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ประกาศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ วิธกี ารดําเนินงาน
และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการที่จะใหประชาชนไดมีโอกาสรับรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของทางราชการเพื่อที่ประชาชนจะสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารไดถูกตองตามความเปนจริง จึงสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่
วิธีการดําเนิน งาน และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทยไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย มีอํานาจและหนาที่
โดยสรุป ดังตอไปนี้
ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ธนาคารมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจอันเปนการพัฒนา สงเสริม ชวยเหลือและ
สนับสนุน การจัดตั้งการดําเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยการใหสินเชื่อค้ําประกัน รวมลงทุน ใหคําปรึกษา แนะนําหรือใหบริการที่จําเปนอื่นโดยใหรวมถึง
๑.๑ ใหกูยืม หรือรวมใหกูยืมเงิน แกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมี
หรือไมมีหลักประกันก็ได
๑.๒ รวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๑.๓ ใหคําแนะนําดานการเงิน เทคนิค วิชาการ การพัฒนาการผลิต การตลาด
การบริหาร การจัดการ แกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดรับบริการเกี่ยวกับการเงิน การบริหาร การจัดการหรือทางเทคนิค
๑.๔ จัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของธนาคาร
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๑.๕ ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิ ซื้อ จัดหา ขาย
จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ใชเปน
หลักประกัน การชําระหนี้หรือรับเปนหลักประกันการชําระหนี้ แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ตัวแทน
นายหนา หรือดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองใด ๆ ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูมอบให
๑.๖ มีบัญชีเงินฝากไวกับสถาบันการเงินอื่น เทาที่จําเปนแกการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
๑.๗ ค้ําประกันหนี้
๑.๘ ออกตราสารทางการเงิน
๑.๙ รับอาวัลตั๋วเงิน รับรองตั๋วเงิน สอดเขาแกหนาในตั๋วเงิน
๑.๑๐ ซื้อ ซื้อลดหรือรับชวงซื้อลด ขาย ขายลดหรือขายลดชวงตราสารทางการเงิน
หรือรับโอนสิทธิเรียกรองของผูรับประโยชนแหงตราสารนั้น
๑.๑๑ เรียกเก็บดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น ๆ อันเนื่องมาจาก
การใหกูยืมเงิน ซื้อ ซื้อลด รับชวงซื้อลด การค้ําประกัน และการใหบริการอื่น ๆ
๑.๑๒ ประกอบธุรกิจเงินตราตางประเทศ
๑.๑๓ จัด ตั้ ง บริ ษั ท เพื่อ ประกอบธุ รกิ จ ที่ เ ปน ประโยชน โดยตรงแก กิ จ การของ
ธนาคาร โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
๑.๑๔ รับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว
โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนด แตการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
๑.๑๕ เปนตัวแทนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อจาย เรียกเก็บ หรือรับชําระเงิน
ประเภทใด ๆ ที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดมอบหมายใหธนาคารจาย เรียกเก็บ หรือรับชําระจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือเปนตัวแทนของบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาวได โดยตองเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร
๑.๑๖ ใชเงิน คงเหลืออยูเปลาของธนาคารในการลงทุนเพื่อนํามาซึ่งรายไดตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
๑.๑๗ จั ด ให มี ส วั ส ดิ ก ารตามสมควรแก พ นั ก งาน ลู ก จ า งของธนาคาร และ
ครอบครัวของบุคคลดังกลาว
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๑.๑๘ ให สิ น เชื่ อ หรื อ บริ ก ารทางการเงิ น ในรู ป อื่ น ที่ เ ป น ประเพณี ป ฏิ บั ติ ข อง
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๑.๑๙ กระทํากิจการอยางอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของธนาคาร
ขอ ๒ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย มีโครงสราง
และการจัดองคกรภายใน ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการธนาคาร
๒.๒ คณะกรรมการบริหาร
๒.๓ คณะกรรมการตรวจสอบ
๒.๔ คณะกรรมการรวมลงทุน
๒.๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒.๖ คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๒.๗ คณะอนุกรรมการสินเชื่อ
๒.๘ คณะกรรมการสินเชื่อตามกลุมธุรกิจ
๒.๙ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
๒.๑๐ ผูจัดการ
๒.๑๑ ฝายพัฒนาธุรกิจ ๑ – ๓
๒.๑๒ ฝายสินเชื่อแฟคตอริ่ง
๒.๑๓ ฝายสินเชื่อลิสซิ่งและเชาซื้อ
๒.๑๔ ฝายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจพิเศษ
๒.๑๕ ฝายพัฒนาองคความรู
๒.๑๖ ฝายพัฒนาเครือขายพันธมิตร
๒.๑๗ ฝายสงเสริมการตลาด
๒.๑๘ ฝายประชาสัมพันธ
๒.๑๙ ฝายประเมินหลักประกัน
๒.๒๐ ฝายพิธีการสินเชื่อ
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๒.๒๑ ฝายธุรกิจตางประเทศ
๒.๒๒ ฝายบริหารสินทรัพยและเรงรัดหนี้
๒.๒๓ ฝายกฎหมาย
๒.๒๔ ฝายบริหารเงิน
๒.๒๕ ฝายบริหารความเสี่ยง
๒.๒๖ ฝายการธนาคาร
๒.๒๗ ฝายที่ปรึกษาทางการเงินและรวมลงทุน
๒.๒๘ ฝายกํากับและสอบทานสินเชื่อ
๒.๒๙ ฝายบัญชีองคกร
๒.๓๐ ฝายบริหารงานทั่วไป
๒.๓๑ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๓๒ ฝายบัญชีลูกหนี้
๒.๓๓ ฝายจัดองคกรและระเบียบ
๒.๓๔ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๓๕ ฝายวิศวกรรมระบบงาน
๒.๓๖ ฝายตรวจสอบ
๒.๓๗ ฝายลูกคาสัมพันธ
๒.๓๘ ฝายวิจัยและแผนงาน
๒.๓๙ สํานักงานกรรมการผูจัดการ
๒.๔๐ สํานักงานบริหารพอรทโฟลิโอ
๒.๔๑ สํานักถนนศรีอยุธยา
๒.๔๒ กลุมธุรกิจ
ขอ ๓ อํานาจและหนาที่ที่สําคัญของฝายตาง ๆ ในธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย โดยสรุปดังตอไปนี้
๓.๑ คณะกรรมการธนาคาร
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คณะกรรมการธนาคารเรียกวา “คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกไมเกินเกาคน
ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน และใหผูจัดการเปน กรรมการโดยตําแหนง ใหคณะกรรมการ
แต ง ตั้ งผู จั ด การ รองผู จั ด การหรือ ผู ช ว ยผู จั ด การคนใดคนหนึ่ งเป น เลขานุ การของคณะกรรมการ
กรรมการมี ว าระอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสามป ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจหน า ที่ ว างนโยบาย
