
 

 
 

 

แผนยุทธศาสตร์ 

ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปี 2564-2568 
 

บสย. ได้ด ำเนินโครงกำร Transformation ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นแผนงำนหลักในกำรสร้ำงแผน
ยุทธศำสตร์ที่รวมกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร           
กำรบริหำรระบบงำน ตลอดจนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Strategy) มีเป้ำหมำยเพ่ือปรับ
โครงสร้ำงทำงธุรกิจของ บสย. สอดรับกับภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำร
ลดระดับกำรพ่ึงพำภำครัฐ โดยแผน Transformation ได้น ำมำใช้เป็นแผนวิสำหกิจประจ ำปี 2563 และปี 2563-
2567 

 
กำรจัดท ำแผนวิสำหกิจปี 2564 และปี 2564-2568  บสย.ยังคงน ำแผน Transformation มำเป็น

ยุทธศำสตร์ด ำเนินงำนต่อเนื่อง แต่ได้มีกำรปรับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ให้สอดรับกับภำวะกำรณ์ปัจจุบัน 
ซึ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจอย่ำง
รุนแรงในวงกว้ำง ทั้งภำคกำรส่งออก อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมบริกำร ภำคกำรผลิตและกำรค้ำ เกิด
ควำมผันผวนในตลำดทุนอย่ำงรุนแรง ประกอบกับภำครัฐได้มีนโยบำยช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบผ่ำน
มำตรกำรต่ำงๆ ส่งผลให้รัฐวิสำหกิจซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 น ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำนส ำคัญ เช่น กำรปรับผลิตภัณฑ์ค้ ำประกันเพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม
ลูกหนี้ที่อ่อนแอ เช่น โครงกำร SMEs สร้ำงไทย โครงกำร SMEs พลิกฟ้ืนท่องเที่ยว โครงกำร SMEs ชีวิตใหม่ 
รวมถึงกำรต่อยอดโครงกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก ธปท. ในโครงกำร Soft Loan+ ท ำให้กำรค้ ำประกันสินเชื่อ
ของ บสย. ในปี 2563 มียอดค้ ำประกันสูงสุดนับแต่ก่อตั้ง บสย. สำมำรถข่วยเหลือ SMEs ที่อ่อนแอครอบคลุมทุก
ขนำดและทุกกลุ่มอำชีพได้เป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 160,000 รำย 

 
อย่ำงไรก็ตำม บสย. ยังคงต้องหำทำงปรับ Business Model เพ่ือสร้ำงสมดุลในกำรบริหำรรำยได้และ

ค่ำใช้จ่ำย จำกเดิมซึ่งรำยได้จำกกำรค้ ำประกัน ( Core Business) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มุ่งเน้นกำรช่วยเหลือ SMEs       
ที่เป็นกลุ่มอ่อนแอให้เข้ำถึงแหล่งทุน โดยรำยได้ส่วนนี้ไม่เพียงพอที่จะน ำมำหล่อเลี้ยงองค์กร ทั้งค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พนักงำนซึ่งเป็นต้นทุนคงที่และมีภำระเพ่ิมขึ้นทุกปี และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ที่ผ่ำนมำ บสย. ต้องพ่ึงพำรำยได้จำก
กำรติดตำมหนี้ค่ำประกันชดเชย และรำยได้จำกกำรบริหำรเงินลงทุน ซึ่งถือเป็นแหล่งรำยได้หลักมำโดยตลอด      
แต่ผลกระทบจำก COVID-19 ท ำให้ยอดกำรเก็บหนี้ลดลง รวมถึงกำรลงทุนมีควำมผันผวนสูงมำก ดังนั้นเพ่ือกำร
เติบโตที่ยั่งยืน และเพ่ือลดกำรพ่ึงพำภำครัฐ ซึ่ง บสย. ได้พยำยำมปรับรูปแบบกำรค้ ำประกันโดยใช้ Risk-Based 
Pricing เข้ำมำช่วยจัดโครงสร้ำงค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงโดยรวม ซึ่ง บสย. ได้ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรพัฒนำ Commercial Product  กำรมุ่งเน้นรำยได้ Fee-Based Income รวมถึงธุรกรรมที่ต่อเนื่องกับกำร
ค้ ำประกันทั้งกำรเก็บหนี้ค่ำประกันชดเชย และกำรบริหำรสภำพคล่องจำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมค้ ำประกัน 
ขณะเดียวกัน บสย. ได้พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนคู่ขนำนโดยสร้ำงแผนงำนรองรับสนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้        
เช่น กำรปรับรูปแบบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำขำให้เป็น Profit Center กำรพัฒนำแบบจ ำลองกำรวิเครำะห์



