รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ความคืบหน้ าของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ สรุ ปได้ ดงั นี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้ วยการค้ าและการลงทุนระหว่ างประเทศ (Trade & Investment)
ประกอบด้ วย 10 แผนงาน สรุ ปความคืบหน้ าการดาเนินงานดังนี ้
หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
1.1-1 วิเคราะห์ช่องว่าง
กาหนดช่องทาง
สูต่ ลาดใหม่
(Portfolio
Analysis for
Segmentation
and Targeting)

เป้ าหมายปี 2563
- บทวิเคราะห์ Market
Share และ
Segmentation ของ
ธสน. เปรี ยบเทียบกับ
ธนาคารพาณิชย์อื่น
1 เรื่ อง
- บทวิเคราะห์ความ
ต้ องการลูกค้ าในห่วงโซ่
มูลค่ากลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 3 อุตสาหกรรม
- รายชื่อผู้ประกอบการใน
กลุม่ อุตสาหกรรม/กิจการ
เป้าหมาย 30 ราย

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
- ศึกษาเปรี ยบเทียบข้ อมูล Portfolio ของ Regional ECAs
ที่ เป็ นคู่เที ยบ คือ มาเลเซี ยและอิ นโดนี เซี ย และน ามา
วิเคราะห์ และรายงาน Portfolio จาแนกตามอุตสาหกรรม
และกลุม่ ประเทศคล้ ายคลึงกับไทย
- จัดทาบทวิเคราะห์ความต้ องการลูกค้ าในห่วงโซ่มลู ค่า
กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 อุตสาหกรรม ได้ แก่
อุตสาหกรรมดิจิทลั อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์
- ส่งต่อรายชื่อผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพในการส่งออก
สิ น ค้ าและบริ การในอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล 12 ราย
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า 8 รายและอุตสาหกรรม
เครื่ อ งมื อ แพทย์ 26 ราย รวมทั ง้ สิ น้ 46 รายให้ แก่
ฝ่ ายการตลาด

1.1-2 ต่อยอด
ยุทธศาสตร์
ประเทศ
เป้าหมาย
1.1-3 สนับสนุนธุรกิจ
ผ่าน Buyer's
Credit และ
Loan for Thai
Franchise/
Thai Chain
Buyers ในกลุม่
ประเทศ CLM

ผลการศึกษาได้ นาเสนอ
คณะจัดการ 1 ผล
การศึกษา

นาเสนอผลการศึกษา Cross Border E-Commerce ต่อ
คณะจัดการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรี ยบร้ อยแล้ ว

- จานวนลูกค้ าที่ได้
นาเสนอบริ การ 40 ราย
- จานวนลูกค้ าที่ได้ รับ
อนุมตั ิวงเงิน 4 ราย

รวบรวมรายชื่ อหน่ ว ยงาน/สมาคมที่ มี Potential
Customers ในกลุ่มประเทศ CLM รวมทัง้ หน่ วยงาน/
สมาคมในประเทศไทย โดยปั จจุบนั นาเสนอบริ การแก่
ลูกค้ าเป้าหมายรวมจานวน 40 ราย และอนุมตั ิวงเงิน
ให้ ลกู ค้ าจานวน 1 ราย

-1รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
1.1-4 เปิ ดสานักงาน
ผู้แทนใน
สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

เป้ าหมายปี 2563
พิธีเปิ ดสานักงานผู้แทน
ในปี 2563

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
ได้ รับอนุมตั ิจดั ตังส
้ านักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์
จาก State Bank of Vietnam อย่างเป็ นทางการเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แต่ยังไม่สามารถจัดพิ ธีเปิ ด
สานักงานได้

1.1-5 ขยาย
ความสัมพันธ์
กับหน่วยงาน
พันธมิตรใหม่

จานวน MOU หรื อ
Agreement 4 ฉบับ

ลงนามใน MOU/Agreement จานวน 7 ฉบับ

1.1-6 ดาเนินงาน
บูรณาการ
ร่ วมกับ
หน่วยงาน
พันธมิตร

- จานวนลูกค้ าที่มีการส่ง ดาเนินการบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานพันธมิตรและได้
ต่อ 40 ราย
ส่งต่อลูกค้ าให้ ฝ่ายการตลาดรวม 477 ราย และอนุมตั ิ
- จานวนลูกค้ าที่มีการ
วงเงินรวม 15 ราย
อนุมตั ิวงเงิน 10 ราย

1.1-7 สร้ างพันธมิตร
กับสานักงาน
กฎหมายใน
ประเทศ
เป้าหมาย

จานวนประเทศที่สามารถ มีก ารสร้ างความสัมพัน ธ์ กับ ส านัก งานกฏหมายรวม
สร้ างพันธมิตรกับ
8 ประเทศ
สานักงานกฎหมายได้
4 ประเทศ

1.1-8 พัฒนาธุรกิจ
แฟรนไชส์ไทย
ก้ าวสู่ New
Frontiers (Thai
Franchise
Towards New
Frontiers)

- สัดส่วนผู้ประกอบการ
ไทยที่เข้ าอบรมที่มีความรู้
ความเข้ าใจในการทา
ธุรกิจ Franchise
ระหว่างประเทศเพิ่ม
มากขึ ้น 80%
- ความสาเร็ จของการ
เจรจาการค้ าจนทาให้ เกิด
ข้ อตกลงการค้ า/การ
ลงทุน จากจานวน
Franchisors ที่เข้ าร่ วม
โครงการ 5%

- ดาเนินการจัดอบรมเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้เข้ าอบรมมีความรู้
ความเข้ าใจในการทาธุรกิจ Franchise ระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ ้น 85%
- ผู้ประกอบการเจรจาการค้ าจนทาให้ เกิ ดข้ อตกลง
การค้ า/การลงทุน 3 ราย จากจานวน Franchisors ที่
เข้ าร่ วมโครงการ 31 ราย คิดเป็ น 9.67%

-2รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
เป้ าหมายปี 2563
ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
1.2-1 บริ การสนับสนุน ยอดคงค้ างสินเชื่อ Buyer's ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2563 มียอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อ
สินเชื่อแก่ผ้ ซู ื ้อ Credit 50 ล้ านบาท
Buyer's Credit 136.80 ล้ านบาท
ในต่างประเทศ
(Buyer’s
Credit) ผ่าน
เครื อข่ายใน
ต่างประเทศ
1.2-2 สนับสนุนการ
ให้ บริ การสินเชื่อ
ในรู ปแบบห่วง
โซ่มลู ค่า (Value
Chain)

