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ยุทธศาสตร์ด้าน Customer Management ปี 2565 – 2569

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญเพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ SMEs 
และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับ บสย. 

พันธกิจ

1. พัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลลูกค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตลาดของ บสย. 

2. สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ SMEs และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับ บสย. 

3. ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านช่องทางการติดต่อส่ือสารและจุดสัมผัสบริการที่หลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Credit Accelerator

ขยายปริมาณการค  าประกันสินเชื่อโดย
สามารถเข้าถึงกลุ่ม SMEs เป้าหมายตาม 

Segmentation ได้มากขึ น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

SMEs Growth Companion

พัฒนาองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจให้กับ 
SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อการ

เติบโตที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Customer Management

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า



ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร
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ยุทธศาสตร์ด้าน Customer Management ปี 2565 – 2569

ปี 
2563-65

ปี 
2566-67

ปี 
2568-69

บสย. 2.0
Credit Accelerator

เพิม่รปูแบบการค ้าประกนัทีห่ลากหลาย
และบรกิารใหค้ าปรกึษาใกลช้ดิลกูคา้

บสย. 4.0
Credit Facilitator

เพิม่บทบาทเป็นผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู
ของ SMEs

บสย. 3.0
Credit Enhancer

เป็นตวักลางเชือ่มโยงแหลง่เงนิทนุ
เพือ่เพิม่โอกาสเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ

Vision

เป็นศนูยก์ลางการเชือ่มโยง
เงนิทนุและโอกาสทางธรุกจิ
แหง่ชาตใิหแ้ก ่SMEs เพือ่
การเตบิโตทีย่ั่งยนื

วสิยัทศัน์ CM :เป็นองคก์รทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้เป็นส าคญัเพือ่เชือ่มโยงการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุและโอกาสทางธรุกจิใหแ้ก ่SMEs และสรา้งการ
เตบิโตทีย่ั่งยนืใหก้บั บสย. 

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการลกูคา้ CM

1. Credit 
Accelerator

• ขยายปรมิาณการค ้าประกนัสนิเชือ่ 
Commercial Product และพัฒนารปูแบบที่
ม ีMargin มากขึน้

• ขยายฐานลกูคา้เจาะกลุม่ 
Segmentation/Non-Bank

• ขยายปรมิาณการค ้าประกนัสนิเชือ่ 
Commercial Product และพัฒนารปูแบบที่
ม ีMargin มากขึน้

• ขยายฐานลกูคา้ผา่น On-line Platform 
/Financial Gateway

• ขยายปรมิาณการค ้าประกนัสนิเชือ่ 
Commercial Product และพัฒนารปูแบบ
ทีม่ ีMargin มากขึน้

• พัฒนาการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูเพือ่
ตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวังของลกูคา้

2. SMEs Growth 
Companion

• สรา้งความรูท้างการเงนิและการประกอบ
ธรุกจิ

• สรา้งความรูท้างการเงนิและการประกอบ
ธรุกจิ

• สรา้งความรูท้างการเงนิและการประกอบ
ธรุกจิ

3. Customer 
Management

• สรา้งการรับรูต้อ่ภาพลกัษณ์องคก์รใหม่
(Rebranding)

• บรูณาการขอ้มลูเสยีงของลกูคา้ (VOC) กบั
การสือ่สารและชว่ยเหลอืลกูคา้ตลอด
เสน้ทาง (Customer Journey)

• การสือ่สารภาพลกัษณ์องคก์ร (Brand 
Communication)
บรูณาการขอ้มลูเสยีงของลกูคา้ (VOC) กบั
การสือ่สารและชว่ยเหลอืลกูคา้ตลอด
เสน้ทาง (Customer Journey) เพือ่
สง่เสรมิ Commercial Product และการใช ้
On-line Platform

• การสือ่สารและสรา้งมลูคา่จากภาพลกัษณ์
องคก์ร (Brand Communication and 
Value)

• บรูณาการขอ้มลูเสยีงของลกูคา้ (VOC)
กบัการสือ่สารและชว่ยเหลอืลกูคา้ตลอด
เสน้ทาง (Customer Journey) เพือ่
สง่เสรมิการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลู
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ยุทธศาสตร์ด้าน Customer Management ปี 2565 – 2569

ยุทธศาสตร์ CM กลยุทธ์ CM แผนงาน (6 โครงการ) ตัวชี้วัดแผนงาน ปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
Credit Accelerator

1.1 ขยายปริมาณการค  าประกันสินเชื่อ Commercial 
Product และพัฒนารูปแบบที่มี Margin มากขึ น

1.1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค  าประกันสินเชื่อ 
(พบ.)