และควบคุม ดูแลทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารภายในขอบวัตถุประสงคของธนาคาร อํานาจหนาที่
ดังกลาวใหรวมถึง
๓.๑.๑ การออกขอบังคับวาดวยหุนของธนาคาร
๓.๑.๒ การออกขอบังคับวาดวยการใหกูเงิน การค้ําประกันหนี้ การขายหรือขายลดชวงตั๋ว
แกสถาบันการเงินตาง ๆ การรับจํานํา การรับจํานอง และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคาร
๓.๑.๓ การออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการของธนาคาร
๓.๑.๔ การออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และคาใชจายอื่น
ของธนาคาร
๓.๑.๕ การออกขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน ทรัพยสิน การบัญชี
รวมทั้งการตรวจสอบภายในของธนาคาร
๓.๑.๖ การออกขอบังคับวาดวยสวัสดิการพนักงาน ลูกจางของธนาคาร และครอบครัว
ของบุคคลดังกลาว
๓.๑.๗ การตั้งสาขาหรือสํานักงานผูแทนของธนาคาร
๓.๒ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารมาจากการแต ง ตั้ ง ของคณะกรรมการธนาคารประกอบด ว ย
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินสามคน และใหผูจัดการเปนกรรมการบริหาร
โดยตําแหนง ใหกรรมการบริหารที่คณะกรรมการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสองป คณะกรรมการบริหาร
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานของธนาคาร
ใหเปน ไปตามนโยบายและเปาหมายที่ คณะกรรมการกําหนดซึ่งจะตองไมกาวลวงตออํานาจหนา ที่
ของผูจัดการคณะกรรมการบริหารตองรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการธนาคารทุกรอบสามเดือน
๓.๓ คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการธนาคาร ฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหมีอํานาจ หนาที่ กํากับ
ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ โดยถือตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการเพิ่มมูลคาใหกับองคกร สรางความนาเชื่อถือ และความเชื่อมั่น
ในการดําเนินงานตาง ๆ วามีการกํากับดูแลอยางรอบคอบ มีความยุติธรรม โปรงใส โดยมีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการธนาคาร
๓.๔ คณะกรรมการรวมลงทุน
คณะกรรมการรวมลงทุน มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓.๔.๑ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรวมลงทุน
๓.๔.๒ กําหนดกรอบการบริหารพอรทโฟลิโอที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมเขารวมลงทุน
๓.๔.๓ พิจารณาการอนุมัติการรวมลงทุนกับผูประกอบการตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข
ที่กําหนด
๓.๔.๔ พิจารณาอนุมัติการขอผอนผัน หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรวมลงทุน
ที่ไดอนุมัติไวแลว
๓.๔.๕ พิจารณาใหลดหรือเพิ่มจํานวนเงิน หรือสัดสวนในการรวมลงทุนที่ไดอนุมัติไวแลว
๓.๔.๖ แตงตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาเปนกรรมการ หรือบริหารกิจการ
ที่ไดอนุมัติรวมลงทุนแลว
๓.๔.๗ ในกรณีที่ตองจําหนายกิจการ หรือหุน ในกิจการที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเขารวมลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน ใหคณะกรรมการใหความเห็นในเรื่อง
วิธีการจําหนาย ราคาที่จําหนาย หรือความเห็นในเรื่องอื่น ๆ ตามควรแกกรณี เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมัติ
๓.๔.๘ แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อดําเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการรวมลงทุน
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๓.๔.๙ มอบอํานาจใหบุคคล หรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการแทนในเรือ่ งใด ๆ
ภายในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
๓.๔.๑๐ ใหรายงานผลการรวมลงทุนใหคณะกรรมการธนาคารทราบ
๓.๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓.๕.๑ กําหนดแผนแมบทการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร แผนปฏิบัติการ ตลอดจน
เครื่องชี้วัด ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับ
แผนงานและเปาหมายที่กําหนด และรายงานตอคณะกรรมการธนาคารทุกเดือน
๓.๕.๒ หนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
๓.๖ คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓.๖.๑ พิจารณาและกลั่นกรอง บูรณาการแผนงาน แลวนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจ ารณาใหความเห็น ชอบในแตล ะแผนงานที่ส อดคล องกับ แผนแม บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคาร
๓.๖.๒ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
๓.๗ คณะอนุกรรมการสินเชื่อ
คณะอนุกรรมการสินเชื่อ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓.๗.๑ พิจารณาอนุมัติ/ตออายุ ในวงเงินรวมไมเกิน ๗๕ ลานบาทตอราย
๓.๗.๒ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑตาง ๆ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
และอนุมัติสินเชื่อภายในวงเงินตามอํานาจอนุมัติ
๓.๗.๓ พิจารณาอนุมัติการขอผอนผันหรือขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับสิน เชื่อ
ที่ไดอนุมัติไปแลว รวมทั้งในเรื่องตอไปนี้
๓.๗.๓.๑ ขยาย/ลด ระยะเวลาการชําระหนี้
๓.๗.๓.๒ เพิ่ม/ลด ระยะเวลาปลอดหนี้
๓.๗.๓.๓ เพิ่ม/ลด จํานวนเงินตน ดอกเบี้ยที่ตองชําระในแตละงวด
๓.๗.๓.๔ ปรับปรุงประเภทสินเชื่อที่ไมทําใหวงเงินเพิ่มขึ้นเกินอํานาจอนุมัติ
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๓.๗.๓.๕ ลด/ยกเวน ดอกเบี้ยคางรับ เบี้ยปรับ อัตราดอกเบี้ยผิดนัด และ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ เฉพาะในสวนที่ยังมิไดรับรูเปนรายไดไวในบัญชีกําไรขาดทุน ตามเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย
๓.๗.๔ พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสรางหนี้ภายในวงเงินตามอํานาจอนุมัติในเรื่อง
ดังตอไปนี้
๓.๗.๔.๑ ขยาย/ลด ระยะเวลาการชําระหนี้
๓.๗.๔.๒ เพิ่ม/ลด ระยะเวลาปลอดหนี้
๓.๗.๔.๓ เพิ่ม/ลด จํานวนเงินตน ดอกเบี้ยที่ชําระในแตละงวด
๓.๗.๔.๔ ใหวงเงินกูเพิ่มตามความเหมาะสม ที่ไมทําใหวงเงินเพิ่มขึ้นเกินอํานาจ
อนุมัติ
๓.๗.๔.๕ ปรับปรุงประเภทสินเชื่อที่ไมทําใหวงเงินเพิ่มขึ้นเกินอํานาจอนุมัติ
๓.๗.๔.๖ ลด/ยกเวน ดอกเบี้ ยค างรั บ เบี้ ยปรับ อั ตราดอกเบี้ ยผิ ดนัด และ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ เฉพาะในสวนที่ยังมิไดรับรูเปน รายไดไวในบัญชีกําไรขาดทุน ตามเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
