รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจาปี 2563
ความคืบหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (Trade & Investment)
ประกอบด้วย 10 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดาเนินงานดังนี้
หัวข้อ ชื่อแผนงาน
เป้าหมายปี 2563
ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
1.1-1 วิเคราะห์ช่องว่าง
กาหนดช่องทางสู่
ตลาดใหม่
(Portfolio
Analysis for
Segmentation
and Targeting)

- บทวิเคราะห์ Market
Share และ Segmentation
ของ ธสน. เปรียบเทียบกับ
ธนาคารพาณิชย์อื่น
1 เรื่อง
- บทวิเคราะห์ความต้องการ
ลูกค้าในห่วงโซ่มลู ค่ากลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3
อุตสาหกรรม
- รายชื่อผูป้ ระกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรม/กิจการ
เป้าหมาย 30 ราย

1.1-2 ต่อยอด
ยุทธศาสตร์
ประเทศเป้าหมาย
1.1-3 สนับสนุนธุรกิจ
ผ่าน Buyer's
Credit และ Loan
for Thai
Franchise/ Thai
Chain Buyers ใน
กลุ่มประเทศ
CLM

ผลการศึกษาได้นาเสนอ
คณะจัดการ 1 ผลการศึกษา

- ได้ระบุแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการส่งออกของไทย
และโลกในปี 2563 โดยอ้ างอิ งและวิ เคราะห์ ต่ อยอดจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น World Trade Organization
และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาหากลุ่มประเทศ New
Frontiers เป้าหมายของการส่งออกรายสาขาอุตสาหกรรม/
สินค้าที่สาคัญที่ยังพบว่ามีช่องว่างในการขยายการค้า (Gap =
Potential Exports-Actual Exports) ทั้งนี้ ไม่มีปัญหา/
อุปสรรค แต่เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมีความผันผวน
สูง ในเดือนต่อไป จึงอาจต้อง update ข้อมูลให้ทันกาลอีก
ครั้ง
- ได้แสดงข้อมูลเบื้องต้นของ Portfolio เงินให้สินเชื่อราย
อุตสาหกรรมของคู่เทียบ ซึ่งจะทาให้สามารถนามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับ Portfolio ของ ธสน. ได้ ทั้งนี้ไม่มีปัญหา/
อุปสรรค เนื่องจากจะเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2562
เริ่มดาเนินการตามแผนงานในเดือนมิถุนายน 2563

- จานวนลูกค้าที่ได้นาเสนอ
บริการ 40 ราย
- จานวนลูกค้าที่ได้รับ
อนุมัติวงเงิน 4 ราย

รวบรวมรายชื่อหน่วยงาน/สมาคมที่มี Potential Customers
ในกลุ่ มประเทศ CLM รวมทั้ง หน่ วยงาน/สมาคมใน
ประเทศไทย โดยปั จจุ บั นไม่ สามารถด าเนิ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานเป้าหมายในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศ CLM เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
ไม่ สามารถด าเนิ นการสร้ างความสั มพั นธ์ กั บหน่ วยงาน
เป้าหมายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLM เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
1
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แนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
หาวิธีการติดต่อหน่วยงานทาง e-mail หรือ application อื่น
ๆ และขอประเมินความเสี่ยงและทบทวนเป้าหมายตามแผน
อีกครั้ง โดยขณะนี้ขอเลื่อนกาหนดการจากเดือนมีนาคมเป็น
เดือนมิถุนายน 2563
เปิดสานักงาน
พิธีเปิดสานักงานผู้แทนใน ได้ รั บ อนุ มั ติ เ ปิ ด ส านั ก งานผู้ แ ทนในเวี ย ดนามจาก
ผู้แทนใน
ปี 2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน
สาธารณรัฐสังคม
การจั ด เตรี ย มเอกสารการขออนุ ญ าตอยู่ ใ นขั้ น ตอน
นิยมเวียดนาม
นิติกรเอกสารของหัวหน้าสานักงาน สาหรับการจัดเตรียม
สถานที่สาหรับสานักงานผู้แทนอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ขยาย
จานวน MOU หรือ
คัดเลือกหน่วยงานพั นธมิตรใหม่ ได้แก่ Fedex/EXIM
ความสัมพันธ์กับ Agreement 4 ฉบับ
Malaysia/EXIM Indo/SME Bank/SME Bank
หน่วยงาน
Malaysia/ปตท./DEPA/ICBC
พันธมิตรใหม่
ทั้งนี้ ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานพันธมิตรใหม่ เพื่ อ
เสนอการลงนามใน MOU/Agreement และจัดให้มีการ
ลงนามใน MOU/Agreement 1 ฉบับ โดยเป็น MOU
4 ฝ่าย ระหว่าง EXIM Malaysia/ EXIM Thailand /SME
Bank/SME Bank Malaysia เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ดาเนินงานบูรณา - จานวนลูกค้าที่มีการส่ง น าเสนอจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานบู ร ณาการร่ ว มกั บ
การร่วมกับ
ต่อ 40 ราย
หน่วยงานพันธมิตรปี 2563 ต่อคณะจัดการ (MC) และ
หน่วยงาน
- จานวนลูกค้าที่มีการ
คณะกรรมการธนาคาร (กธ.) เมื่ อเดื อนมกราคม 2563
พันธมิตร
อนุมัติวงเงิน 10 ราย
และได้ส่งต่อลูกค้าที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมฯ ให้แก่ฝ่าย
งานด้านการตลาด รวม 247 ราย เป็นลูกค้าแนะนาจาก
หน่ ว ยงานต่ า ง
ๆ 17 ราย และรายชื่ อ จาก BOI
230 ราย โดยมีการอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้า 4 ราย
สร้างพันธมิตร จานวนประเทศที่สามารถ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อมาจัดทา Scope of Work
กับสานักงาน
สร้างพันธมิตรกับ
เบื้ องต้ นที่ จะน าเสนอต่ อส านั กงานกฎหมายที่ จะสร้า ง
กฎหมายใน
สานักงานกฎหมายได้
พันธมิตร
ประเทศ
4 ประเทศ
เป้าหมาย
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ชื่อแผนงาน

