แผนยุทธศาสตร์
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปี 2564-2568
บสย. ได้ ด ำเนิ น โครงกำร Transformation ตั้ ง แต่ ปี 2562 ซึ่ ง เป็ น แผนงำนหลั ก ในกำรสร้ ำ งแผน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ร วมกำรบริ ห ำรจั ด กำรธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม่ (New Business Model) กำรจั ด โครงสร้ ำ งองค์ ก ร
กำรบริ ห ำรระบบงำน ตลอดจนยุ ทธศำสตร์กำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล (HR Strategy) มีเป้ำหมำยเพื่อปรั บ
โครงสร้ำงทำงธุรกิจของ บสย. สอดรับกับภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำร
ลดระดับกำรพึ่งพำภำครัฐ โดยแผน Transformation ได้นำมำใช้เป็นแผนวิสำหกิจประจำปี 2563 และปี 25632567
กำรจั ดทำแผนวิส ำหกิจ ปี 2564 และปี 2564-2568 บสย.ยังคงนำแผน Transformation มำเป็น
ยุทธศำสตร์ดำเนินงำนต่อเนื่อง แต่ได้มีกำรปรับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ให้สอดรับกับภำวะกำรณ์ปัจจุบัน
ซึ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจอย่ำง
รุนแรงในวงกว้ำง ทั้งภำคกำรส่งออก อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมบริกำร ภำคกำรผลิตและกำรค้ำ เกิด
ควำมผันผวนในตลำดทุนอย่ำงรุนแรง ประกอบกับภำครัฐได้มีนโยบำยช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบผ่ำน
มำตรกำรต่ำงๆ ส่งผลให้รัฐวิสำหกิจซึ่งเป็นหน่วยงำนที่สำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี 2563 นำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำนสำคัญ เช่น กำรปรับผลิตภัณฑ์ค้ำประกันเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม
ลูกหนี้ที่อ่อนแอ เช่น โครงกำร SMEs สร้ำงไทย โครงกำร SMEs พลิกฟื้นท่องเที่ยว โครงกำร SMEs ชีวิตใหม่
รวมถึงกำรต่อยอดโครงกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก ธปท. ในโครงกำร Soft Loan+ ทำให้กำรค้ำประกันสินเชื่อ
ของ บสย. ในปี 2563 มียอดค้ำประกันสูงสุดนับแต่ก่อตั้ง บสย. สำมำรถข่วยเหลือ SMEs ที่อ่อนแอครอบคลุมทุก
ขนำดและทุกกลุ่มอำชีพได้เป็นจำนวนมำกกว่ำ 160,000 รำย
อย่ำงไรก็ตำม บสย. ยังคงต้องหำทำงปรับ Business Model เพื่อสร้ำงสมดุลในกำรบริหำรรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำย จำกเดิมซึ่งรำยได้จำกกำรค้ำประกัน ( Core Business) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มุ่งเน้นกำรช่วยเหลือ SMEs
ที่เป็นกลุ่มอ่อนแอให้เข้ำถึงแหล่งทุน โดยรำยได้ส่วนนี้ไม่เพี ยงพอที่จะนำมำหล่อเลี้ยงองค์กร ทั้งค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พนักงำนซึ่งเป็นต้นทุนคงที่และมีภำระเพิ่มขึ้นทุกปี และค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน ที่ผ่ำนมำ บสย. ต้องพึ่งพำรำยได้จำก
กำรติดตำมหนี้ค่ำประกันชดเชย และรำยได้จำกกำรบริหำรเงินลงทุน ซึ่งถือเป็นแหล่งรำยได้หลักมำโดยตลอด
แต่ผลกระทบจำก COVID-19 ทำให้ยอดกำรเก็บหนี้ลดลง รวมถึงกำรลงทุนมีควำมผันผวนสูงมำก ดังนั้นเพื่อกำร