๓.๗.๔.๗ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ยในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ทั้งนี้ ตองไมทําใหเกิดผลขาดทุน หรือสวนสูญเสียในทางบัญชี
๓.๗.๕ มอบหมายใหพนักงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่กําหนดวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จดบันทึกการประชุม
และจัดทํารายงานการประชุม
๓.๗.๖ มอบหมายใหประธานอนุกรรมการสินเชื่อลงนามในรายงานวิเคราะหโครงการ
หรือเอกสารที่อนุมัติแลว
๓.๘ คณะกรรมการสินเชื่อตามกลุมธุรกิจ
คณะกรรมการสินเชื่อตามกลุมธุรกิจ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓.๘.๑ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ/ตออายุในวงเงินรวมไมเกิน ๑๕ ลานบาทตอราย
๓.๘.๒ พิจารณาอนุมัติการขอผอนผัน หรือการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหสินเชื่อ
ที่ไดอนุมัติไปแลวตามวงเงินในอํานาจอนุมัติ รวมทั้งเรื่องตอไปนี้
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๓.๘.๒.๑ ขยาย/ลด ระยะเวลาการชําระหนี้
๓.๘.๒.๒ เพิ่ม/ลด ระยะเวลาปลอดหนี้
๓.๘.๒.๓ เพิ่ม/ลด จํานวนเงินตน ดอกเบี้ยที่ตองชําระในแตละงวด
๓.๘.๒.๔ ปรับปรุงประเภทสินเชื่อที่ไมทําใหวงเงินเพิ่มขึ้นเกินอํานาจอนุมัติ
๓.๘.๒.๕ ลด/ยกเวน ดอกเบี้ยคางรับ เบี้ยปรับ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดและ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ เฉพาะในสวนที่ยังมิไดรับรูเปนรายไดไวในบัญชีกําไรขาดทุน ตามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
๓.๘.๓ พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสรางหนี้ภายในวงเงิน ตามอํานาจอนุมัติ
ในเรื่องตอไปนี้
๓.๘.๓.๑ ขยาย/ลด ระยะเวลาการชําระหนี้
๓.๘.๓.๒ เพิ่ม/ลด ระยะเวลาปลอดหนี้
๓.๘.๓.๓ เพิ่ม/ลด จํานวนเงินตน ดอกเบี้ยที่ชําระในแตละงวด
๓.๘.๓.๔ ปรับ ปรุ งประเภทและวงเงิ น สิ น เชื่อ ที่ ไม ทํา ให วงเงิน เพิ่ ม ขึ้ น
เกินอํานาจอนุมัติ ๑๕ ลานบาทตอราย
๓.๘.๓.๕ ลด/ยกเวน ดอกเบี้ยคางรับ เบี้ยปรับ อัตราดอกเบี้ยผิดนัด และ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ เฉพาะในสวนที่ยังมิไดรับรูรายไดไวในบัญชีกําไรขาดทุน ตามหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
๓.๘.๓.๖ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ยในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ทั้งนี้ ตองไมทําใหเกิดผลขาดทุนหรือสวนสูญเสียในทางบัญชี และอํานาจในการปรับ
โครงสรางหนี้ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
๓.๙ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓.๙.๑ พิจารณาจัดสรรเงินเขากองทุนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
๓.๙.๒ บริหารเงินกองทุนเพื่อใหเกิดดอกผล
๓.๙.๓ พิจารณาการใชจายเงินของกองทุนตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร
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๓.๙.๔ พิจารณาวางระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุน และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อใหความเห็นชอบ
๓.๑๐ ผูจัดการ
ผูจัดการมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของธนาคารใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย
ตลอดจนระเบียบขอบังคับ และคําสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการบริหารกําหนด
รวมทั้งดําเนินกิจการอื่นใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานและลูกจางของธนาคาร
และมีอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาตามขอบังคับของธนาคาร ผูจัดการมีอายุการจางคราวละไมเกินสี่ป
๓.๑๑ ฝายพัฒนาธุรกิจ ๑ – ๓
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๑๑.๑ กําหนดแผนงานและเปาหมายการอํานวยสินเชื่อและการพัฒนาผูประกอบการ
แบบครบวงจร ของสํานักงานเขตธุรกิจ และศูนยธุรกิจกลุมจังหวัด
๓.๑๑.๒ กํากับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานดานการอํานวยสินเชื่อ และการพัฒนา
ผูประกอบการของสํานักงานเขตธุรกิจ และศูนยธุรกิจกลุมจังหวัดในสังกัด ใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมาย
ที่กําหนด
๓.๑๑.๓ ศึกษา วิเคราะหผลการดําเนินงานทุกดานของสํานักงานเขตธุรกิจ และศูนยธุรกิจ
กลุมจังหวัดในสังกัด เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และกําหนดแผนงานโดยรวม
๓.๑๑.๔ ดูแลการจัดการดานบุคลากรของสํานักงานเขตธุรกิจ และศูนยธุรกิจกลุมจังหวัด
และศูนยธุรกิจในสังกัด ทั้งในดานอัตรากําลัง การแตงตั้ง โยกยาย การพัฒนาบุคลากร และประเมินผล
๓.๑๑.๕ ประสานงานเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มทั้ ง ด า นอาคาร สถานที่ อุ ป กรณ
เครื่องมือ เครื่องใชสํานักงานของสํานักงานเขตธุรกิจ และศูนยธุรกิจกลุมจังหวัด ใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
๓.๑๑.๖ เชื่อมโยงและใหการสนับสนุนดานขอมูล ขาวสาร เพื่อพัฒนาผูประกอบการ
ที่ทันตอเหตุการณ และสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของแตละทองถิ่น
๓.๑๒ ฝายสินเชื่อแฟคตอริ่ง
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
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๓.๑๒.๑ วางแผน และกําหนดกลยุทธการดําเนินงานในการใหบริการทางการเงินที่เกิดจาก
การรับโอนสิทธิลูกหนี้/ลูกหนี้การคาใหสอดคลองกับนโยบาย และสามารถบรรลุเปาหมายธุรกิจของธนาคาร
ที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๒.๒ วิเคราะหคุณภาพของลูกคา ลูกหนี้การคา และนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ
๓.๑๒.๓ ติดตามผลการดําเนิน การใหสิน เชื่อ การใชวงเงิน และการเรียกเก็บเงิน
ทางการคาที่ครบกําหนดใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
๓.๑๒.๔ แกไข ปรับปรุง และติดตามหนี้ที่มีปญหาของลูกคาสินเชื่อแฟคตอริ่ง และ
หนี้ทางการคาที่โอนสิทธิ
๓.๑๓ ฝายสินเชื่อลิสซิ่งและเชาซื้อ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๑๓.๑ พัฒนาโครงการใหสิน เชื่อลิสซิ่งและเชาซื้อ ใหสอดคลองกับสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจ นโยบายของธนาคาร หรือนโยบายภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๓.๒ ใหคําปรึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ หลักเกณฑการใหสินเชื่อ
ลิสซิ่งและเชาซื้อ หรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหสิน เชื่อ แกผูขอสิน เชื่อ เจาหนาที่ของธนาคาร
และบุคคลภายนอก
๓.๑๓.๓ ดําเนิน การสงเรื่องการขอสิน เชื่อ ใหหนวยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ
เพื่อรับราคา ตรวจรับทรัพยสิน ตรวจสอบขอมูลเครดิต และจัดอันดับความเสี่ยงการใหสินเชื่อ พรอมทั้ง
ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะโดยใกลชิด
๓.๑๓.๔ วิเคราะหความเปน ไปไดของโครงการ และนําเสนอผูมี อํานาจพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ
๓.๑๓.๕ ติดตามผลการดําเนินการใหสินเชื่อ การใชเงินใหสินเชื่อ และการชําระคืน
เงินกูของลูกคาสินเชื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
๓.๑๔ ฝายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจพิเศษ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
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๓.๑๔.๑ จัดทําใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และสลิปบัญชีตาง ๆ รวมทั้งดําเนินการ
ยื่นแบบอากรแสตมปตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
๓.๑๔.๒ ควบคุ ม ดู แ ล การจดทะเบี ย นกรรมสิ ท ธิ์ท รั พ ย สิน ที่ ใ ห เช า หรื อเช า ซื้ อ
ใหแ ลวเสร็จ ตลอดจนจัดทําเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ใ หกับลูกคาสิ น เชื่อลิสซิ่งและเชาซื้อที่ชําระหนี้
ครบถวนแลว
๓.๑๔.๓ รับผิดชอบการเรีย กเก็บ เงิน หนี้ทางการคา ที่ครบกําหนด ใหเปน ไปตาม
วัตถุประสงคและเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อแฟคตอริ่งของธนาคาร
๓.๑๔.๔ จัดทําฐานขอมูลของลูกหนี้ใหมีความถูกตอง และเปนปจจุบัน
๓.๑๔.๕ เรงรัด ติดตาม ทวงถาม และแกไขหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อลิสซิ่งและเชาซื้อ
สินเชื่อแฟคตอริ่งคางชําระที่อยูในความรับผิดชอบ ใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๑๕ ฝายพัฒนาองคความรู
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๑๕.๑ พัฒนาความรวมมือทางดานวิชาการกับหนวยงานภายนอก ในการพัฒนา
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๓.๑๕.๒ คั ด สรรงานวิ จั ย คู มื อ และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาผู ป ระกอบการ
ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาผูประกอบการของธนาคาร
๓.๑๕.๓ จัดอบรม สัม มนา ดูงานเพื่อเพิ่ ม ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ใหกับลูกคาของธนาคาร และผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั่วไป
๓.๑๕.๔ พัฒนาระบบบริการขอมูลเพื่อชวยเหลือผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในรูปหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
๓.๑๕.๕ ใหบริการทางวิช าการด านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ ม
แกบุคคลภายนอก
๓.๑๖ ฝายพัฒนาเครือขายพันธมิตร
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๑๖.๑ ใหบริการวินิจฉัยสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการดานธุรกิจ
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๓.๑๖.๒ ดําเนินการจัดจาง กํากับ ติดตาม และประเมินผลในการใหบริการวินิจฉัย
สถานประกอบการ ของหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ธนาคารวาจางเปนที่ปรึกษา
๓.๑๖.๓ ประสานงานกับหนวยงานเครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความรวมมือ
ในการพัฒนาผูประกอบการ
๓.๑๗ ฝายสงเสริมการตลาด
มีหนาที่ที่สาํ คัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๑๗.๑ วางแผน กําหนดกลยุทธ ประสานงานและสนับสนุนงานดานการตลาดโดยรวม
และดานการตลาดของกลุมธุรกิจ ใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหตรงตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเขารวมประสานงานในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของธนาคาร
๓.๑๗.๒ จัดกิจกรรม โครงการ และการสงเสริมการตลาดรวมกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการเขารวมกิจกรรม และสนับสนุนงานการตลาด
ใหกับลูกคาของธนาคาร อาทิ งานออกบูธเพื่อโฆษณาและใหคําปรึกษาแนะนํา สงเสริมบริการตาง ๆ
ของธนาคารสูกลุมเปาหมาย
๓.๑๗.๓ วางแผน สรางสรรคผลิตสื่อและซื้อสื่อ เพื่องานดานโฆษณาภาพลักษณและ
สนับสนุนงานดานการตลาดขององคกร รวมทั้งการประสานงานกับเอเยนซี่ในงานที่เกี่ยวของ
๓.๑๗.๔ สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลลูกคา เพื่อบริหารงานดานลูกคาสัมพันธ
๓.๑๗.๕ บริหารจัดการระบบศูนยกลางบริการลูกคาของธนาคาร
๓.๑๗.๖ เปนศูนยกลางสงเสริมธุรกิจ เผยแพร และผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ
รวมทั้งออกแบบองคประกอบผลิตภัณฑใหกับลูกคาของธนาคาร
๓.๑๗.๗ สนับสนุน ขอ มูล และการใหความรูทางการตลาดกับลู กคาของธนาคาร
ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งการชวยเหลือ และการจัดกิจกรรมการตลาดใหกับสาขา/กลุมธุรกิจ
๓.๑๘ ฝายประชาสัมพันธ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๑๘.๑ ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณที่ดีของธนาคารสูกลุมเปาหมายผานสื่อมวลชน
และกิจกรรมตาง ๆ ของธนาคาร
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๓.๑๘.๒ เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานกับสื่อมวลชนทุกแขนง ธนาคารพาณิชย
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสรางกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมรวมกับสมาคม/ชมรมดานสื่อสารมวลชน/
ชมรมประชาสัมพันธธนาคารพาณิชยไทย เพื่อเสริมสรางและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางธนาคาร
ธนาคารพาณิชย ผูบริหาร และสื่อมวลชน
๓.๑๘.๓ ดําเนินการดานงานพิธีการของธนาคารที่เกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณ
และสงเสริมงานดานการตลาดผานสื่อมวลชน
๓.๑๘.๔ รับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธภายในของธนาคาร เพื่อสรางความเขาใจ
ภายในองคกรเปนหนึ่งเดียว โดยจัดกิจกรรม ผลิตวารสารภายใน และงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓.๑๘.๕ เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลขาวสารของธนาคาร เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน
และหนวยงานภาครัฐ เอกชน ที่ติดตอเยี่ยมชมหรือขอขอมูล
๓.๑๘.๖ ควบคุมดูแ ลงานดานปฏิสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ จากภาครัฐ เอกชน
และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศที่มาเยี่ยมชมกิจการธนาคาร
๓.๑๙ ฝายประเมินหลักประกัน
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๑๙.๑ สํารวจและประเมินราคาหลักทรัพยที่ธนาคารรับเปนประกันสินเชื่อ
๓.๑๙.๒ สํารวจและประเมินราคาหลักประกันที่เปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
รวมทั้งตรวจรับราคาและความคืบหนาของงานกอสราง
๓.๑๙.๓ ทบทวนมูลคาหลักประกันใหเปนไปตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย
๓.๑๙.๔ กํากับ ควบคุม และบริหารงานดานการประเมินราคาหลักประกันใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด และมาตรฐานงานประเมินโดยทั่วไป
๓.๒๐ ฝายพิธีการสินเชื่อ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๒๐.๑ ตั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อการเบิก – จายเงิน
๓.๒๐.๒ ควบคุม กํากับดูแลความถูกตองเรียบรอยของการเบิกจายเงินกูใหเปนไปตาม
เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ
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๓.๒๐.๓ ควบคุม กํากับดูแลการออกหนังสือค้ําประกัน การอาวัลตั๋วสัญญาใชเงิน
และการรับรองตั๋วแลกเงิน ใหเปนไปตามเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ
๓.๒๐.๔ ตรวจสอบขอมูลเครดิต ขอมูลคดีลม ละลาย และขอมูลการขายทอดตลาด
หลักทรัพยของผูขอสินเชื่อจากธนาคาร ตามคําขอของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๒๐.๕ จัดทํานิติกรรมสัญญา หรือนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวของใหแกลูกคาที่ไดรับอนุมัติ
สินเชื่อ
๓.๒๐.๖ จัดทําประกันภัยอสังหาริมทรัพยที่เปนหลักประกันและการค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
๓.๒๐.๗ จัดเก็บตนฉบับเอกสารสัญญา หลักประกัน เอกสารสําคัญ และควบคุม
การเบิก – ยืมตนฉบับเอกสารดังกลาว
๓.๒๑ ฝายธุรกิจตางประเทศ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๒๑.๑ ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานดานธุรกรรมสินคาเขา และตั๋วเรียกเก็บสินคาเขา
รวมทั้งการสงมอบเอกสารเพื่อออกสินคา
๓.๒๑.๒ ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานดานธุรกรรมสินคาออก ไดแก แพคกิ้งเครดิต
การรับซื้อ/ซื้อลด และเรียกเก็บตั๋วเงินคาสินคาออก รวมทั้งงานเอกสารสินคาออก
๓.๒๑.๓ รับผิดชอบธุรกรรมการปริวรรตเงินตราตางประเทศ การโอนเงินตราตางประเทศ
การเรียกเก็บเงินตามเช็คเดินทางตางประเทศ
๓.๒๑.๔ บริการเปด แกไข และยกเลิกเลตเตอรออฟเครดิต เพื่อการสั่งสิน คาเขา
จากตางประเทศ
๓.๒๑.๕ รับ และสงเอกสาร/ขอมูลดวยระบบสวิฟต
๓.๒๑.๖ พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ และระบบงานของธุรกิจตางประเทศ รวมทั้ง
การจัดทําเปาหมายธุรกิจและแผนปฏิบัติการดานธุรกิจตางประเทศ ใหสอดคลองกับนโยบายของธนาคาร
และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒๒ ฝายบริหารสินทรัพยและเรงรัดหนี้
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖ ง
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๓.๒๒.๑ แกไข ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ที่โอนมาจากกลุมธุรกิจ
และฝายกฎหมาย
๓.๒๒.๒ ดูแล ติดตามการดําเนินธุรกิจ และการชําระหนี้ของลูกหนี้ที่ไดรับการแกไข
หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว
๓.๒๒.๓ บริหารหรือจําหนายจายโอนสินทรัพยรอการขายของธนาคาร
๓.๒๒.๔ เรงรัดใหกลุมธุรกิจและสาขามีการติดตามการชําระหนี้ลูกหนี้จัดชั้น ปกติ
และชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
๓.๒๓ ฝายกฎหมาย
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
ดานดําเนินการทางกฎหมาย
๓.๒๓.๑ ติดตามเรงรัดแกไขหนี้ดอยคุณภาพ และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่เขาสู
กระบวนการทางดานกฎหมาย ใหคดีแลวเสร็จโดยรวดเร็ว และเกิดประสิทธิผลในการบังคับชําระหนี้
๓.๒๓.๒ ดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย รวมทั้งดําเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับ
คดีตาง ๆ
๓.๒๓.๓ วางแผนบังคับคดีใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการบังคับคดี ยึดทรัพย
สืบทรัพย และขายทอดตลาด ตลอดจนการรับเงินจากศาลหรือกรมบังคับคดีใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
๓.๒๓.๔ แกไขปญหาดานขอกฎหมาย หรือนิติกรรมสัญญาตาง ๆ ตลอดจนชี้แจง
เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลใหกับสาขาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๒๓.๕ เปนตัวแทนของธนาคารในการบังคับคดี ยึดทรัพย อายัดทรัพย รวมทั้ง
การขอรับชําระหนี้บุริมสิทธิ ขอเฉลี่ยทรัพย ขอกันสวน และคัดคานการรองขอขัดทรัพย
๓.๒๓.๖ ติดตามลูกหนี้ที่โอนใหฝายกฎหมายดําเนินคดี และลูกหนี้ที่มีการเจรจา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งกอนและหลังการดําเนินคดี/การบังคับคดี
ดานที่ปรึกษาและสนับสนุนงานกฎหมาย
๓.๒๓.๗ ศึกษาคนควากฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรมของธนาคาร พรอมทั้งใหคําปรึกษา
ปญหาดานขอกฎหมายที่ควรรูและเกี่ยวของใหหนวยงานของธนาคาร
๓.๒๓.๘ รางและจัดทําสัญญาสําหรับธุรกรรมของธนาคารใหหนวยงานตาง ๆ ของธนาคาร
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๓.๒๓.๙ รวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานสรุปยอดหนี้ สถิติการฟองตามประเภทคดี
ประจําเดือน ที่อยูในความรับผิดชอบของฝายกฎหมาย
๓.๒๓.๑๐ ติดตาม กํากับ ดูแลดําเนินคดีของสํานักงานทนายความภายนอก
๓.๒๔ ฝายบริหารเงิน
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๒๔.๑ บริหารสภาพคล อง จัด การแหลงเงิน ทุ น ใหเ หมาะสมกั บความตองการ
ใชเงินทุนของธนาคารในแตละชวงเวลา
๓.๒๔.๒ ควบคุม และบริหารบัญชีเงินฝากที่เปนเงินบาท และเงินตราตางประเทศ
ใหเหมาะสมกับปริมาณธุรกรรมของธนาคาร
๓.๒๔.๓ กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน อัตราซื้อ/ขายลวงหนา อัตราเพิ่ม/ลด ใหแกลูกคา
ใหสอดคลองกับภาวะของตลาด
๓.๒๔.๔ ควบคุมความเสี่ยงและฐานะเงินตราตางประเทศใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
๓.๒๔.๕ บริหารบัญชีเงินฝากที่เปนเงินบาท และเงินตราตางประเทศ
๓.๒๕ ฝายบริหารความเสี่ยง
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๒๕.๑ ประมวลและวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินธุรกรรมของธนาคาร ตลอดจน
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม กลุมธุรกิจ นโยบายของธนาคาร
กฎเกณฑของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
๓.๒๕.๒ พัฒนาระบบและเครื่ องมือในการวัดความเสี่ย งและบริห ารความเสี่ย ง
โดยมีวัตถุประสงคที่จะจํากัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเสนอนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓.๒๕.๓ กลั่นกรองบันทึกเสนอขออนุมัติสินเชื่อ ในกรอบของการบริหารความเสี่ยง
กอนการอนุมัติสินเชื่อ
๓.๒๖ ฝายการธนาคาร
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
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๓.๒๖.๑ เปน ศูนยกลางของการโอนเงิน ระหวางธนาคารกับธนาคารอื่น ธนาคาร
