ยุทธศาสตร์ด้าน Stakeholder Management ปี 2565 – 2569
วิสัยทัศน์
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจของ บสย.
และมุ่งเน้นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียให้มปี ระสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
4. ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
Credit Accelerator
ร่วมกับสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร
ขยายปริมาณการค้าประกันสินเชื่อโดย
สามารถเข้าถึงกลุ่ม SMEs เป้าหมาย
ตาม Segmentation ได้มากขึน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
SMEs Growth Companion
พัฒนาองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจ
ให้กับ SMEs และผู้ประกอบการ
รายย่อย เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
Financial Gateway
พัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Digital
Platform เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเชื่อมต่อกับ
Platform การให้บริการสินเชื่อของสถาบัน
การเงินและขยายผลการค้าประกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
Stakeholder Management
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม
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ยุทธศาสตร์ด้าน Stakeholder Management ปี 2565 – 2569
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร
ปี
2563-65

ปี
2566-67

ปี
2568-69

บสย. 2.0

บสย. 3.0

บสย. 4.0

Credit Accelerator

เพิม
่ รูปแบบการค้าประกันทีห
่ ลากหลาย
ิ ลูกค ้า
และบริการให ้คาปรึกษาใกล ้ชด

Credit Enhancer

ื่ มโยงแหล่งเงินทุน
เป็ นตัวกลางเชอ
เพือ
่ เพิม
่ โอกาสเข ้าถึงแหล่งเงินทุน

Credit Facilitator

เพิม
่ บทบาทเป็ นผู ้ให ้บริการข ้อมูล
ของ SMEs

ื่ มโยง
เป็ นศูนย์กลางการเชอ
เงินทุนและโอกาสทางธุรกิจ
แห่งชาติให ้แก่ SMEs เพือ
่
การเติบโตทีย
่ ั่งยืน

ั ัศน์ SM :การบริหารจัดการผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ี เพือ
ี
วิสยท
่ สนั บสนุนการขับเคลือ
่ นพันธกิจของ บสย. และมุง่ เน ้นความต ้องการของผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจ ัดการลูกค้า SM

1. Credit
Accelerator
2. SMEs Growth
Companion
3. Financial
Gateway

4. Stakeholder
Management

• ขยายปริมาณการค้าประกันสน
• ขยายปริมาณการค้าประกันสน
• ขยายปริมาณการค้าประกันสน
ิ เชอ
ื่
ิ เชอ
ื่
ิ เชอ
ื่
Commercial Product และพัฒนารูปแบบทีม
่ ี
Commercial Product และพัฒนารูปแบบทีม
่ ี
Commercial Product และพัฒนารูปแบบทีม
่ ี
Margin มากขึน
้
Margin มากขึน
้
Margin มากขึน
้
• ขยายฐานลูกค ้าเจาะกลุม
• ขยายฐานลูกค ้าผ่าน On-line Platform
• พัฒนาการให ้บริการด ้านข ้อมูลเพือ
่
่ ตอบสนอง
Segmentation/Non-Bank
/Financial Gateway
ความต ้องการและความคาดหวังของลูกค ้า
• สร ้างความรู ้ทางการเงินและการประกอบธุรกิจ • สร ้างความรู ้ทางการเงินและการประกอบธุรกิจ • สร ้างความรู ้ทางการเงินและการประกอบธุรกิจ
• พัฒนาระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway • นาระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway ที่ •
้
ในรูปแบบ Online Website และ Mobile
พัฒนาไปใชรองรั
บธุรกรรมค้าประกันทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ื่ มโยงบริการอืน
Application
และสามารถต่อยอดการเชอ
่ ๆ
ให ้ครบวงจร
• ดาเนินการร่วมกับผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ี ทีส
ี ทีส
่ าคัญใน • ดาเนินการร่วมกับผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ าคัญใน •
การสร ้างประโยชน์และมูลค่าเพิม
่ ให ้แก่องค์กร
การสร ้างประโยชน์และมูลค่าเพิม
่ ให ้แก่องค์กร
• สร ้างความสม
• สร ้างความสม
ั พันธ์กบ
ี
ั พันธ์กบ
ี
ั ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ั ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
•
ครอบคลุมทุกกลุม
่
ครอบคลุมทุกกลุม
่

นาระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway ที่
้
พัฒนาไปใชรองรั
บธุรกรรมค้าประกันทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ื่ มโยงบริการอืน
และสามารถต่อยอดการเชอ
่ ๆ
ให ้ครบวงจร
ี ทีส
ดาเนินการร่วมกับผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ าคัญ
ในการสร ้างประโยชน์และมูลค่าเพิม
่ ให ้แก่
องค์กร
ั พันธ์กบ
ี
สร ้างความสม
ั ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ครอบคลุมทุกกลุม
่
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ยุทธศาสตร์ด้าน Stakeholder Management ปี 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ SM
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Credit
Accelerator

กลยุทธ์ SM
1.1 ขยายปริมาณการค้าประกันสินเชื่อ Commercial
Product และพัฒนารูปแบบที่มี Margin มากขึน้
1.2 ขยายฐานลูกค้าเจาะกลุ่ม Segmentation/
Non-Bank

แผนงาน (13 โครงการ)
1.1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้าประกันสินเชื่อ

(พบ.)

1.1.2 โครงการศึกษาแนวทางขอเพิ่มทุนจากรัฐ

(กอ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 SMEs
Growth Companion

2.1 สร้างความรู้ทางการเงินและการประกอบธุรกิจ

2.1.1 โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

(สพ.)
2.1.2 โครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs

(สพ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 3
Financial Gateway

3.1 พัฒนาระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway ใน
รูปแบบ Online Website และ Mobile
Application

3.1.1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
แพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็น Financial
Gateway (พบ./กอ./พด.)
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแนวทางตาม
นโยบายและการพิจารณาตามแผน
ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร

ตัวชี้วัดแผนงาน ปี 2565
1. วงเงินค้าประกันโครงการรัฐ (ลบ.)* ไม่รวมโครงการตาม พ.ร.ก.
ฟื้นฟู
2. วงเงินค้าประกันโครงการทาเอง (ลบ.)
3. จานวน Non-Bank ค้าเพิ่มขึ้น (ราย) ** ขึ้นอยู่กับการแก้ไขกฎ
กระทรวงการคลัง
4. รายได้สุทธิจากการค้าประกัน (ลบ.)
1. ผลการศึกษาและแนวทางการเพิ่มทุนตามนโยบายและความ
เหมาะสม
1. จานวนรายผู้เข้าร่วมอบรม
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับ 4 ขึ้นไป (ร้อย
ละของผู้ตอบแบบสอบถาม)
1. จานวนผู้เข้ารับคาปรึกษา
2. ผู้ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือปรับโครงสร้างหนี้ ของจานวนผู้
ได้รับคาปรึกษาทั้งหมดในแต่ละปี
1. ความสาเร็จในการพัฒนา platform เชื่อมโยง Bank (%)
2. ยอดอนุมตั ิค้าประกันผ่าน Online Platform (ลบ.) *
- Product รัฐ*
- Product/Service อื่น
* ยอดอนุมัติค้าประกันผ่าน Pilot Bank (ประมาณ 50% ของค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง) ที่เชื่อมโยงอนุมตั ิค้าประกันผ่าน online (API) จานวน 4
แห่ง ประกอบด้วย SME Bank, GSB, TCR, K Bank

4

ยุทธศาสตร์ด้าน Stakeholder Management ปี 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ SM
ยุทธศาสตร์ที่ 4
Stakeholder
Management

กลยุทธ์ SM
4.1 ดาเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สาคัญในการสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กร

แผนงาน
4.1.1 โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ TCG Data
Management Platform (พด./คณะทางาน TCG Data
Management)

1. ความสาเร็จในการพัฒนา platform เชื่อมโยง Bank (%)
2. ยอดอนุมตั ิค้าประกันผ่าน Online Platform (ลบ.)

4.1.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าโครงการ Micro Entrepreneurs ปี
2563-2564 (พค)

1. ระบบ TCG Data Management สนับสนุนการออก Product

4.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิผลการเก็บหนี้ (บน.)

1. จานวนเงินเก็บหนี้รวม

4.1.4 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Branding) (สอ.)

1. อัตราการรับรู้ (Brand Awareness)

4.1.5 โครงการจัดทาโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรรองรับการเป็น FA

1. การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้า FA Academy ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
2. การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายสาหรับทักษะที่สาคัญในอนาคต

4.1.6 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (สอ.)

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4.1.7 โครงการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล (กจ.

1. ระดับการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการด้านการ
กากับดูแลที่ดีและการนาองค์กร

(ทบ.)

และ บส.)