สามารถอนุมตั ิวงเงินใหม่ มี ก ารก าหนดรู ป แบบการให้ การสนั บ สนุ น Value
หรื อลูกค้ ามีการใช้ วงเงิน Chain และได้ รับอนุมตั ิครบ 3 ราย
ที่อนุมตั ิเดิมที่เกี่ยวข้ อง
กับ Value Chain หรื อ
Supply Chain 3 ราย

ความสาเร็ จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ ตามเป้าหมาย 8 แผนงาน และมี 2 แผนงานที่ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด ได้ แก่
1. แผนงานสนับสนุนธุรกิจผ่าน Buyer's Credit และ Loan for Thai Franchise/Thai Chain Buyers ใน
กลุม่ ประเทศ CLM
2. เปิ ดสานักงานผู้แทนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งและพัฒนา :
1. ไม่สามารถดาเนินการสร้ างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานเป้าหมายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLM
เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 อาจต้ องรอให้ สถานการณ์ดงั กล่าวคลี่คลายลง
2. พิจารณาเลื่อนการจัดงานพิธีเปิ ดออกไปจนกว่าจะสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ หรื อจัดงานพิธี
เปิ ดและแถลงข่าวในประเทศไทย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : พั ฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานและภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศ ( National
Development) ประกอบด้ วย 2 แผนงาน สรุ ปความคืบหน้ าการดาเนินงานดังนี ้
หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
2.1-1 ต่อยอด
ยุทธศาสตร์
EEC &
S-Curve

เป้ าหมายปี 2563
ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
มีแนวทางสนับสนุนลูกค้ า จั ด ท ารายงานผลการศึ ก ษาแนวทางสนั บ สนุ น
S-Curve 1 รายงาน
ผู้ประกอบการในธุรกิจ S-Curve เรี ยบร้ อยแล้ ว
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หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
2.1-2 สร้ างนักวิเคราะห์
สินเชื่อให้ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรม

เป้ าหมายปี 2563
รายงานสรุ ปผลการศึกษา
เชิงลึกในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่คดั เลือก
2 ชิ ้นงาน

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
จัดทารายงานสรุ ปผลการศึกษาเชิงลึกในอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย จ านวน 2 อุตสาหกรรม ได้ แ ก่ การแพทย์
ครบวงจร และการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ เรี ยบร้ อย
แล้ ว

ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ ตามเป้าหมายทุกแผนงาน
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งและพัฒนา : ไม่มี
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 : ป้ องกันความเสี่ ยงด้ านการค้ าและการลงทุ นไทยในต่ างประเทศ (Risk
ประกอบด้ วย 6 แผนงาน สรุ ปความคืบหน้ าการดาเนินงานดังนี ้
หัวข้ อ

ชื่อแผนงาน

3.1-1 เตรี ยมความ
พร้ อมสาหรับ
เจ้ าหน้ าที่
สินเชื่อเพื่อ
รองรับการ
Cross-selling

Protection)

เป้ าหมายปี 2563

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563

- สัดส่วนเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ
ที่เข้ าร่ วมการอบรม 80%
- สัดส่วนเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ
ที่สอบผ่านการวัดระดับ
ความรู้ ความเข้ าใจใน
บริ การประกัน 85%

จัดอบรมและทดสอบวัดระดับ ความรู้ ความเข้ าใจใน
บริ การประกันสาหรั บเจ้ าหน้ าที่ สินเชื่อเพื่อรองรั บการ
Cross-selling ทังส
้ านักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัด
รวมจ านวน 7 ครั ง้ โดยมี สัด ส่ วนเจ้ า หน้ าที่ สิ น เชื่ อ ที่
เข้ าร่ วมการอบรม 88% และผ่านการวัดระดับความรู้
ความเข้ าใจในบริ การประกัน 100%

3.1-2 สร้ างความ
กิ จ ก ร รม กั บ พั น ธ มิ ต ร จัดงานสัมมนากับ NEXI เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ร่ วมมือกับ
2 ครัง้
และสัมมนาผ่าน Facebook Live กับศูนย์ความเป็ นเลิศ
พันธมิตร เช่น
ด้ านการค้ า (EXAC) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
องค์กร
รับประกัน
ต่างประเทศ/
Broker/ธนาคาร
พาณิชย์/
หน่วยงานหรื อ
สมาคมต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่ และ
ขยายบริ การ
ประกันการ
ส่งออก
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หัวข้ อ

ชื่อแผนงาน

3.1-3 จัดงานสัมมนา
แบ่งปั น
ประสบการณ์
การไม่ได้ รับ
ชาระเงินค่า
สินค้ าให้ แก่
ผู้เอาประกัน

เป้ าหมายปี 2563

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563

สั ด ส่ ว นของลู ก ค้ าที่ ต่ อ ได้ จัดงานสัมมนาร่ วมกับ EXAC ในหัวข้ อ "เหลียวหลัง
อายุ ก รมธรรม์ อย่ างน้ อย แลหน้ าหาทางปิ ดความเสีย่ งทางธุรกิจ" ในวันที่ 6 สิงหาคม
80%
2563 ในงาน "THE EXPORTER FORUM" และมีสดั ส่วน
ของลูกค้ าที่ตอ่ อายุกรมธรรม์ 80%

3.1-4 ติดตามและ
คูม่ ือปฏิบตั ิงานในการ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงานติดตามความเสี่ยงอุตสาหกรรม
บริ หารจัดการ จัดการความเสี่ยงของ
และความเสี่ยงประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว
ความเสี่ยง
สายงานรับประกัน 1 ฉบับ
portfolio
รับประกันที่
ได้ รับผลกระทบ
จากสภาวะ
ตลาดที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3.1-5 จัดหาแหล่ง
รายงานสรุ ปผลแหล่ง
ข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ ข้ อมูลทางเลือก 1 ฉบับ
และน่าเชื่อถือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์
รับประกัน

จัดทารายงานสรุ ปผลแหล่งข้ อมูลทางเลือกเรี ยบร้ อย
แล้ ว

3.1-6 พัฒนา
สูตรการคานวณ Credit
แบบจาลอง
Scoring Model 1 สูตร
เครดิต (Credit
Scoring Model)
ของแผนงาน
Automated
Underwriting

พัฒนาแบบจาลองเครดิตในรู ปแบบสูตรการคานวณ
Credit Scoring Model ส าหรั บ Trade Credit
Insurance เรี ยบร้ อยแล้ ว

ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ ตามเป้าหมายทุกแผนงาน
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งและพัฒนา : ไม่มี
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ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของผู้ ประกอบการ (Acceleration)
6 แผนงาน สรุ ปความคืบหน้ าการดาเนินงานดังนี ้
หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
4.1-1 สนับสนุน
ผู้ประกอบการ
Amazing M ให้ มี
ศักยภาพการ
แข่งขันใน
ตลาดโลก