แหงประเทศไทย และกับสาขาของธนาคาร รวมทั้งบริการโอนเงินและชําระเงินผานระบบบาทเนต
๓.๒๖.๒ ดําเนิน การหักบัญชีเช็คเคลียริ่ง ตรวจสอบและผานรายการเช็คเคลียริ่ง
รวมทั้งการเรียกเก็บเงินตามเช็คผานสํานักหักบัญชี
๓.๒๖.๓ ออกแคชเชียรเช็คสั่งจายใหกับฝายงานตาง ๆ ตามปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวของ
๓.๒๖.๔ บริการเงินสดใหสอดคลองกับปริมาณธุรกรรมของธนาคาร
๓.๒๖.๕ จัดพิมพตราสารทางการเงินที่สําคัญ และสมุดเงินฝาก พรอมกับเก็บรักษา
ตลอดจนจัดสรรตราสารทางการเงินที่สําคัญ และสมุดเงินฝากใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๒๗ ฝายที่ปรึกษาทางการเงินและรวมลงทุน
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๒๗.๑ จัดหาโครงการหรือกิจการของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑและนโยบายของการเขารวมลงทุน
๓.๒๗.๒ ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานการวิเคราะหโครงการหรื อกิจการ
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการรวมลงทุนในการพิจารณาเขารวมลงทุน
๓.๒๗.๓ ใหคําปรึกษาและความเห็นแกผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในการจัดเตรียมกิจการเพื่อเสนอขายหุนสามัญ หุนกู หรือนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หรือตลาดหลักทรัพยใหม
๓.๒๗.๔ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของกิจการที่ธนาคารเขารวมลงทุน
หรือใหคําปรึกษาในการเสนอขายหุนสามัญ หุนกู หรือการนําหุน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หรือตลาดหลักทรัพยใหม
๓.๒๘ ฝายกํากับและสอบทานสินเชื่อ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๒๘.๑ กํากับและสอบทานกระบวนการใหสินเชื่อภายหลังอนุมัติสิน เชื่อ และ
กระบวนการอํานวยสิน เชื่อสาขาใหเปน ไปตามหลักการในการอนุมัติสิน เชื่อ ระเบียบ คําสั่ง และ
นโยบายของธนาคาร

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๔๙

๓.๒๘.๒ กํากับ ควบคุม และสอบทานคุณภาพลูกหนี้ ประเมินความสามารถในการชําระหนี้
และการจัดชั้นหนี้ รวมทั้งความครบถวนสมบูรณของเอกสารประกอบและนิติกรรมสัญญา
๓.๒๘.๓ กํากับ ควบคุม และควบคุมคุณภาพสินเชื่อตามธุรกิจยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได
๓.๒๘.๔ กํากับ วิเคราะห และรายงานระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนควบคุมการดําเนินงานของสาขาใหเปนไปตามเปาหมาย และนโยบายของธนาคาร
๓.๒๘.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเปนกรณีพิเศษ กรณีที่อาจมีการปฏิบัติงานที่ทําให
ธนาคารไดรับความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมสอไปในทางไมสุจริต และกรณีรองเรียนตาง ๆ
๓.๒๘.๖ ติดตามผลการปรับปรุงแกไขปญหากระบวนการใหสินเชื่อของสาขา/กลุม
ธุ ร กิ จ และคุ ณ ภาพลู ก หนี้ ต ามที่ ฝ า ยกํ า กั บ และสอบทานสิ น เชื่ อ มี ร ายงานแจ ง ให ป รั บ ปรุ ง แก ไ ข
และจัดทํารายงานความคืบหนาเสนอผูบริหาร/ผูรับผิดชอบกลุม และหรือสายงานของหนวยงานนั้น
๓.๒๙ ฝายบัญชีองคกร
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๒๙.๑ จั ด ทํ า บั ญ ชี และควบคุ ม ดู แ ลการบั น ทึ ก บั ญ ชี ข องฝ า ยงานในสั ง กั ด
สํานักงานใหญ และสาขา ใหถูกตองตามนโยบายบัญชีและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมทั้งกํากับ
ดูแลความครบถวน ถูกตองของขอมูล ประกอบยอดคงคางทางบัญชีใหถูกตองตรงตามงบทดลอง
๓.๒๙.๒ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายทุกประเภทของธนาคาร รวมทั้งอํานาจ
การอนุมัติใหถูกตองตรงตามระเบียบของธนาคาร
๓.๒๙.๓ ดําเนินการดานภาษีอากรของธนาคารใหถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมาย
๓.๒๙.๔ รับผิดชอบงานดานนโยบายการบัญชี และการพัฒนาระบบบัญชีของธนาคาร
๓.๒๙.๕ พัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินงานตามแนวการบริหารธนาคารแบบศูนยกําไร
๓.๒๙.๖ จัดทํางบการเงินและรายงานเสนอผูบริหารและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ตลอดจนการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อการบริหารและการวิเคราะหประเมินผลการดําเนินงาน
ของฝายงานและสาขา
๓.๓๐ ฝายบริหารงานทั่วไป
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
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๓.๓๐.๑ ดําเนินการสํารวจออกแบบเพื่อการกอสราง ซอมแซมอาคารและบํารุงรักษา
ครุภัณฑ (ยกเวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ) ตลอดจนดูแลรับผิดชอบดานสาธารณูปโภค
ของธนาคาร
๓.๓๐.๒ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ อาทิ เครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณที่เกี่ยวของ) เครื่องเขียน แบบพิมพ ใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของฝายงานและสาขา
รวมทั้งดูแลรับผิดชอบแบบพิมพของธนาคารใหถูกตอง เหมาะสม และเปนมาตรฐานเดียวกัน
๓.๓๐.๓ เปนศูนยกลางในการรับสงเอกสารใหแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ธนาคาร
๓.๓๐.๔ ใหบริการดานยานพาหนะ และควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
ใหบริการเกี่ยวกับสถานที่และการใชหองประชุมตาง ๆ
๓.๓๑ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๓๑.๑ กําหนดหลักเกณฑ แนวทางในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามนโยบาย
ที่ธนาคารกําหนด
๓.๓๑.๒ กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการสรรหา และวาจางพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย
ที่ธนาคารกําหนด
๓.๓๑.๓ ดําเนินการสรรหาและวาจางพนักงานตามหลักเกณฑ และใหสอดคลองกับแผน
อัตรากําลังของธนาคาร
๓.๓๑.๔ กําหนดแนวทางบริหารอัตราผลตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงาน
ใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
๓.๓๑.๕ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓.๓๑.๖ วางแผนการฝกอบรม ใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกรรม การบริหาร
บุคลากรของธนาคาร และความตองการของหนวยงาน
๓.๓๑.๗ กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งดําเนินการจัด
ฝกอบรม และติดตามประเมินผล เพื่อนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการฝกอบรม และการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม
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๓.๓๒ ฝายบัญชีลูกหนี้
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๓๒.๑ ควบคุมดูแลภาระหนี้เงินใหสินเชื่อทุกประเภท