 

 
 

 

เครดิต Credit Scoring Model ที่สำมำรถรองรับกำรออกแบบ Commercial Product รวมไปถึงกำรขยำย
บทบำทของกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และแผนกำรขำยหนี้ เป็นต้น 

ดังนั้น กำรจัดท ำแผนวิสำหกิจปี 2564 และปี 2564-2568 จึงยังคงใช้ยุทธศำสตร์เดิมจำกแผน 
Transformation แต่มีกำรปรับปรุง Business Model เพ่ือให้สอดรับกับสถำนกำรณ์และปรับโครงสร้ำงรำยได้
องค์กรให้เกิดควำมสมดุลและเติบโตอย่ำงมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 2 ด้ำนได้แก่  

1. สร้ำงรำยได้ให้กับองค์กรเพื่อเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
2. เพ่ิมประสิทธิภำพองค์กรและบุคลำกร ในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 

แผนวิสาหกิจปี 2564 และปี 2564-2568  มีสำระส ำคัญดังนี ้
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงเงินทุนและโอกำสทำงธุรกิจแห่งชำติให้แก่ SMEs เพ่ือกำรเติบโตที่ยั่งยืน” 

2. พันธกิจ (Mission) 
2.1 พัฒนำศักยภำพ SMEs และผู้ประกอบกำรรำยย่อยเพ่ือให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนและองค์ควำมรู้ทั้ง

ระบบ 
2.2 ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบกำรรำยย่อยให้เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดด้วยนวัตกรรมทำงกำรเงิน 
2.3 เชื่อมโยงเครือขำยธุรกิจครบวงจรส ำหรับ SMEs และผู้ประกอบกำรรำยย่อย 
2.4 ยกระดับขีดควำมสำมำรถองค์กรเพื่อกำรสนับสนุนเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงบูรณำกำร 
2.5 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่ำงยั่งยืน 

3. ค่านิยม (Value) 
True innovative financial-partner for SMEs  

- มุ่งสู่กำรเป็นคู่คิดทำงกำรเงินด้วยนวัตกรรมให้กับ SMEs ในด้ำนกำรพัฒนำเพื่อยกระดับธุรกิจ 

Connectivity for business possibilities 
- เชื่อมโยงองค์กรและ SMEs เพ่ือผลักดันควำมเป็นไปได้ในด้ำนเงินทุนและโอกำสทำงธุรกิจ 

Governance for sustainable growth 
- ก ำกับดูแลด้วยหลักธรรมำภิบำลที่ผลักดันกำรเติบโตขององค์กรอย่ำงยั่งยืน 

 
4. ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  

ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ตำมรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ (New Business Model) 5 ยุทธศำสตร์ 
และยุทธศำสตร์สนับสนุน 1 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

4.1  ผลักดันกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนด้วยกำรเป็น Credit accelerator 
4.2. SMEs Growth Companion – สร้ำงองค์ควำมรู้และโอกำสทำงธุรกิจให้กับ SMEs และรำยย่อย

ด้วยกำรเป็นเพื่อนคู่คิด 



 

 
 

 

4.3. Funding Gateway – เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยง SMEs และรำยย่อยไปสู่แหล่งเงินทุนที่
หลำกหลำย 