เป้ าหมายปี 2563
- จานวนลูกค้ ากลุม่
Amazing M ที่สว่ นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฯ สัมภาษณ์
ค้ นหาความต้ องการของ
ลูกค้ า 10 ราย
- ผลิตภัณฑ์สนับสนุน
Amazing M 1 ผลิตภัณฑ์
- สินเชื่อที่เพิ่มขึ ้นจาก
Amazing M 1,000
ล้ านบาท

ประกอบด้ วย

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
ได้ สมั ภาษณ์ ลูกค้ ากลุ่ม Amazing M จานวน 10 ราย
และน าเสนอคณะจัดการอนุ มัติ ผลิ ตภัณฑ์ ส นับสนุ น
Amazing M เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ เนื่องจากสถานการณ์
ผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ การอนุมตั ิสินเชื่อไม่
เป็ นไปตามเป้ า หมาย เพราะอยู่ ใ นช่ ว งด าเนิ น การ
ช่วยเหลือลูกค้ าให้ สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
ในสถานการณ์ ปัจจุบนั โดยมีวงเงินอนุมตั ิสะสมในเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2563 จานวน 491.50 ล้ านบาท

4.1-2 จัดทายุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ฯ ได้ น าเสนอ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ผ้ ู ประกอบการขนาดกลาง และ
ผู้ประกอบการ
คณะจัดการ 1 ยุทธศาสตร์ จัดบรรยายยุทธศาสตร์ ผ้ ูประกอบการขนาดกลางแก่
ขนาดกลาง
พนักงานภายในธนาคารที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายแล้ วเสร็ จ
4.2-1 ส่งเสริ มความ
เป็ นเลิศด้ านการ
ส่งออก
(Exporting
Excellence
Program)
4.2-2 เชื่อมผู้ผลิต ผู้จดั
จาหน่าย ผู้สง่ ออก
และผู้ซื ้อใน
ต่างประเทศ
ร่ วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร
4.2-3 ออกแบบหลักสูตร
และบ่มเพาะ Hi-P
SMEs

SMEs ที่เข้ าร่ วมอบรม
จากการจัดอบรมหลัก สูตรทัง้ หมด มี ผ้ ูป ระกอบการ
สามารถส่งออกได้ หรื อ
สามารถส่งออกได้ หรื อส่งออกเพิ่มขึ ้น 10 ราย
ส่งออกเพิ่มขึ ้นไม่น้อยกว่า
10 ราย

จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
การจับคูธ่ ุรกิจ จนทาให้
สามารถส่งออกได้ /หรื อ
ส่งออกเพิ่มขึ ้น 10 ราย

มี จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการจับ คู่ธุ ร กิ จ จนท าให้
สามารถส่งออกได้ เพิ่มขึ ้น 10 ราย

วงเงินอนุมตั ิที่อนุมตั ิให้ แก่ มีการจัดอบรมและได้ อนุมตั ิวงเงินให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมอบรม
ผู้เข้ าร่ วมอบรม (Hi-P
(Hi-P SMEs) 2,359 ล้ านบาท
SMEs) 1,280 ล้ านบาท
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หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
4.3-1 สนับสนุน
ผู้ประกอบการไทย
ให้ เข้ าสูก่ ารค้ า
ออนไลน์
(E-Trading)

เป้ าหมายปี 2563
- ความสาเร็ จของ
ผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วม
โครงการ ในการวางขาย
สินค้ าบนแพลตฟอร์ ม
E-trade 300 ราย
ผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วม
โครงการสามารถส่งออก
ได้ จริ ง 10 ราย

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
ดาเนินการจัดอบรม E-Commerce ของแพลตฟอร์ ม
ต่างๆ ครบถ้ วนทุกงานแล้ ว โดยมียอดโพสต์สินค้ าผ่าน
E-Commerce Platform ครบจานวน 308 โพสต์ และมี
ผู้ป ระกอบการที่ ส ามารถส่ งออกสิ น ค้ า ผ่ านช่ อ งทาง
ออนไลน์ได้ ทงหมด
ั้
10 ราย

ความสาเร็ จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ ตามเป้าหมาย 5 แผนงาน และมี 1 แผนงานที่ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด คือ สนับสนุนผู้ประกอบการ Amazing M ให้ มีศกั ยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งและพั ฒนา : เนื่องจากสถานการณ์ ผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ การอนุมตั ิ
สินเชื่อไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เพราะอยู่ในช่วงดาเนินการช่วยเหลือลูกค้ าให้ สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
อาจต้ องรอให้ สถานการณ์ดงั กล่าวคลี่คลายลง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพด้ านการบริ หารจั ดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
ประกอบด้ วย 12 แผนงาน สรุ ปความคืบหน้ าการดาเนินงานดังนี ้
หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
5.1-1 พัฒนาระบบงาน
หลัก (Core
Banking)
5.1-2 จัดจ้ างผู้พฒ
ั นา
ระบบธุรการ
(Enterprise
Resource
Planning : ERP)
5.1-3 พัฒนา
ระบบ Automated
Underwriting
สาหรับสินเชื่อ และ
บริ หารจัดการ
ข้ อมูลลูกค้ า (LOS
& CRM)

เป้ าหมายปี 2563
ร่ างเอกสารสรุ ปผลการ
ออกแบบระบบงานใหม่
100%
เอกสารสรุ ปผลการ
ทดสอบ Unit Test โดย
ผู้รับจ้ าง 1 ชุด

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
จัดทาร่ างเอกสารสรุ ปผลการออกแบบระบบงานใหม่
เรี ยบร้ อยแล้ ว

ความพร้ อมใช้ ของ
ระบบงานไม่น้อยกว่า
100%

ดาเนินการ Go Live ระบบ Customer Relationship
Management (CRM) เรี ยบร้ อยแล้ ว

จัดทาเอกสารสรุ ปผลการทดสอบ Unit Test เรี ยบร้ อย
แล้ ว
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หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
เป้ าหมายปี 2563
5.1-4 Robotic Process ติดตังระบบงาน
้
จัดทา
Automation (RPA) คูม่ ือและการอบรม
การใช้ งานแก่ User
5.1-5 พัฒนาระบบ
สัดส่วนลูกหนี ้ที่ฟ้อง
บริ หารงานเร่ งรัด ดาเนินคดีได้ ภายใน
หนี ้สินและติดตาม 6 เดือนนับจากอนุมตั ิ
การดาเนินคดี
รับโอน 100%
(i-Legal
Management
System)
5.1-7 พัฒนาระบบ
ร ะ บ บ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น
บริ หารบุคลากร
100%
แบบบูรณาการ
ตังแต่
้ ต้นจนจบ
(HR2020)