๓.๓๒.๒ ควบคุ ม ดู แ ลการตั้ ง ภาระหนี้ การตั ด ชํ า ระหนี้ การคํ า นวณภาระหนี้
การออกใบแจงหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน และการจัดชั้นหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนด
๓.๓๒.๓ ใหบริการรับชําระหนี้ของเงินใหสินเชื่อที่ลูกคามาชําระโดยตรงกับธนาคาร
๓.๓๒.๔ ควบคุมดูแลฐานขอมูลลูกคาดานภาระสินเชื่อใหสมบูรณถูกตอง
๓.๓๒.๕ จัดทํารายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จัดสงใหหนวยงานภายนอกและหนวยงาน
ภายในธนาคาร
๓.๓๓ ฝายจัดองคกรและระเบียบ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๓๓.๑ ศึกษา และนําเสนอโครงสรางการบริหารงานของธนาคารที่เหมาะสมกับ
สภาวการณ ในแตละชวงเวลา
๓.๓๓.๒ เปนศูนยกลางในการจัดทําคําสั่งโครงสรางองคกร และกําหนดภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงาน รวมถึงการกําหนดอัตรากําลังตามโครงสรางของหนวยงานที่เหมาะสม
๓.๓๓.๓ วิเคราะห/วางแผนการกําหนดอัตรากําลังพนักงานใหเหมาะสมตามภาวะการณ
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับธนาคาร
๓.๓๓.๔ ประสานงานกับหนวยงานเจาของเรื่อง และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํา
คําสั่งธนาคาร เพื่อกําหนดหรือปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของธนาคาร รวมทั้งแกไขปญหา
ดานการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหกับหนวยงาน
๓.๓๓.๕ ศึกษา/วิเคราะห กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานเวลา
ตลอดจนมาตรฐานของแบบพิมพ และแบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
๓.๓๓.๖ ทบทวนขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ พรอมกับประสานงานกับฝายงาน
เจ า ของเรื่ อ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ให เ ป น ปจ จุ บั น อยู เ สมอ ตลอดจนรวบรวมระเบี ย บ คํ า สั่ ง
ประกาศ ที่หมดอายุตามระยะเวลา นําเสนอผูบังคับบัญชาตามสายงานพิจารณายกเลิกออกจากสารบบ
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๓.๓๔ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๓๔.๑ จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
๓.๓๔.๒ ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการทํางาน จัดทําแผนงานและงบประมาณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนธุรกิจของธนาคาร
๓.๓๔.๓ ควบคุมดูแลการจัดหา หรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ ของธนาคารตามแผนงานที่กําหนด รวมทั้งจัดหา พัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมเพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติงานและการใหบริการตาง ๆ ของธนาคาร
๓.๓๔.๔ วิเคราะห วางแผน ประสานงาน และใหคําปรึกษาในการสรางระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายสื่อสาร และระบบฐานขอมูลของธนาคาร ใหสามารถเชื่อมโยงกัน ได
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
๓.๓๔.๕ ติดตามรายงานผลความคืบหนาของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๓๔.๖ ควบคุมและบริหารคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูในงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
๓.๓๔.๗ กําหนดมาตรฐานและควบคุม คุณภาพระบบงาน ทั้งในดานการพัฒ นา
ระบบงานใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานสากล ตลอดจนดําเนินการ
ทดสอบระบบงานแบบบูรณาการ กอนสงมอบระบบงานใหกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อดําเนินการตอไป
๓.๓๕ ฝายวิศวกรรมระบบงาน
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๓๕.๑ ควบคุมการทํางานเครื่องคอมพิวเตอรศูนยกลาง และเครื่องคอมพิวเตอร
เครือขายของธนาคาร
๓.๓๕.๒ วิเคราะหและวางแผนการทํางาน การจัดเตรียมเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร
และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร โปรแกรมระบบงาน โปรแกรมสนับสนุน ระบบเครือขายสื่อสาร
คอมพิวเตอร และอุปกรณอื่น ๆ รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
๓.๓๕.๓ วิเคราะหและสรางเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอรของธนาคาร
๓.๓๕.๔ เปนศูนยกลางในการใหบริการและสนับสนุนงานดานปฏิบัติการคอมพิวเตอร
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๓.๓๕.๕ ประสานงานและดําเนินการ รวมทั้งดูแลการจัดหาอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชภายในธนาคารใหเพียงพอกับความตองการ
๓.๓๕.๖ สนับสนุน แกไขปญหา และใหคําปรึกษาแนะนําการใชงานคอมพิวเตอร
๓.๓๕.๗ ควบคุมและวางรูปแบบดานการรักษาความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร
และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
๓.๓๖ ฝายตรวจสอบ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๓๖.๑ ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝายงาน/หนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานใหญและสาขาใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง คูมือ วิธีปฏิบัติ และจรรยาบรรณ
ของการประกอบธุรกรรมของธนาคาร
๓.๓๖.๒ ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และศูนยคอมพิวเตอร ใหสามารถปฏิบัติงานไดทั้งกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน
๓.๓๖.๓ ตรวจสอบระบบงานตาง ๆ ของธนาคารรวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูใชระบบและโปรแกรมระบบงานตามความเหมาะสม
๓.๓๖.๔ ติดตามและประเมิ น ผลการปฏิบั ติงานการพัฒ นาระบบงานและระบบ
สารสนเทศ โดยการเสนอแนะระบบการควบคุมภายในใหกับผูรับการตรวจ
๓.๓๖.๕ จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะตาง ๆ เสนอตอ
ผูบริหารของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานราชการที่กํากับดูแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน และลดความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
๓.๓๖.๖ ประสานงานและดําเนินการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
๓.๓๗ ฝายลูกคาสัมพันธ
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๓๗.๑ ดูแล ติดตามปญหาการใหบริการ และคํารองเรียนจากโครงการธนาคาร
สีขาว ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยกลางบริการลูกคา ๑๓๕๗
๓.๓๗.๒ ใหคําแนะนําปรึก ษา และอํานวยความสะดวกแกผู ประกอบการธุรกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม เกี่ยวกับการใหบริการและผลิตภัณฑของธนาคาร รวมทั้งการสงตอใหกับ
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หนวยงานภายในที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดรับความพึงพอใจ
ในการใชบริการของธนาคาร
๓.๓๗.๓ จัดกิ จกรรมเพื่อ สร างความสัม พัน ธ อัน ดีระหว างธนาคาร ลู กค า และ
กลุมเปาหมาย หรือเพื่อสนับสนุนงานดานการตลาดและบริการของธนาคาร
๓.๓๘ ฝายวิจัยและแผนงาน
มีหนาที่ที่สําคัญของฝายโดยสรุป ดังนี้
๓.๓๘.๑ ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและนอกประเทศ
รวมทั้งนโยบายและมาตรการของทางภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชนตอการกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน
ของธนาคาร
๓.๓๘.๒ เปนศูนยกลางจัดทําขอมูลและรวบรวมผลการวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการจัดทํารายงานเสนอผูบริหารและหนวยงานภายนอก
๓.๓๘.๓ จัดทําแผนวิสาหกิจ แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
และแผนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสวนราชการที่กํากับดูแล
๓.๓๘.๔ จัดทํา และจัดสรรงบประมาณประจําปใหกับฝายงานและสาขา ตลอดจน
ติดตามและวิเคราะหการใชเงินงบประมาณ
๓.๓๘.๕ จัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน
กับที่ปรึกษาการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๓.๓๙ สํานักงานกรรมการผูจัดการ
มีหนาที่ที่สําคัญของสํานักโดยสรุป ดังนี้
๓.๓๙.๑ อํานวยการงานประชุมคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
จัดการ และการประชุมผูถือหุน
๓.๓๙.๒ ปฏิบัติงานดานสารบรรณ และรับเรื่องเขา - ออกจากหนวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน และหนวยงานภายในธนาคารที่เสนอถึงกรรมการผูจัดการ
๓.๓๙.๓ เปนศูนยกลางออกเลขที่หนังสือสั่งการตาง ๆ ของธนาคาร ยกเวนคําสั่ง
ของฝา ยบริห ารทรั พ ยากรบุค คล รวมทั้ ง จัด เก็ บต น ฉบับ หนัง สื อ สั่ง การและเอกสารสํ าคั ญ ต าง ๆ
ของธนาคารตามที่ผูบริหารมอบหมายใหสํานักงานกรรมการผูจัดการเปนผูดูแล
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๓.๓๙.๔ จัดทําสมุดคูมือตัวอยางลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจของธนาคาร รวมทั้ง
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
๓.๓๙.๕ ติดตาม และเรงรัดการปฏิบัติงานของพนักงานหรือหนวยงานที่กรรมการ
ผูจัดการมอบหมายงานเปนการเฉพาะ หรือเปนการปฏิบัติงานทั่วไป ซึ่งเปน คําสั่งจากหนวยราชการ
เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง ระยะเวลาหรือการสั่งการตามที่ระบุ
๓.๓๙.๖ รับผิดชอบการจัดตารางเวลานัดหมาย และกําหนดเวลาการปฏิบัติภารกิจ
ของผูบริหารตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป รวมทั้งการบริหารงานดานเอกสาร
เขา – ออกที่หนวยงานทั้งภายในและภายนอกธนาคารนําเสนอผูบริหารพิจารณา
๓.๓๙.๗ ประสานงานกับหนวยงานองคกรภาครัฐ/เอกชนในตางประเทศเพื่อพัฒนา
บริการทางการเงิน ความรู วิชาการดานการเงิน ตลอดจนพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
๓.๔๐ สํานักงานบริหารพอรทโฟลิโอ
มีหนาที่ที่สําคัญของสํานักโดยสรุป ดังนี้
๓.๔๐.๑ ศึกษา วิเคราะหภาวะธุรกิจ อุตสาหกรรม และนโยบายของรัฐบาลแตละกลุม
ธุรกิจ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุน
การกําหนดแผนงาน เปาหมาย กลยุทธของแตละกลุมธุรกิจ
๓.๔๐.๒ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายของกลุมธุรกิจ เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานของผูรับผิดชอบกลุม ธุรกิ จ และเปน แนวทางในการกําหนดทิศ ทางการดํ าเนิน งาน
ของกลุมธุรกิจ
๓.๔๐.๓ พัฒนา และบริหารการจัดการระบบขอมูลพอรทโฟลิโอ เพื่อใหบริการ
และสนับสนุนฐานขอมูลในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล ตลอดจนการกํากับ ติดตามงานไดอยางถูกตอง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๓.๔๐.๔ พัฒนา และปรับปรุงระบบงานสินเชื่อใหเปนมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัตงิ านของกลุมธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๓.๔๐.๕ สนับสนุนงานดานเลขานุการของคณะอนุกรรมการสินเชื่อ และงานดาน
ตรวจทานรายงานขออนุมัติสินเชื่อ เพื่อใหมีความคลองตัว และสามารถพิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ
ไดอยางมีคุณภาพและรวดเร็ว
๓.๔๑ สํานักถนนศรีอยุธยา
มีหนาที่ที่สําคัญของสํานักโดยสรุป ดังนี้
๓.๔๑.๑ กําหนดแผนงานและกลยุทธการอํานวยสินเชื่อ การดําเนินงานเพื่อสราง
และพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร ใหสอดคลองกับนโยบาย และสามารถบรรลุเปาหมายธุรกิจ
ของธนาคารที่ไดมอบหมาย
๓.๔๑.๒ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ ม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงินของธนาคาร
๓.๔๑.๓ พิจารณากลั่นกรอง วิเคราะหคําขอสินเชื่อโครงการเรงดวน และสินเชื่อ
โครงการพิเศษตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
๓.๔๑.๔ วิเคราะห และประเมิน ความเปน ไปไดของการขอสิน เชื่อในเบื้ องต น
กอนนําเสนอใหกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของ
๓.๔๑.๕ ติดตามผลการดําเนินการแตละโครงการ การใชเงินใหสินเชื่อ การชําระคืน
เงินกูของผูขอสินเชื่อ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
๓.๔๑.๖ ประสานงานกับฝายงานอื่นที่เกี่ยวของในการแกไข ปรับปรุง และติดตามหนี้
ที่มีปญหาของลูกคาสินเชื่อ
๓.๔๒ กลุมธุรกิจ
มีหนาที่ที่สําคัญของแตละกลุมธุรกิจโดยสรุป ดังนี้
๓.๔๒.๑ กําหนดแผนงานและกลยุทธการดําเนินงานเพื่อสรางและพัฒนาผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหสอดคลองกับนโยบายและสามารถบรรลุเปาหมายธุรกิจของธนาคาร
ที่ไดรับมอบหมาย
๓.๔๒.๒ วิเคราะหความเปน ไปไดของโครงการและนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ
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๓.๔๒.๓ ใหคําแนะนําปรึกษา สนับสนุนขอมูล ความรูและจัดอบรมแกผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานธุรกิจ
๓.๔๒.๔ ติดตามผลการดําเนินการแตละโครงการ การใชเงินใหสินเชื่อ และการ
ชําระคืนเงินกูของผูขอสินเชื่อ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ
๓.๔๒.๕ แกไข ปรับปรุง และติดตามหนี้ที่มีปญหาของลูกคาสินเชื่อ
๓.๔๒.๖ จัดอันดับคุณภาพของลูกคาสินเชื่อในพอรทโฟลิโอที่รับผิดชอบ และกําหนด
มาตรการในการแกไขและควบคุมหนี้ที่มีปญหาใหเปนหนี้ที่มีคุณภาพดี
ขอ ๔ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ๔๗๕ อาคารสิริภิญโญ
ชั้น ๙ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๐๑ – ๓๗๐๐ - ๑๐, ๐ – ๒๖๘๔ - ๖๐๐๐
โทรสาร ๐ – ๒๒๐๑ – ๓๗๒๓ - ๔ หรือ www.smebank.co.th และ Call Center ๑๓๕๗
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