4.1.8 แผนการพัฒนาผู้นา (Leadership Academy) (ทบ.)

4.2 สร้างความสัมพันธ์กับผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม

ตัวชี้วัดแผนงาน ปี 2565

1.
4.1.9 แผนการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน (ทบ.) 1.
2.
4.2.1 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (ทุกฝ่ายงานที่
1.

ดูแล Stakeholder)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมพัฒนาผู้นาที่ผา่ นเกณฑ์ประเมิน
ความพึงพอใจของพนักงาน
อัตราการลาออก
ระดับการรับรู้และระดับความพึงพอใจ
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กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานปี 2565 – 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4

Stakeholder Management

กลยุทธ์

4.2 สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมทุกกลุ่ม

แผนงาน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

> 85%

> 85%

> 87%

> 87%

> 87%

ระดับการรับรู้และระดับความพึงพอใจเฉลี่ยใน
การจัดกิจกรรมระดับ 4 และระดับ 5

กิจกรรมหลัก

1. การสื่อสารถ่ายทอดการมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงาน
รวมถึงหน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การด้าเนินงานตามแผนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(แผนปฏิบัติการประจ้าปี)
4.2.1 โครงการ
3. การทบทวน ประเมินผล และปรับปรุงแผน(ถ้ามี) ของ
สร้างความ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สัมพันธ์กับผู้มี
4. การส้ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ส่วนได้สว่ นเสีย
ข้อเสนอแนะ พร้อมผลประเมินความพึงพอใจ
5. การจัดท้าแผนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย(แผนปฏิบัติการประจ้าปี) ของปีถัดไป
6. ติดตามและสรุปผลการด้าเนินกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.5

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6

6

6

3

3

4

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

2.5
6

6

2.5

6

6

5

5

2.5

6

6

6

1

2

2

2.5

2.5

6

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับองค์กร
• ได้รับอนุมัติสินเชื่อผ่านการ
ค้าประกันของ บสย. ที่ง่าย
รวดเร็ว วงเงินที่เพียงพอ
อัตราค่าธรรมเนียมเหมาะสม
• ได้รับความรู้และคาปรึกษา
ในการดาเนินธุรกิจและขอ
สินเชื่อ

ลูกค้า

ผู้กาหนด
นโยบาย/
งบประมาณ

• ผลิตภัณฑ์ค้าประกัน
ตอบสนองนโยบายของรัฐ
• เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของ บสย. ให้
บรรลุเป้าหมาย
• ได้รับการสื่อสารการรายงาน
ผลถูกต้องทันเวลา
• จัดสรรจานวนเงินงบประมาณ
ประจาปี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์ขอบเขต

คู่ค้า

1. เพื่อให้การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ บสย. มีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
3. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนในการ
ดาเนินงานของ บสย.

บุคลากร
บสย.

ผู้ถือหุ้น

• ปฏิบัติงาน โปร่งใส
บรรลุเป้าหมาย
• มีความสัมพันธ์ดี
ได้รับการสนับสนุนใน
การทางาน
• สภาพแวดล้อม
สวัสดิการ ความมั่นคง
• ได้รับการพัฒนา
ทักษะ

• ต้องการให้ บสย.
สามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐ
• ต้องการให้มีระบบการ
บริหารและการกากับ
กิจการที่ดี
• ต้องการให้ผล
ดาเนินงานของ บสย.
บรรลุตามเป้าหมาย

คู่ความ
ร่วมมือ

ความร่วมมือใน
การช่วยเหลือ
SMEs ในการ
เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและมี
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ

ผู้ส่ง
มอบ

ดาเนินการเป็นไป
ตามข้อตกลงที่
กาหนด

สื่อมวล
ชน

ชุมชน/
สังคม

• ได้รับประเด็นข่าวสาร
ที่น่าสนใจ ทันต่อ
เหตุการณ์
• ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็ว ครบถ้วน
ถูกต้อง

• ต้องการผลิตภัณฑ์ค้าประกันที่
สอดคล้องกับนโยบายสินเชื่อและ
ลูกค้าเป้าหมายของสถาบัน
การเงิน
• กระบวนการทางานร่วมกันที่
สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ตกลงร่วมกัน

• ความรูพ้ ื้นฐานในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
• การได้รับคาปรึกษาในการ
ประกอบอาชีพ

ที่มาของประเด็นความต้องการ
• การสารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยฝ่ายที่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ประสบการณ์ในการดาเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การสารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยบริษัทภายนอก