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
ติดตังระบบงาน
้
โดยจัดทาคู่มือและอบรมการใช้ งาน
แก่ User เรี ยบร้ อยแล้ ว
ติดตัง้ ระบบบริ ห ารงานเร่ งรั ดหนี ส้ ิน และติดตามการ
ดาเนินคดี (i-Legal Management System) เรี ยบร้ อย
แล้ ว

ระบบ Employee Self Service (ESS) และ Manager
Self Service (MSS) ดาเนินการแล้ วเสร็ จ พร้ อมใช้ งาน
100%

5.1-8 เพิ่มประสิทธิภาพ จานวนบริ การผ่าน
ออกแบบและพั ฒ นาบริ การผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล
ในการให้ บริ การ ช่องทางดิจิทลั 6 บริ การ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ลูกค้ าบนระบบ
MY EXIM
5.2-1 เชื่อมโยงข้ อมูลกับ มีข้อมูลจากหน่วยงาน
หน่วยงานภายนอก ภายนอก 2 แหล่ง
และใช้ ประโยชน์
จาก Big Data
Analytics
5.2-2 นาข้ อมูลจาก
ระบบ Data
Warehouse
มาจัดทารายงาน
เพื่อใช้ ในการ
ติดตามให้ ลกู ค้ า

เขียนโปรแกรมเพื่อ Download ข้ อมูลจากต้ นทาง ทา
การทดสอบจัดทารายงานครบถ้ วนตามที่กาหนดโดยมี
แหล่งข้ อมูลที่นาเข้ า เช่น ข้ อมูลเศรษฐกิจจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และข้ อมูลหนี ้สาธารณะและ
การใช้ จ่ ายภาครั ฐ จากส านัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง
(สศค.)

เป้าหมาย Short Term ฝ่ ายธุรกิจธนาคารได้ เรี ยนรู้ วิธีการนา Data จากระบบ
Outstanding ที่ธนาคาร Data Warehouse มาใช้ งานเรี ย บร้ อยแล้ ว ทัง้ นี ้
กาหนด 34,070 ล้ านบาท สิ น เชื่ อ ระยะสัน้ ของธนาคาร ณ สิ น้ เดื อ นธั น วาคม
2563 มีจานวน 36,093 ล้ านบาท
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หัวข้ อ

ชื่อแผนงาน
มาใช้ บริ การเพิ่ม
มากขึ ้น (Boost
Utilization) และ
การจัดการอื่น ๆ

เป้ าหมายปี 2563

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563

5.3-1 ประเมินและจัดทา ได้ assessment report
แผนแม่บทการ
& roadmap 1 ชิ ้น
กากับดูแลข้ อมูล
(Data
Governance
Assessment &
Road map)

จัดทานโยบายการกากับดูแลข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว

5.3-2 Awareness
สัดส่วนผู้บริ หารและ
Program ประจาปี พนักงานที่สอบผ่าน
2563 ครอบคลุม แบบทดสอบร้ อยละ 80
ISO 27001:2013,
IT Risk and
Cyber Security

ได้ ด าเ นิ น ก าร การ ส ร้ าง ค วามต ร ะ ห นั ก รู้ ด้ าน
ISO27001:2013, IT Risk และ Cyber Security แก่
พนักงานรวม 964 คน และได้ ผ่านการทาแบบทดสอบ
ครบทุกข้ อ คิดเป็ นร้ อยละ 100

5.3-3 ปรับปรุ งระบบ
ได้ ผ้ รู ับจ้ างที่มาปรับปรุ ง คัดเลือกผู้ให้ บริ การปรั บปรุ งระบบ Kastle Treasury
Kastle Treasury ระบบ Kastle Treasury และลงนามในสัญญาเรี ยบร้ อยแล้ ว
เพื่อความมัน่ คง 1 ราย
ปลอดภัยของข้ อมูล
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ ตามเป้าหมายทุกแผนงาน
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งและพัฒนา : ไม่มี
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 : พัฒนาองค์ กรสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ประกอบด้ วย 8 แผนงาน สรุ ปความ
คืบหน้ าการดาเนินงานดังนี ้
หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
เป้ าหมายปี 2563
ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
6.1-1 จัดทาแนวทางการ NPLs ที่เกิดขึ ้นใหม่ต้อง
ติดตามคุณภาพ ปรากฏอยู่ใน Watch list
สินเชื่อรายลูกหนี ้ 100%

ปรั บปรุ งเกณฑ์ การคัดเลือกลูกหนี ้ Watch List และ
แนวทางการติดตามคุณภาพสินเชื่อรายลูกหนี ้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว และปรั บปรุ งระบบ Watch List เพื่อใช้ ในการ
ติดตามคุณภาพสินเชื่ อให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ โดย
NPLs ที่เกิดขึ ้นใหม่ปรากฏอยู่ใน Watch List 100%
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หัวข้ อ

ชื่อแผนงาน

เป้ าหมายปี 2563

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563

6.1-2 ขายหนี ้จัดชันมี
้
ปั ญหา (NPLs)

ภาระหนี ้ NPLs ที่
สามารถขายได้ 4,776
ล้ านบาท

ธนาคารสามารถขายหนี ้ได้ 3,499 ล้ านบาท ไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย เนื่องจากธนาคารเลือกขายกลุ่มลูกหนี ้
ที่ให้ ผลประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคาร

6.2-1 จัดทาองค์ความรู้
ด้ านการบริ หาร
ความเสี่ยงใน
รู ปแบบของ
E-Learning
6.3-1 สร้ างฐานความรู้
เกี่ยวกับประเด็น
สาคัญสาหรับการ
วิเคราะห์สินเชื่อ
แต่ละธุรกิจ

พนักงานที่ศกึ ษา Elearning ต้ องมีคะแนน
หลังการทดสอบ (Post
Test) สูงกว่า 80% ทุกคน
เท่ากับ 100%
Checklist ประเด็น
สาคัญในการวิเคราะห์
สินเชื่อสาหรับธุรกิจ
6 ชิ ้นงาน

ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ วและมีพนักงานมีคะแนนหลัง
การทดสอบสูงกว่า 80% ทุกคน หรื อเท่ากับ 100%

