แผนดำเนินงำนที่สำคัญ
ประจำปี 2562
ธนำคำรเพื่ อ กำรส่ ง ออกและนำเข้ ำ แห่ ง ประเทศไทย

ACTION PLAN ที่สำคัญ

GOAL 2562

S1

• เปิ ดสำนักงำนผู้แทนในประเทศกัมพูชำ
• กำรศึกษำข้ อมูลเชิงลึกประเทศเป้ำหมำยปี 2562 และทบทวนยุทธศำสตร์
เมียนมำและ สปป.ลำว

• สนง. ผู้แทน ณ กรุงพนมเปญ ส่งต่อ Deal ทำงธุรกิจและได้ รับอนุมตั ิ 2 รำย

S2

• พัฒนำกำรสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปแบบ Value Chain

• สนับสนุนลูกค้ ำในแผนงำนได้ จำนวนอย่ำงน้ อย 1 chain

S3

• สร้ ำงพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยชันน
้ ำ
• ศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของกำรให้ บริกำร Factoring

• ทำกิจกรรมกับพันธมิตรบริษัทประกันภัย 3 แห่ง
• นำเสนอรำยงำนสรุปผลกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของกำรให้ บริกำร Factoring ต่อคณะจัดกำร

• สนับสนุนผู้ประกอบกำรไทยให้ เข้ ำสู่กำรค้ ำออนไลน์ (E-Trading)

• พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs ร่วมกับหน่วยงำนพันธมิตร

• จำนวนผู้ประกอบกำรที่สำมำรถวำงขำยสินค้ ำบนแพลตฟอร์ ม E-trade ได้ ไม่น้อยกว่ำ 150 รำย
• เกิดกำรจับคู่ธุรกิจจนเกิดกำรค้ ำขำยระหว่ำงกันจนทำให้ สำมำรถส่งออกได้ หรื อส่งออกเพิ่มขึ ้น
ไม่น้อยกว่ำ 10% ของจำนวนผู้เข้ ำร่วมโครงกำร

• จัดซื ้อ/เช่ำซื ้อ เครื่ องแม่ข่ำย ระบบปฏิบตั ิกำรใหม่ AS/400

• ผลกำรใช้ งำนเครื่ องแม่ข่ำยที่ระดับควำมพร้ อมใช้ โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 99.5% ในทุกไตรมำส

• RPA (Robotic Process Automation)

• ติดตังระบบงำน
้
จัดทำคู่มือและอบรมกำรใช้ งำนแก่ User

• ทบทวนเอกสำรขันต
้ ่ำ สำหรับกำรพิจำรณำอนุมตั ิสินเชื่อของลูกค้ ำ SMEs

• นำเสนอขออนุมตั ิทบทวนเอกสำรขันต
้ ่ำ ต่อผู้มีอำนำจอนุมตั ิ ภำยในไตรมำส 2

• EXIM Exporter Enable Solution (3Es)

• ได้ รับอนุมตั ิโครงกำรหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ จำก Model Big Data