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

เป้าหมายปี 2563

ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63

- สัดส่วนผู้ประกอบการ
ไทยที่เข้าอบรมที่มีความรู้
ความเข้าใจในการทาธุรกิจ
Franchise ระหว่าง
ประเทศเพิ่ม
มากขึ้น 80%
- ความสาเร็จของการ
เจรจาการค้าจนทาให้เกิด
ข้อตกลงการค้า/การลงทุน
จากจานวน Franchisors
ที่เข้าร่วมโครงการ 5%

ติดต่อขอข้อมู ลเชิ งลึ กด้ านการค้าการลงทุ นในประเทศ
New Frontiers และอุตสาหกรรมเป้ าหมายจาก
ฝ่ายวิจัยธุรกิจ และขอข้อมูลความต้องการ โอกาส และ
อุปสรรคของผู้ประกอบการในประเทศ New Frontiers
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
นาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ และสรุปปัญหาและอุปสรรค
ของผู้ประกอบการ รวมถึงกาหนดขอบเขตในการดาเนิน
โครงการร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาหรับการบู รณาการร่วมกับหน่ วยงานพันธมิ ตร
ภายนอก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) แจ้งเลื่อนการจัด
กิจกรรมออกไปก่อน ส่วนการจัดให้มีการอบรมเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการไทย (Franchisor)
และ
ผู้ ป ระกอบการไทยกลุ่ ม เป้ า หมายในประเทศ New
Frontiers (Franchisee) รวมทั้งจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
(Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทย กับ
ผู้ประกอบการในประเทศ New Frontier นั้น ได้กาหนด
ขอบเขตการทางานและดาเนินการประสานงานกับผู้ให้
บริการในต่างประเทศ รวมถึงได้ TOR เพื่อดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว แต่ การคัดเลือกผู้ ให้บริการนั้นต้องเลื่อน
การจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การค้า (EXAC) แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยเลื่อนกาหนดการ
จัดงานออกไปเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และอยู่
ระหว่างหารือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อปรับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมเป็น Business Matching Online
สามารถหาลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า /บริ ก ารไทยใน
ต่างประเทศ และช่วยขยายยอด Buyer's Credit ของ
ธสน. ซึ่งถือเป็นการเพิ่มกาลังซื้อของผู้ซื้อ และกระตุ้นให้
เกิ ดอุ ปสงค์ ของสิ น ค้า /บริ การของไทย อั น น าไปสู่ การ
ขยายมู ล ค่ า การส่ ง ออกและเพิ่ ม ความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทย ปัจจุบันอนุมัติวงเงินให้กับ
ผู้ประกอบการได้แล้ว 1 บริษัท ที่เข้าไปลงทุนใน สปป.
ลาว และอยู่ระหว่างดาเนินการด้านนิติกรรมสัญญา