6.3-4 สร้ างองค์กร
นวัตกรรม

- ความสาเร็ จของการ
จัดทาแผนแม่บทนวัตกรรมแล้ วเสร็ จ ดาเนิ นการตาม
ดาเนินการตามแผน
แผนเพื่ อกระตุ้น ให้ เกิ ดกระบวนการนวัตกรรม โดยมี
แม่บทนวัตกรรมประจาปี ร้ อยละของจานวนฝ่ ายงานที่มีนวัตกรรม 10%
100%
- ร้ อยละของจานวน
ฝ่ ายงานที่มีนวัตกรรม 10%

ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว มีการสร้ างฐานความรู้ เกี่ยวกับ
ประเด็นส าคัญส าหรั บการวิเคราะห์ สินเชื่ อแต่ละธุรกิ จ
ได้ แก่
1. รับเหมาก่อสร้ าง (Construction)
2. โครงการโซลาร์ ภาคพื ้น (Solar Farm)
3. แป้งมันสาปะหลัง (Tapioca Starch)
4. ขนส่งทางบก (Logistics)
5. เหล็ก (Steel)
6. โรงแรม (Hotel)
6.3-3 พัฒนาทักษะด้ าน พนักงาน ธสน. ได้ รับการ พนักงาน ธสน. ได้ รับการพัฒนาทักษะด้ านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทลั
พัฒนาทักษะด้ าน
ดิจิทลั ตามแผนที่วางไว้ 91.09%
ของพนักงาน
เทคโนโลยีดิจิทลั ตาม
แผนที่วางไว้ 20%

- 10 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

หัวข้ อ
ชื่อแผนงาน
6.4-2 ปรับปรุง
กระบวนการทางาน
โดยการว่าจ้ างผู้ให้
บริ การภายนอก
ดาเนินการด้ านนิติ
กรรมสัญญาที่
เกี่ยวกับ
หลักประกัน

เป้ าหมายปี 2563
ได้ กระบวนการในการ
ดาเนินการด้ านนิติกรรม
หลักประกันโดย
ผู้ให้ บริ การภายนอก
1 กระบวนการ

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
ได้ กระบวนการในการด าเนิ น การด้ านนิ ติ ก รรม
หลักประกันโดยผู้ให้ บริ การภายนอก 1 กระบวนการ

6.4-3 ยกระดับคะแนน
ITA

ผลประเมิน ITA อย่าง
น้ อย 90 คะแนน

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินแล้ ว
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้ 95.86 คะแนน

ความสาเร็ จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ ตามเป้าหมาย 7 แผนงาน และมี 1 แผนงานที่ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด คือ ขายหนี ้จัดชันมี
้ ปัญหา (NPLs)
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งและพัฒนา : ไม่สามารถขายหนี ้ได้ ตามเป้าหมาย เนื่องจากธนาคารเลือกขายกลุ่ม
ลูกหนี ้ที่ได้ ผลประโยชน์สงู สุด
แผนปฏิบัตกิ ารด้ านลูกค้ าและการตลาด ประกอบด้ วย 26 แผนงาน สรุ ปความคืบหน้ าการดาเนินงานดังนี ้
หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
1.1-3 สนับสนุนธุรกิจ
ผ่าน Buyer's
Credit และ Loan
for Thai
Franchise/ Thai
Chain Buyers ใน
กลุม่ ประเทศ
CLM
1.1-6 ดาเนินงานบูรณา
การร่ วมกับ
หน่วยงาน
พันธมิตร

เป้ าหมายปี 2563
- จานวนลูกค้ าที่ได้
นาเสนอบริ การ 40 ราย
- จานวนลูกค้ าที่ได้ รับ
อนุมตั ิวงเงิน 4 ราย

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
รวบรวมรายชื่ อหน่ ว ยงาน/สมาคมที่ มี Potential
Customers ในกลุ่มประเทศ CLM รวมทัง้ หน่ วยงาน/
สมาคมในประเทศไทย โดยปั จจุบนั นาเสนอบริ การแก่
ลูกค้ าเป้าหมายรวมจานวน 40 ราย และอนุมตั ิวงเงิน
ให้ ลกู ค้ าจานวน 1 ราย

- จานวนลูกค้ าที่มีการ
ส่งต่อ 40 ราย
- จานวนลูกค้ าที่มีการ
อนุมตั ิวงเงิน 10 ราย

ดาเนินการบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานพันธมิตรและได้
ส่งต่อลูกค้ าให้ ฝ่ายการตลาดรวม 477 ราย และอนุมตั ิ
วงเงินรวม 15 ราย

- 11 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
1.1-8 พัฒนาธุรกิจ
แฟรนไชส์ไทย
ก้ าวสู่ New
Frontiers (Thai
Franchise
Towards New
Frontiers)

เป้ าหมายปี 2563
- สัดส่วนผู้ประกอบการ
ไทยที่เข้ าอบรมที่มี
ความรู้ ความเข้ าใจใน
การทาธุรกิจ Franchise
ระหว่างประเทศเพิ่ม
มากขึ ้น 80%
- ความสาเร็ จของการ
เจรจาการค้ าจนทาให้
เกิดข้ อตกลงการค้ า/การ
ลงทุน จากจานวน
Franchisors ที่เข้ าร่ วม
โครงการ 5%

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
- ดาเนินการจัดอบรมเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้เข้ าอบรมมีความรู้
ความเข้ าใจในการทาธุรกิจ Franchise ระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ ้น 85%
- ผู้ประกอบการเจรจาการค้ าจนทาให้ เกิ ดข้ อตกลง
การค้ า/การลงทุน 3 ราย จากจานวน Franchisors ที่
เข้ าร่ วมโครงการ 31 ราย คิดเป็ น 9.67%

1.2-1 บริ การสนับสนุน
สินเชื่อแก่ผ้ ซู ื ้อใน
ต่างประเทศ
(Buyer’s Credit)
ผ่านเครื อข่ายใน
ต่างประเทศ

ยอดคงค้ างสินเชื่อ
Buyer's Credit 50 ล้ าน
บาท

ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2563 มียอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อ
Buyer's Credit 136.80 ล้ านบาท

1.2-2 สนับสนุนการ
ให้ บริ การสินเชื่อ
ในรู ปแบบห่วงโซ่
มูลค่า (Value
Chain)

สามารถอนุมตั ิวงเงิน
ใหม่ หรื อลูกค้ ามีการใช้
วงเงินที่อนุมตั ิเดิมที่
เกี่ยวข้ องกับ Value
Chain หรื อ Supply
Chain 3 ราย

มี ก ารก าหนดรู ป แบบการให้ การสนั บ สนุ น Value
Chain และได้ รับอนุมตั ิครบ 3 ราย

3.1-1 เตรี ยมความพร้ อม
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
สินเชื่อเพื่อรองรับ
การ Crossselling