เติบโตที่ยั่งยืน และเพื่อลดกำรพึ่งพำภำครัฐ ซึ่ง บสย. ได้พยำยำมปรับรูปแบบกำรค้ำประกันโดยใช้ Risk-Based
Pricing เข้ำมำช่วยจัดโครงสร้ำงค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงโดยรวม ซึ่ง บสย. ได้ให้ควำมสำคัญ
กับกำรพัฒนำ Commercial Product กำรมุ่งเน้นรำยได้ Fee-Based Income รวมถึงธุรกรรมที่ต่อเนื่องกับกำร
ค้ำประกัน ทั้งกำรเก็บ หนี้ ค่ำประกัน ชดเชย และกำรบริห ำรสภำพคล่ องจำกกำรเก็บค่ ำธรรมเนียมค้ำประกั น
ขณะเดีย วกัน บสย. ได้พัฒ นำกระบวนกำรทำงำนคู่ขนำนโดยสร้ำงแผนงำนรองรับสนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้
เช่น กำรปรับรูปแบบกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสำขำให้เป็น Profit Center กำรพัฒนำแบบจำลองกำรวิเครำะห์

เครดิ ต Credit Scoring Model ที่ ส ำมำรถรองรั บ กำรออกแบบ Commercial Product รวมไปถึ ง กำรขยำย
บทบำทของกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และแผนกำรขำยหนี้ เป็นต้น
ดั ง นั้ น กำรจั ด ท ำแผนวิ ส ำหกิ จ ปี 2564 และปี 2564-2568 จึ ง ยั ง คงใช้ ยุ ท ธศำสตร์ เ ดิ ม จำกแผน
Transformation แต่มีกำรปรับปรุง Business Model เพื่อให้สอดรับกับสถำนกำรณ์และปรับโครงสร้ำงรำยได้
องค์กรให้เกิดควำมสมดุลและเติบโตอย่ำงมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 2 ด้ำนได้แก่
1. สร้ำงรำยได้ให้กับองค์กรเพื่อเติบโตอย่ำงยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภำพองค์กรและบุคลำกร ในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs
แผนวิสาหกิจปี 2564 และปี 2564-2568 มีสำระสำคัญดังนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงเงินทุนและโอกำสทำงธุรกิจแห่งชำติให้แก่ SMEs เพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืน”
2. พันธกิจ (Mission)
2.1 พัฒนำศักยภำพ SMEs และผู้ประกอบกำรรำยย่อยเพื่อให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนและองค์ควำมรู้ทั้ง
ระบบ
2.2 ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบกำรรำยย่อยให้เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดด้วยนวัตกรรมทำงกำรเงิน
2.3 เชื่อมโยงเครือขำยธุรกิจครบวงจรสำหรับ SMEs และผู้ประกอบกำรรำยย่อย
2.4 ยกระดับขีดควำมสำมำรถองค์กรเพื่อกำรสนับสนุนเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงบูรณำกำร
2.5 ส่งเสริมกำรดำเนินงำนที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่ำงยั่งยืน
3. ค่านิยม (Value)
True innovative financial-partner for SMEs
- มุ่งสู่กำรเป็นคู่คิดทำงกำรเงินด้วยนวัตกรรมให้กับ SMEs ในด้ำนกำรพัฒนำเพื่อยกระดับธุรกิจ
Connectivity for business possibilities
- เชื่อมโยงองค์กรและ SMEs เพื่อผลักดันควำมเป็นไปได้ในด้ำนเงินทุนและโอกำสทำงธุรกิจ
Governance for sustainable growth