4.4. Finance the unfinanced – ให้สินเชื่อเป็นกำรเฉพำะส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึง
แหล่งทุนได ้

4.5. SMEs data bank – สร้ำงฐำนข้อมูล SMEs ที่สมบูรณ์ผ่ำนกำรรวบรวมข้อมูลจำกพันธมิตรและ
เป็นศูนย์บริกำรด้ำนข้อมูล 

4.6 ยุทธศาสตร์สนับสนุน – กำรปรับแนวทำงกำรลงทุนเพ่ิมเสถียรภำพในกำรสร้ำงรำยได้ กำรปรับปรุง
กฎหมำยรองรับกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ กำรปรับบทบำทในกำรสร้ำงรำยได้ของส ำนักงำนสำขำ รวมถึงกำร          
Re-branding เป็นกลไกส ำคัญในกำรผลักดันแผน Transformation ให้ส ำเร็จ 

 
แผนการด าเนินยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์  Credit Accelerator มุ่ งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่  บสย. ด ำเนินกำรได้ เอง 

(Commercial Product) เพ่ือเพ่ิมรำยได้ Fee-based Income รวมทั้งกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ (New Customer 
Segment) เพ่ือเพ่ิมยอดกำรค้ ำประกันสินเชื่อในกำรช่วยเหลือ SMEs ให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะด ำเนินกำร
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเครื่องมือกำรจัดท ำ Credit Scoring Model เพ่ือประเมินควำมเสี่ยงลูกค้ำและน ำมำใช้
ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมที่เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำแต่ละรำยต่อไป โดยมีโครงกำรที่ส ำคัญได้แก่  

 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม ่
  โครงกำรพัฒนำ Credit Scoring Model ส ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่  
 โครงกำรพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนกำรให้บริกำรผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของ บสย.  
 กำรพัฒนำระบบ Auto Approve โครงกำร Micro 

 

2. ยุทธศาสตร์ SMEs Growth Companion เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ (Financial Literacy) ให้กับ 
SMEs  และยังสร้ำงกำรเติบโตคู่ขนำนระหว่ำง บสย. กับพันธมิตรทำงธุรกิจ ซึ่งแผน SMEs Growth Companion 
นี้จะเป็นแผนที่ช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของแผน Credit Accelerator โดยมีโครงกำรที่ส ำคัญได้แก่  

 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs (Financial Literacy) 
 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรข้อมูลในกำรท ำกิจกรรมสร้ำง engagement กับลูกค้ำ SMEs 
 โครงกำรศูนย์ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) 

 

3. ยุทธศาสตร์ Funding Gateway เป็นแผนกำรท ำงำนช่วงกลำงของแผน Transformation ที่ บสย. 
เพ่ิมบทบำทของตัวเองเป็นตัวกลำงทำงกำรเงิน ในกำรจับคู่ กลุ่ม Demand ที่ต้องกำร Uses of Fund และ กลุ่ม 
Supply ที่ต้องกำรเป็น Sources of Fund โดยมีโครงกำรที่ส ำคัญได้แก่ 

 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือรองรับกำรให้บริกำร Funding Gateway และรองรับ
กำรให้บริกำรผลิตภัณฑ์ของ บสย. 

 



 

 
 

 

4. ยุทธศาสตร์ Finance the Unfinanced เป็นแผนที่ บสย. ต้องมีกำรแสวงหำแหล่งเงินทุน อำจจะ
เป็นจำกที่อ่ืน แล้ว บสย. มำท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทุน หรือใช้ทุนของ บสย. ที่ บสย. สำมำรถจัดสรรมำปล่อย
สินเชื่อให้ลูกค้ำบำงกลุ่ม ซึ่งหำกจะท ำให้บรรลุผลทุกประกำร ในแผน Finance the Unfinanced นี้ ต้องอำศัย
ผลส ำเร็จของกำรแก้ไข พรบ. บสย. ร่วมด้วย โดยมีโครงกำรที่ส ำคัญได้แก่ 

 โครงกำรศึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทำงตรง 
 

5. ยุทธศาสตร์ SMEs Data Bank เนื่องจำกกระแสโลกำภิวัฒน์ที่เป็นยุค Digitalized บสย. เป็นองค์กร
ที่มีฐำนข้อมูลลูกค้ำ SMEs อยู่ในมือจ ำนวนมำก บสย. จึงควรน ำโอกำสนี้มำพัฒนำ วำงระบบกำรบริหำร Data 
Structure ให้ตอบสนองต่อกำรใช้ข้อมูลแบบ Data Analytics ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะน ำไปต่อยอดได้ทั้งในด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรผลิตภัณฑ์ กำรท ำกำรตลำดลูกค้ำ ซึ่ง บสย. นอกจำกจะใช้งำนได้ภำยในแล้ว ในอนำคต 
ประโยชน์ที่ได้จำกกำรสร้ำงอันดับเครดิตควำมเสี่ยงของลูกค้ำ (Credit Scoring Model) ของ บสย. น่ำจะได้รับควำม
สนใจจำกกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กลุ่มธนำคำร ที่สำมำรถขอใช้บริกำรเรื่องข้อมูลลูกค้ำ SMEs จำก บสย. ได้ โดยมี
โครงกำรที่ส ำคัญได้แก่ 

 โครงกำร TCG Data Management Platform Phase 2 
 โครงกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลเพ่ือรองรับระบบ Data Management Platform และระบบที่

รองรับกำรท ำ Big data  
อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรตำมแผน Transformation ให้ประสบผลส ำเร็จจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำ

ยุทธศำสตร์สนับสนุน เพ่ือลดข้อจ ำกัดในด้ำนกฎหมำย กำรปรับปรุงภำพลักษณ์องค์กร กำรพัฒนำแนวทำงกำรลงทุน
เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเพ่ิมรำยได้ กำรปรับรูปแบบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำขำให้เป็น Profit Center เป็น
กลไกส ำคัญในกำรผลักดันแผน Transformation ให้ส ำเร็จ 

 

6. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการท าแผน Transformation  

(1) มุ่งเน้นกำรปรับแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ 

(2) มุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ของ บสย. ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ใหม่ รวมถึงมุ่งเน้นกำรรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand awareness) ในวงกว้ำงเพ่ือสนับสนุนกำรขยำยฐำน
ตลำดยุทธศำสตร์หลักท้ัง 5 ยุทธศำสตร์  

(3) มุ่งเน้นพัฒนำแนวทำงกำรลงทุนโดยขยำยขอบเขตกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพในกำรสร้ำง
ผลตอบแทน 

(4) มุ่งเน้นปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนติดตำมหนี้  ทั้งกำรศึกษำแนวทำงกำรขำย Port 
ลูกหนี้ และกำรออกมำตรกำรจูงใจในกำรประนอมหนี้ (Campaign) เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรรับช ำระหนี้มำกขึ้น  

(5) มุ่งเน้นกำรปรับรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของส ำนักงำนสำขำ ให้เป็น Profit Center เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ และกำรเข้ำถึง SMEs ในวงกว้ำง 

 



 

 
 

 

โดยมีโครงกำรที่ส ำคัญได้แก่ 
 โครงกำรพัฒนำพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ. 2534 
 โครงกำรศึกษำแนวทำงเปลี่ยนแปลงภำพลักษณ์ของ บสย. (Rebranding) 
 โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับรูปแบบกำรลงทุนและโครงสร้ำงเงินกองทุน 
 โครงกำรพัฒนำเครื่องมือวัดควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 
 โครงกำรเพิ่มประสิทธิผลกำรเก็บหนี้ 
 โครงกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 
 โครงกำรปรับรูปแบบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต 
 โครงกำรบริหำรจัดกำรต้นทุน (Cost Management) 
 โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันกำรเงิน 
 แผนแม่บทด้ำนต่ำงๆ เช่น HR Master Plan, IT Master Plan, KM & Innovation Plan  

 
 