- สัดส่วนเจ้ าหน้ าที่
สินเชื่อที่เข้ าร่ วมการ
อบรม 80%
- สัดส่วนเจ้ าหน้ าที่
สินเชื่อที่สอบผ่านการวัด
ระดับความรู้ ความเข้ าใจ
ในบริ การประกัน 85%

จัดอบรมและทดสอบวัดระดับ ความรู้ ความเข้ าใจใน
บริ การประกันสาหรั บเจ้ าหน้ าที่ สินเชื่อเพื่อรองรั บการ
Cross-selling ทังส
้ านักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัด
รวมจ านวน 7 ครั ง้ โดยมี สัด ส่ วนเจ้ า หน้ าที่ สิ น เชื่ อ ที่
เข้ าร่ วมการอบรม 88% และผ่านการวัดระดับความรู้
ความเข้ าใจในบริ การประกัน 100%

- 12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
เป้ าหมายปี 2563
3.1-2 สร้ างความร่ วมมือ กิจกรรมกับพันธมิตร
กับพันธมิตร เช่น 2 ครัง้
องค์กรรับประกัน
ต่างประเทศ/
Broker/ธนาคาร
พาณิชย์/
หน่วยงานหรื อ
สมาคมต่าง ๆ เพื่อ
เผยแพร่ และขยาย
บริ การประกันการ
ส่งออก

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
จัดงานสัมมนากับ NEXI เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
และสัมมนาผ่าน Facebook Live กับศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้ านการค้ า (EXAC) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

3.1-3 จัดงานสัมมนา
สัดส่ วนของลู ก ค้ าที่ ต่ อ
แบ่งปั น
อายุกรมธรรม์อย่างน้ อย
ประสบการณ์การ 80%
ไม่ได้ รับชาระเงิน
ค่าสินค้ าให้ แก่
ผู้เอาประกัน

ได้ จัดงานสัมมนาร่ วมกับ EXAC ในหัวข้ อ "เหลียวหลัง
แลหน้ าหาทางปิ ดความเสีย่ งทางธุรกิจ" ในวันที่ 6 สิงหาคม
2563 ในงาน "THE EXPORTER FORUM" และมีสดั ส่วน
ของลูกค้ าที่ตอ่ อายุกรมธรรม์ 80%

3.1-4 ติดตามและ
บริ หารจัดการ
ความเสี่ยง
portfolio
รับประกันที่ได้ รับ
ผลกระทบจาก
สภาวะตลาดที่มี
การเปลี่ยนแปลง

คูม่ ือปฏิบตั ิงานในการ
จัดการความเสี่ยงของ
สายงานรับประกัน 1
ฉบับ

จัดทาคู่มือปฏิบัติงานติดตามความเสี่ยงอุตสาหกรรม
และความเสี่ยงประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว

3.1-5 จัดหาแหล่ง ข้ อมูล รายงานสรุ ปผลแหล่ง
ที่มีคณ
ุ ภาพและ
ข้ อมูลทางเลือก 1 ฉบับ
น่าเชื่อถือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์
รับประกัน

จัดทารายงานสรุ ปผลแหล่งข้ อมูลทางเลือ กเรี ยบร้ อย
แล้ ว

- 13 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
เป้ าหมายปี 2563
3.1-6 พัฒนาแบบจาลอง สูตรการคานวณ Credit
เครดิต (Credit
Scoring Model 1 สูตร
Scoring Model)
ของแผนงาน
Automated
Underwriting

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
พัฒนาแบบจาลองเครดิตในรู ปแบบสูตรการคานวณ
Credit Scoring Model ส าหรั บ Trade Credit
Insurance เรี ยบร้ อยแล้ ว

4.1-1 สนับสนุน
ผู้ประกอบการ
Amazing M ให้ มี
ศักยภาพการ
แข่งขันใน
ตลาดโลก

- จานวนลูกค้ ากลุม่
Amazing M ที่สว่ น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
สัมภาษณ์ค้นหาความ
ต้ องการของลูกค้ า 10
ราย
- ผลิตภัณฑ์สนับสนุน
Amazing M 1
ผลิตภัณฑ์
- สินเชื่อที่เพิ่มขึ ้นจาก
Amazing M 1,000
ล้ านบาท

ได้ สมั ภาษณ์ ลูกค้ ากลุ่ม Amazing M จานวน 10 ราย
และน าเสนอคณะจัดการอนุ มัติ ผลิ ตภัณฑ์ ส นับสนุ น
Amazing M เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ เนื่องจากสถานการณ์
ผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ การอนุมตั ิสินเชื่อไม่
เป็ นไปตามเป้ า หมาย เพราะอยู่ ใ นช่ ว งด าเนิ น การ
ช่วยเหลือลูกค้ าให้ สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
ในสถานการณ์ ปัจจุบนั โดยมีวงเงินอนุมตั ิสะสมในเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2563 จานวน 491.50 ล้ านบาท

4.2-1 ส่งเสริ มความเป็ น
เลิศด้ านการ
ส่งออก
(Exporting
Excellence
Program)
4.2-2 เชื่อมผู้ผลิต ผู้จดั
จาหน่าย ผู้สง่ ออก
และผู้ซื ้อใน
ต่างประเทศ
ร่ วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร

SMEs ที่เข้ าร่ วมอบรม
สามารถส่งออกได้ หรื อ
ส่งออกเพิ่มขึ ้นไม่น้อย
กว่า 10 ราย

จากการจัดอบรมหลัก สูตรทัง้ หมด มี ผ้ ูป ระกอบการ
สามารถส่งออกได้ หรื อส่งออกเพิ่มขึ ้น 10 ราย

จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม มี จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการจับ คู่ธุ ร กิ จ จนท าให้
การจับคูธ่ ุรกิจ จนทาให้ สามารถส่งออกได้ เพิ่มขึ ้น 10 ราย
สามารถส่งออกได้ /หรื อ
ส่งออกเพิ่มขึ ้น 10 ราย

- 14 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
4.2-3 ออกแบบหลักสูตร
และบ่มเพาะ Hi-P
SMEs
4.3-1 สนับสนุน
ผู้ประกอบการไทย
ให้ เข้ าสูก่ ารค้ า
ออนไลน์
(E-Trading)

เป้ าหมายปี 2563
วงเงินอนุมตั ิที่อนุมตั ิ
ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมอบรม
(Hi-P SMEs) 1,280
ล้ านบาท
- ความสาเร็ จของ
ผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วม
โครงการ ในการวางขาย
สินค้ าบนแพลตฟอร์ ม
E-trade 300 ราย
ผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วม
โครงการสามารถส่งออก
ได้ จริ ง 10 ราย