1. วงเงินค  าประกันโครงการรัฐ (ลบ.)* ไม่รวมโครงการตาม พ.ร.ก. ฟื้นฟู
2. วงเงินค  าประกันโครงการท าเอง (ลบ.)
3. จ านวน Non-Bank ค  าเพ่ิมขึ น (ราย) ** ขึ นอยู่กับการแกไ้ขกฎ

กระทรวงการคลัง
4. รายได้สุทธิจากการค  าประกัน (ลบ.)

1.2 ขยายฐานลูกคา้เจาะกลุ่ม Segmentation/Non-Bank

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
SMEs Growth 
Companion

2.1 สร้างความรู้ทางการเงินและการประกอบธุรกิจ 2.1.1 โครงการส่งเสริมความรูใ้ห้กับผู้ประกอบการ 
(สพ.)

1. จ านวนรายผู้เข้าร่วมอบรม 
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมพึงพอใจในการจัดกจิกรรม ระดับ 4 ขึ นไป (ร้อยละ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม)

2.1.2 โครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (สพ.) 1. จ านวนผู้เข้ารับค าปรึกษา
2. ผู้ที่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงินทุน หรือปรับโครงสร้างหนี  ของจ านวนผู้

ได้รับค าปรึกษาทั งหมดในแต่ละปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
Customer 
Management

3.1 สร้างการรับรู้ต่อภาพลักษณ์องค์กรใหม่ (Rebranding) 3.1.3 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate 
Branding) (สอ.)

1. อัตราการรับรู้ (Brand Awareness)

3.2 บูรณาการข้อมูลเสียงของลูกค้า (VOC) กับการสื่อสาร
และช่วยเหลือลูกค้าตลอดเส้นทาง (Customer 
Journey)

3.2.1 แผนรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูล VOC 1. ความส าเร็จการทบทวนคู่มอืการปฏิบัติงานมาตรฐาน การรวบรวม 
VOC ของช่องทางต่างๆ

2. ความส าเร็จการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ VOC
3. ความส าเร็จระบบข้อมูล VOC ของ ลูกค้าเก่า

3.2.2 แผนสร้างความสัมพันธ์กับลูกคา้ (Customer 
Relation)

1. ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน 
2. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน



Customer Management

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานปี 2565 – 2569
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3.2 บูรณาการข้อมูล
เสียงของลูกค้า 

(VOC) กับการสื่อสาร
และช่วยเหลือลูกค้า

ตลอดเส้นทาง 
(Customer 
Journey)

แผนงาน กิจกรรมหลกั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3.2.1 แผนรวบรวม
และเชื่อมโยงข้อมูล 
VOC

1. ทบทวนคู่มือปฏิบัติการมาตรฐานการรวมรวม VOC 
ส าหรับปี 2566 ของ Call center, สาขา, Website & 
Social Network และทบทวน Service  blueprint 
2. การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

2.1 สื่อสารแนวทางการจัดการขอ้มูล VOC
2.2 ทบทวนข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละ Touch 
Point ที่ส าคัญ (ทั งภายในและภายนอก) 
2.3 ทบทวนและปรับปรุงระบบรองรับให้เชื่อมโยง
ข้อมูลภายในแต่ละ Touch Point ที่ส าคัญ  
2.4 ทบทวนและปรับปรุงระบบรองรับข้อมูล
ภายนอกแต่ละ Touch Point ที่ส าคัญ  
2.5 Cleansing ข้อมูลลูกค้าในระบบให้เป็นปัจจุบัน
และถูกต้อง

3. สรุปผลการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล VOC เพื่อ
น าไปเป็นปัจจัยน าเข้าในการก าหนดรูปแบบกิจกรรม
สร้างความผูกพัน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3
ค่าเป้าหมาย

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน 85% 85% 85% 85% 85%



Customer Management

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานปี 2565 – 2569
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3.2 บูรณาการข้อมูล
เสียงของลูกค้า 

(VOC) กับการสื่อสาร
และช่วยเหลือลูกค้า

ตลอดเส้นทาง 
(Customer 
Journey)

แผนงาน กิจกรรมหลกั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3.2.2 แผนสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Customer Relation)

1. วิเคราะหข์้อมูล VOC เพื่อก าหนดกิจกรรม
สร้างสัมพันธ์
2. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ลูกคา้ให้
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม

2.1 กิจกรรมรว่มกบัหน่วยงานคู่ความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ
ค  าประกันสินเชื่อของ บสย.
2.2 กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์เพ่ือสนับสนุน
การตลาดครอบคลุมและเข้าถงึทุกกลุ่ม 
Segment (Medium, Small & Retail)

3. ติดตามและประเมินผล เพื่อน าไปปรับปรุง
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3
ค่าเป้าหมาย

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน 85% 85% 85% 85% 85%