- กำกับดูแลด้วยหลักธรรมำภิบำลที่ผลักดันกำรเติบโตขององค์กรอย่ำงยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ตำมรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจใหม่ (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 – เป็ น ตั ว กลำงในกำรเชื่ อ มโยง SMEs และรำยย่ อ ยไปสู่ แ หล่ ง เงิ น ทุ น ที่
หลำกหลำย
4.4. Finance the unfinanced – ให้สินเชื่อเป็นกำรเฉพำะสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึง
แหล่งทุนได้
4.5. SMEs data bank – สร้ำงฐำนข้อมูล SMEs ที่สมบูรณ์ผ่ำนกำรรวบรวมข้อมูลจำกพันธมิตรและ
เป็นศูนย์บริกำรด้ำนข้อมูล
4.6 ยุทธศาสตร์สนับสนุน – กำรปรับแนวทำงกำรลงทุนเพิ่มเสถียรภำพในกำรสร้ำงรำยได้ กำรปรับปรุง
กฎหมำยรองรั บ กำรด ำเนิ น ธุร กิจ ใหม่ ๆ กำรปรับบทบำทในกำรสร้ ำงรำยได้ ของส ำนั กงำนสำขำ รวมถึง กำร
Re-branding เป็นกลไกสำคัญในกำรผลักดันแผน Transformation ให้สำเร็จ
แผนการดาเนินยุทธศาสตร์
1. ยุ ท ธศาสตร์ Credit Accelerator มุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บสย. ด ำเนิ น กำรได้ เ อง
(Commercial Product) เพื่อเพิ่มรำยได้ Fee-based Income รวมทั้งกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ (New Customer
Segment) เพื่อเพิ่มยอดกำรค้ำประกัน สินเชื่อในกำรช่วยเหลือ SMEs ให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะดำเนินกำร
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเครื่องมือกำรจัดทำ Credit Scoring Model เพื่อประเมินควำมเสี่ยงลูกค้ำ และนำมำใช้
กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมที่เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำแต่ละรำยต่อไป โดยมีโครงกำรที่สำคัญได้แก่
 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
 โครงกำรพัฒนำ Credit Scoring Model สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
 โครงกำรพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของ บสย.
 กำรพัฒนำระบบ Auto Approve โครงกำร Micro
2. ยุ ท ธศาสตร์ SMEs Growth Companion เสริ ม สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ (Financial Literacy) ให้ กั บ
SMEs และยังสร้ำงกำรเติบโตคู่ขนำนระหว่ำง บสย. กับพันธมิตรทำงธุรกิจ ซึ่งแผน SMEs Growth Companion
นี้จะเป็นแผนที่ช่วยสนับสนุนกำรดำเนินกำรของแผน Credit Accelerator โดยมีโครงกำรที่สำคัญได้แก่
 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs (Financial Literacy)
 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรข้อมูลในกำรทำกิจกรรมสร้ำง engagement กับลูกค้ำ SMEs
 โครงกำรศูนย์ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)
3. ยุทธศาสตร์ Funding Gateway เป็นแผนกำรทำงำนช่วงกลำงของแผน Transformation ที่ บสย.
เพิ่มบทบำทของตัวเองเป็นตัวกลำงทำงกำรเงิน ในกำรจับคู่ กลุ่ม Demand ที่ต้องกำร Uses of Fund และ กลุ่ม
Supply ที่ต้องกำรเป็น Sources of Fund โดยมีโครงกำรที่สำคัญได้แก่
 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อรองรับกำรให้บริกำร Funding Gateway และรองรับ
กำรให้บริกำรผลิตภัณฑ์ของ บสย.

4. ยุทธศาสตร์ Finance the Unfinanced เป็นแผนที่ บสย. ต้องมีกำรแสวงหำแหล่งเงินทุน อำจจะ
เป็นจำกที่อื่น แล้ว บสย. มำทำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทุน หรือ ใช้ทุนของ บสย. ที่ บสย. สำมำรถจัดสรรมำปล่อย
สินเชื่อให้ลูกค้ำบำงกลุ่ม ซึ่งหำกจะทำให้บรรลุผลทุกประกำร ในแผน Finance the Unfinanced นี้ ต้องอำศัย
ผลสำเร็จของกำรแก้ไข พรบ. บสย. ร่วมด้วย โดยมีโครงกำรที่สำคัญได้แก่
 โครงกำรศึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทำงตรง
5. ยุทธศาสตร์ SMEs Data Bank เนื่องจำกกระแสโลกำภิวัฒน์ที่เป็นยุค Digitalized บสย. เป็นองค์กร
ที่มีฐำนข้อมูลลูกค้ำ SMEs อยู่ในมือจำนวนมำก บสย. จึงควรนำโอกำสนี้มำพัฒนำ วำงระบบกำรบริหำร Data
Structure ให้ตอบสนองต่อกำรใช้ข้อมูลแบบ Data Analytics ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะนำไปต่อยอดได้ทั้งในด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรผลิตภัณฑ์ กำรทำกำรตลำดลูกค้ำ ซึ่ง บสย. นอกจำกจะใช้งำนได้ภำยในแล้ว ในอนำคต
ประโยชน์ที่ได้จำกกำรสร้ำงอันดับเครดิตควำมเสี่ยงของลูกค้ำ (Credit Scoring Model) ของ บสย. น่ำจะได้รับควำม
สนใจจำกกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กลุ่มธนำคำร ที่สำมำรถขอใช้บริกำรเรื่องข้อมูลลูกค้ำ SMEs จำก บสย. ได้ โดยมี
โครงกำรที่สำคัญได้แก่
 โครงกำร TCG Data Management Platform Phase 2
 โครงกำรจั ดเตรี ย มฐำนข้ อมู ล เพื่ อรองรับ ระบบ Data Management Platform และระบบที่
รองรับกำรทำ Big data
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรตำมแผน Transformation ให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์สนับสนุน เพื่อลดข้อจำกัดในด้ำนกฎหมำย กำรปรับปรุงภำพลักษณ์องค์กร กำรพัฒนำแนวทำงกำรลงทุน
เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มรำยได้ กำรปรับรูปแบบกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสำขำให้เป็ น Profit Center เป็น
กลไกสำคัญในกำรผลักดันแผน Transformation ให้สำเร็จ
6. ยุทธศาสตร์สนับสนุนการทาแผน Transformation
(1) มุ่ ง เน้ น กำรปรั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บสย. เพื่ อ ด ำเนิ น กำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์
(2) มุ่งเน้ น กำรปรั บ เปลี่ ย นภำพลั กษณ์องค์กร (Rebranding) ของ บสย. ให้ ส อดคล้ องกับแผน
ยุทธศำสตร์ใหม่ รวมถึงมุ่งเน้นกำรรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand awareness) ในวงกว้ำงเพื่อสนับสนุนกำรขยำยฐำน
ตลำดยุทธศำสตร์หลักทั้ง 5 ยุทธศำสตร์
(3) มุ่งเน้นพัฒนำแนวทำงกำรลงทุน โดยขยำยขอบเขตกำรลงทุนเพื่อเพิ่มเสถียรภำพในกำรสร้ำง
ผลตอบแทน
(4) มุ่งเน้นปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในงำนติดตำมหนี้ ทั้งกำรศึกษำแนวทำงกำรขำย Port
ลูกหนี้ และกำรออกมำตรกำรจูงใจในกำรประนอมหนี้ (Campaign) เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรรับชำระหนี้มำกขึ้น
(5) มุ่งเน้นกำรปรับรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจของสำนักงำนสำขำ ให้เป็น Profit Center เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ และกำรเข้ำถึง SMEs ในวงกว้ำง

โดยมีโครงกำรที่สำคัญได้แก่
 โครงกำรพัฒนำพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ. 2534
 โครงกำรศึกษำแนวทำงเปลี่ยนแปลงภำพลักษณ์ของ บสย. (Rebranding)
 โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับรูปแบบกำรลงทุนและโครงสร้ำงเงินกองทุน
 โครงกำรพัฒนำเครื่องมือวัดควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
 โครงกำรเพิ่มประสิทธิผลกำรเก็บหนี้
 โครงกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
 โครงกำรปรับรูปแบบกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
 โครงกำรบริหำรจัดกำรต้นทุน (Cost Management)
 โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันกำรเงิน
 แผนแม่บทด้ำนต่ำงๆ เช่น HR Master Plan, IT Master Plan, KM & Innovation Plan