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
มีการจัดอบรมและได้ อนุมตั ิวงเงินให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมอบรม
(Hi-P SMEs) 2,359 ล้ านบาท

ดาเนินการจัดอบรม E-Commerce ของแพลตฟอร์ ม
ต่างๆ ครบถ้ วนทุกงานแล้ ว โดยมียอดโพสต์สินค้ าผ่าน
E-Commerce Platform ครบจานวน 308 โพสต์ และมี
ผู้ป ระกอบการที่ ส ามารถส่ งออกสิ น ค้ า ผ่ านช่ อ งทาง
ออนไลน์ได้ ทงหมด
ั้
10 ราย

5.1-3 พัฒนา
ความพร้ อมใช้ ของ
ระบบ Automated ระบบงานไม่น้อยกว่า
Underwriting
100%
สาหรับสินเชื่อ และ
บริ หารจัดการ
ข้ อมูลลูกค้ า (LOS
& CRM)

ดาเนินการ Go Live ระบบ Customer Relationship
Management (CRM) เรี ยบร้ อยแล้ ว

5.1-8 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้ บริ การ
ลูกค้ าบนระบบ
MY EXIM

ออกแบบและพั ฒ นาบริ การผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล
เรี ยบร้ อยแล้ ว

จานวนบริ การผ่าน
ช่องทางดิจิทลั 6
บริ การ

5.2-1 เชื่อมโยงข้ อมูลกับ มีข้อมูลจากหน่วยงาน
หน่วยงาน
ภายนอก 2 แหล่ง
ภายนอก และใช้
ประโยชน์จาก Big
Data Analytics

เขียนโปรแกรมเพื่อ Download ข้ อมูลจากต้ นทาง ทา
การทดสอบจัดทารายงานครบถ้ วนตามที่กาหนดโดยมี
แหล่งข้ อมูลที่นาเข้ า เช่น ข้ อมูลเศรษฐกิจจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และข้ อมูลหนีส้ าธารณะและ
การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ จากส านัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง
(สศค.)
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หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
เป้ าหมายปี 2563
C1 สื่อสารการตลาด ความสาเร็ จของการ
(Marketing
ดาเนินงานตามแผน
Communication) สื่อสารการตลาด
ร้ อยละ 100
C2 สร้ างความรู้ และ จานวนเข้ าอบรม/
เครื อข่ายแก่
สัมมนา/มหกรรม 4 ครัง้
ผู้ประกอบการใน
กิจกรรมของ
หน่วยงาน
พันธมิตร

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการสื่ อ สาร
การตลาดเรี ยบร้ อยแล้ ว

ได้ ทาการจัดอบรมหลักสูตร Neo Exporter, Mid-Pro/
High Achiever รวม 8 ครัง้

C3

จัดโครงการ
เสริ มสร้ างความรู้
และสร้ าง
เครื อข่ายสาหรับ
ผู้บริ หารธุรกิจ
ขนาดกลางขึ ้นไป

- จานวนการจัด
จัดโครงการ Hackathon เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่
โครงการ/สัมมนา 1 ครัง้ 21 สิงหาคม 2563 ทังนี
้ ้ ผลการประเมินความพึงพอใจ
- คะแนนความ
ของผู้เข้ าร่ วมโครงการ 4.20 คะแนน
พึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ 3.50 คะแนน

C4

ขยายช่องทางการ
ขายผลิตภัณฑ์
ของ ธสน. ผ่าน
การพัฒนา
ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร

- จานวนข้ อตกลง
MOA/MOU ร่ วมกับ
พันธมิตร 2 ข้ อตกลง
- อัตราการเพิ่มขึ ้นของ
จานวน Lead
Customer ที่ได้ จาก
พันธมิตรร้ อยละ 5

ดาเนินการตาม Account plan และมีการออกแบบ
สอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลการติดต่อสื่อสาร
กับหน่วยงานพันธมิตร
โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี ้
1) ลงนามใน MOU/MOA ร่ วมกับหน่วยงานพันธมิตร
7 ฉบับ
2) อัตราการเพิ่มขึ ้นของ Lead Customer เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี
2.1 กรณีปกติ 474.7% (ปี 63 นาส่ง Lead 477 ราย
และปี 62 นาส่ง Lead 83 ราย)
2.2 กรณี ไ ม่ นั บ รวม Lead ที่ น าส่ ง เป็ น Batch
26.32% (ปี 2563 จานวน 72 ราย ไม่รวม Lead จาก
BOI จานวน 405 ราย และ ปี 2562 จานวน 57 ราย ไม่
รวม Lead จาก Top Thai Brands จานวน 26 ราย)
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หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
C6 พัฒนาความรู้ และ
ความสามารถ
(Hard Skill) ของ
RM และผู้ที่
เกี่ยวข้ องราย
อุตสาหกรรมอย่าง
ครบวงจร

เป้ าหมายปี 2563
ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
- ร้ อยละของพนักงานที่ - ร้ อยละของพนักงานที่เข้ าอบรมทักษะการขายผ่าน
เข้ าอบรมทักษะการขาย เกณฑ์การทดสอบตามที่ธนาคารกาหนดร้ อยละ 100
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ - ร้ อยละของพนั ก งานที่ เ ข้ าอบรมเรื่ อ ง Trusted
ตามที่ธนาคารกาหนด Advisor ได้ คะแนนประเมิน Skill RM เพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบ
ร้ อยละ 70
กับคะแนนประเมิน Skill RM ก่อนการอบรมร้ อยละ
- ร้ อยละของพนักงานที่ 76.92
เข้ าอบรมเรื่ อง Trusted
Advisor ได้ คะแนน
ประเมิน Skill RM
เพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับ
คะแนนประเมิน Skill
RM ก่อนการอบรม
ร้ อยละ 70
C9 พัฒนาผลิตภัณฑ์ - จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ น าเสนอขายในปี 2563 มี จ านวน
ที่ตอบสนองกลุม่
ที่นาเสนอขาย 10
18 ผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนจานวนลูกค้ าที่ ใช้ บริ การ
ลูกค้ าเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ่ ผลิตภัณฑ์เดิมร้ อยละ 87.70
ของ ธสน.
- สัดส่วนจานวนลูกค้ าที่
ใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ใหม่
ต่อผลิตภัณฑ์เดิม
ร้ อยละ 10
C10 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ - ความพึงพอใจต่อ
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ใหม่ 4.32 คะแนนและ
(Onboarding)
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.50
อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นของรายได้ จากผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้ กบั ลูกค้ าและ คะแนน
ร้ อยละ 37.26
ติดตามผลลัพธ์
- อัตราการเติบโตที่
เพิ่มขึ ้นของรายได้ จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร้อยละ 5
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ ตามเป้าหมาย 24 แผนงาน และมี 2 แผนงานที่ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด ได้ แก่
1. แผนงานสนับสนุนธุรกิจผ่าน Buyer's Credit และ Loan for Thai Franchise/ Thai Chain Buyers ใน
กลุม่ ประเทศ CLM
2. สนับสนุนผู้ประกอบการ Amazing M ให้ มีศกั ยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
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ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งและพัฒนา :
1. ไม่สามารถดาเนินการสร้ างความสัมพันธ์ กบั หน่วยงานเป้าหมายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLM
เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 อาจต้ องรอให้ สถานการณ์ดงั กล่าวคลี่คลายลง
2. เนื่องจากสถานการณ์ ผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ การอนุมตั ิสินเชื่อไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
เพราะอยู่ในช่วงดาเนิ นการช่วยเหลือลูกค้ าให้ สามารถดาเนิ นธุรกิ จได้ อย่างต่อเนื่ อง อาจต้ องรอให้ สถานการณ์
ดังกล่าวคลี่คลายลง
แผนปฏิบัตกิ ารด้ านผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประกอบด้ วย 9 แผนงาน สรุ ปความคืบหน้ าการดาเนินงานดังนี ้
หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
1.1-4 เปิ ดสานักงาน
ผู้แทนใน
สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
1.1-5 ขยายความสัมพันธ์
กับหน่วยงาน
พันธมิตรใหม่
1.1-6 ดาเนินงานบูรณา
การร่ วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร

เป้ าหมายปี 2563
พิธีเปิ ดสานักงานผู้แทน
ในปี 2563

จานวน MOU หรื อ
Agreement 4 ฉบับ

ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
ได้ รับอนุมตั ิจดั ตังส
้ านักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์
จาก State Bank of Vietnam อย่างเป็ นทางการเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แต่ยังไม่สามารถจัดพิ ธีเปิ ด
สานักงานได้
ลงนามใน MOU/Agreement จานวน 7 ฉบับ

- จานวนลูกค้ าที่มีการ
ส่งต่อ 40 ราย
- จานวนลูกค้ าที่มีการ
อนุมตั ิวงเงิน 10 ราย
1.1-7 สร้ างพันธมิตรกับ จานวนประเทศที่สามารถ
สานักงาน
สร้ างพันธมิตรกับ
กฎหมายใน
สานักงานกฎหมายได้
ประเทศเป้าหมาย 4 ประเทศ

ดาเนินการบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานพันธมิตรและได้
ส่งต่อลูกค้ าให้ ฝ่ายการตลาดรวม 477 ราย และอนุมตั ิ
วงเงินรวม 15 ราย

5.2-1 เชื่อมโยงข้ อมูลกับ มีข้อมูลจากหน่วยงาน
หน่วยงานภายนอก ภายนอก 2 แหล่ง
และใช้ ประโยชน์จาก
Big Data Analytics

เขียนโปรแกรมเพื่อ Download ข้ อมูลจากต้ นทาง ทา
การทดสอบจัดทารายงานครบถ้ วนตามที่กาหนดโดยมี
แหล่งข้ อมูลที่นาเข้ า เช่น ข้ อมูลเศรษฐกิจจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และข้ อมูลหนีส้ าธารณะและ
การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ จากส านัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง
(สศค.)

มีก ารสร้ างความสัมพัน ธ์ กับ ส านัก งานกฏหมายรวม
8 ประเทศ
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หัวข้ อ ชื่อแผนงาน
เป้ าหมายปี 2563
ความคืบหน้ าการดาเนินงานปี 2563
S1 บริ หารความสัมพันธ์ - ความสาเร็ จในการ
ดาเนินการจัดทาแผนบริ หารความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วน
กับผู้มีสว่ นได้ สว่ น จัดทาแผนบริ หาร
ได้ ส่วนเสียร้ อยละ 100 และคะแนนความพึงพอใจของ
เสียอย่างมีกลยุทธ์ ความสัมพันธ์กบั ผู้มี
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (VOS) 4.73 คะแนน
ส่วนได้ สว่ นเสียร้ อยละ
100
- คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
(VOS) 4.50 คะแนน
S2 ปรับปรุ งกระบวนการ - ความส าเร็ จ ในการ ดาเนินการปรั บปรุ งกระบวนการสารวจความพึงพอใจ
สารวจความพึงพอใจ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (VOS) ร้ อยละ 100 และคะแนน
ของผู้มีสว่ นได้ สว่ น ส ารวจความพึ ง พอใจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (VOS) 4.73
เสีย (VOS)
ของผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย คะแนน
(VOS) ร้ อยละ 100
- คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
(VOS) 4.50 คะแนน
S3 ชี ้แจงทิศทางและ - อัตราการรับรู้
- อัตราการรับรู้ VMV และแผนยุทธศาสตร์ 87.20%
นโยบายและสร้ าง Vision/Mission/ Value - อัตราการรั บ รู้ ผลิ ตภัณ ฑ์ จากกลุ่มคู่ความร่ วมมือ
ภาพลักษณ์การ (VMV) และแผน
71.43%
เป็ นผู้เชี่ยวชาญ ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 80 - คะแนนด้ านการเป็ น ผู้เชี่ ย วชาญด้ านการส่งออก
ด้ านการค้ าและ - อัตราการรับรู้
นาเข้ า และการลงทุนระหว่างประเทศ 100%
การลงทุนระหว่าง ผลิตภัณฑ์จากกลุม่
ประเทศแก่คคู่ วาม คูค่ วามร่ วมมือ
ร่ วมมือ
ร้ อยละ 80
- คะแนนด้ านการเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ส่งออก นาเข้ า และการ
ลงทุนระหว่างประเทศ
ร้ อยละ 80
S4 จัดทาแผนงาน
ความสาเร็ จของการ
จัดทา Account Plan สาหรั บหน่วยงานพันธมิต ร
Account Planning จัดทาแผนงาน
สาคัญ เรี ยบร้ อยแล้ ว
สาหรับคูค่ วาม
Account Planning
ร่ วมมือที่สาคัญ
ร้ อยละ 100
ความสาเร็ จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ ตามเป้าหมาย 8 แผนงาน และมี 1 แผนงานที่ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด ได้ แก่ เปิ ดสานักงานผู้แทนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งและพัฒนา : พิจารณาเลื่อนการจัดงานพิธีเปิ ดออกไปจนกว่าจะสามารถเดินทาง
ระหว่างประเทศได้ หรื อจัดงานพิธีเปิ ดและแถลงข่าวในประเทศไทย
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