S4
S5
S6

• ได้ รับอนุมตั ิรำยงำนกำรศึกษำเชิงลึกจำนวน 2 รำยงำนจำกคณะจัดกำร

แผนดำเนินงำนที่มีกำรลงทุนที่สำคัญ

ในช่ วงปี 2561-2565 ธสน. มีกำรลงทุนที่สำคัญเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมรองรั บกำรบริ หำรจัดกำรอย่ ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้
บทบำทใหม่ ของ ธสน. ในกำรดำเนินธุรกิจเชิงรุ กด้ ำนกำรส่ งเสริ มกำรค้ ำกำรลงทุนและกำรทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำรไทย โดย ธสน. มีโครงกำรลงทุนที่สำคัญภำยใต้ กรอบงบประมำณรวมจำนวน 752.73 ล้ ำนบำท ตัง้ แต่ ปี 2561 ต่ อเนื่องจนถึงปี
2565 ได้ แก่
 โครงกำรเปิ ดสำนักงำนผู้แทน (Representative Office) ในกลุ่มประเทศเป้ำหมำย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรค้ ำกำรลงทุนตำมยุทธศำสตร์ “เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก ด้ วยกำรค้ ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ (Develop and Expand Thai Trade and Investment Globally)” โดย ธสน. กำหนดแผนกำรเปิ ด
สำนักงำนผู้แทนของ ธสน. ในประเทศเป้ำหมำย เพื่อให้ ข้อมูลเชิงลึกด้ ำนกำรค้ ำและกำรลงทุนในประเทศเป้ำหมำย รวมทั ้งกำรอำศัยควำมสัมพันธ์ กับ
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในกำรเข้ ำถึงตลำดและสร้ ำงองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมต้ องกำรในตลำด ตลอดจนสร้ ำงกำรรับรู้และตระหนักถึงสินค้ ำและ
บริ กำรของไทยต่อผู้ซื ้อที่มีศกั ยภำพ โดยในเดือนพฤศจิกำยน 2561 ธสน. เปิ ดสำนักงำนผู้แทนใน สปป.ลำว ซึ่งนับเป็ นแห่งที่สองหลังจำกที่เปิ ดสำนักงำน
ผู้แทนแห่งแรกในปี 2560 ณ เมืองย่ำงกุ้ง ประเทศเมียนมำ สำหรับในปี 2562 ธสน. เปิ ดสำนักงำนผู้แทนในกัมพูชำ และจะทยอยดำเนินกำรเปิ ดสำนักงำน
ผู้แทนในเวียดนำมและประเทศเป้ำหมำยอื่นๆ ต่อไป
 โครงกำรพัฒนำระบบคลังข้ อมูล (Data Warehouse) มีระยะเวลำดำเนินกำรในช่วงปี 2560 - 2562 เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้ อมูลทั ้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรที่เกี่ยวข้ องหรื อมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของ ธสน. ซึ่งเป็ นกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ “เพิ่มประสิทธิภำพด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Enhance the Bank’s Technological and Digital Efficiency)” โดยนำข้ อมูลที่รวบรวมได้ มำวิเครำะห์และประมวลผลเป็ น
สำรสนเทศและองค์ควำมรู้ เพื่อใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรในทุกระดับ รวมทั ้งใช้ ในกำรสนับสนุนกระบวนกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หำร ธส น. ให้ ทนั ต่อ
เหตุกำรณ์และเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจของ ธสน. ในระยะยำว







โครงกำรพัฒนำระบบประกันกำรส่ งออก (Export Credit Insurance System) เป็ นกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ “ป้องกันควำมเสี่ยงด้ ำนกำรค้ ำและ
กำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ (Provide Protection against International Trade and Investment Risks)” โดยธสน. อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบประกัน
กำรส่งออก เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ลกู ค้ ำในกำรทำธุรกรรมกับ ธสน. เช่น กำรต่ออำยุกรมธรรม์ กำรแจ้ งประกันกำรส่งออก กำรชำระเบี ้ยประกัน
ตลอดจนช่วยให้ ลกู ค้ ำสำมำรถค้ นหำข้ อมูลสำรสนเทศของลูกค้ ำด้ วยตนเอง รวมทั ้งอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์กำรรับประกันแบบอัตโนมัติ
(Automated Underwriting) เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรรับประกันกำรส่งออก
โครงกำรพัฒนำระบบธุรกิจหลักของธนำคำร (Core Banking System) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของระบบงำนหลักในกำรให้ บริ กำรกำรทำธุรกรรม
สินเชื่อของลูกค้ ำ ประกอบด้ วยกำรเบิกถอนและชำระคืนเงินกู้และกำรทำธุรกรรมด้ ำนบัญชีของลูกค้ ำ ซึง่ จะช่วยลดขั ้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำน
และเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรให้ บริกำรลูกค้ ำ อีกทั ้งยังรองรับกำรเชื่อมต่อกับระบบงำนใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นในอนำคต ซึง่ เป็ นกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ “เพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Enhance the Bank’s Technological and Digital Efficiency)”
โครงกำรพัฒนำระบบบริ หำรลูกค้ ำสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) และระบบสนับสนุนกระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติ
สินเชื่อ (Loan Origination System: LOS) เป็ นกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ “เพิ่มประสิทธิภำพด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Enhance
the Bank’s Technological and Digital Efficiency)” โดย ธสน. พัฒนำโครงกำร CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้ ำด้ วยกำรรวบรวมข้ อมูลลูกค้ ำอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อนำมำวิเครำะห์ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ และบริ กำรให้ ตรงตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำหรื อ
เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ ำ พร้ อมกันนี ้ ธสน. ยังได้ พฒ
ั นำระบบ LOS เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถของกระบวนกำรวิเครำะห์และกำรอนุมตั ิสินเชื่อ
โดยนำเทคโนโลยีมำใช้ ในกระบวนกำรทำงำนให้ เป็ นมำตรฐำน ซึง่ จะช่วยลดระยะเวลำในกำรพิจำรณำสินเชื่อและทำให้ ลกู ค้ ำได้ รับบริกำรที่รวดเร็ วยิ่งขึ ้น