1.2-1 บริการสนับสนุน ยอดคงค้างสินเชื่อ
สินเชื่อแก่ผู้ซื้อใน Buyer's Credit
ต่างประเทศ
50 ล้านบาท
(Buyer’s
Credit) ผ่าน
เครือข่ายใน
ต่างประเทศ
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1.2-2 สนับสนุนการ
สามารถอนุมัติวงเงินใหม่ กาหนดรูปแบบการให้การสนับสนุน Value Chain โดยใช้
ให้บริการสินเชื่อ หรือลูกค้ามีการใช้วงเงินที่ รูปแบบในปี 2562 เป็นต้นแบบในการดาเนินงานของปี
ในรูปแบบห่วงโซ่ อนุมัติเดิมที่เกี่ยวข้องกับ 2563
มูลค่า (Value
Value Chain หรือ
Chain)
Supply Chain 3 ราย
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย 8 แผนงาน และมี 1 แผนงานล่าช้ากว่าที่กาหนด
ได้แก่ แผนงานสนับสนุนธุรกิจผ่าน Buyer's Credit และ Loan for Thai Franchise/Thai Chain Buyers ในกลุ่ม
ประเทศ CLM ส่วนอีก 1 แผนงานยังไม่ถึงกาหนดดาเนินการ คือ แผนงานต่อยอดยุทธศาสตร์ประเทศเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : หาวิธีการติดต่อหน่วยงานทาง e-mail หรือ application อื่น ๆ และ
ขอประเมินความเสี่ยงและทบทวนเป้าหมายตามแผนอีกครั้ง โดยขณะนี้ขอเลื่อนกาหนดการจากเดือนมีนาคมเป็น
มิถุนายน 2563
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศ ( National
Development) ประกอบด้วย 2 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดาเนินงานดังนี้
หัวข้อ ชื่อแผนงาน
เป้าหมายปี 2563
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2.1-1 ต่อยอด
มีแนวทางสนับสนุนลูกค้า รวบรวมข้อมูล 10 อุตสาหกรรม S-Curve มาคัดเลือกตาม
ยุทธศาสตร์ EEC S-Curve
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสามารถคัดเลือกอุตสาหกรรมที่จะนามา
&
1 รายงาน
ศึกษาได้เป็นที่เรียบร้อย
S-Curve
น าเสนอความส าคั ญ และแนวโน้ ม ของอุ ต สาหกรรม
S-Curve ที่ได้คัดเลือกมาในเบื้องต้นให้แก่ผู้ บริหารฝ่าย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ ว พร้อมรับทราบข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแนวทางการศึกษา
อยู่ ระหว่ างจั ด ท ารายงาน และหาข้ อมู ล เพื่ อเติ ม เพื่ อ
ปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทางที่ได้รับคาแนะนาสนับสนุน
ผู้ประกอบการในธุรกิจ S-Curve
2.1-2 สร้างนักวิเคราะห์ รายงานสรุปผลการศึกษา ดาเนินการเลือกรายชื่อธุรกิจ ได้แก่
สินเชื่อให้เป็น
เชิงลึกในอุตสาหกรรม
1.การแพทย์ครบวงจร
ผู้เชี่ยวชาญใน
เป้าหมายที่คัดเลือก 2
2.การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม
ชิ้นงาน
ค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ
ก าหนดประเด็ น ที่ ค วรสั ม ภาษณ์ แ ละหน่ ว ยงานที่ จ ะ
สัมภาษณ์แล้ว อยู่ระหว่างติดต่อเพื่อขอนัดหมายเวลา
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ตามเป้าหมายทุกแผนงาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : ไม่มี

4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ป้องกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Risk Protection)
ประกอบด้วย 6 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดาเนินงานดังนี้
หัวข้อ ชื่อแผนงาน
เป้าหมายปี 2563
ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
3.1-1 เตรียมความ
พร้อมสาหรับ
เจ้าหน้าที่สนิ เชื่อ
เพื่อรองรับการ
Cross-selling

- สัดส่วนเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ที่เข้าร่วมการอบรม 80%
- สัดส่วนเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ที่สอบผ่านการวัดระดับ
ความรู้ความเข้าใจใน
บริการประกัน 85%
กิจกรรมกับพันธมิตร
2 ครั้ง

จัดการอบรมและทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจใน
บริการประกัน สาหรับ เจ้าหน้าที่สิ นเชื่อเพื่อรองรับการ
Cross-selling ทั้ ง ส านั กงานใหญ่ และสาขาต่ า งจั ง หวั ด
รวมจานวน 7 ครั้ง

3.1-2 สร้างความ
ร่วมมือกับ
พันธมิตร เช่น
องค์กร
รับประกัน
ต่างประเทศ/
Broker/ธนาคาร
พาณิชย์/
หน่วยงานหรือ
สมาคมต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่และ
ขยายบริการ
ประกันการ
ส่งออก
3.1-3 จัดงานสัมมนา สัดส่วนของลูกค้าที่ต่ออายุ
แบ่งปัน
กรมธรรม์อย่างน้อย 80%
ประสบการณ์
การไม่ได้รับ
ชาระเงินค่า
สินค้าให้แก่
ผู้เอาประกัน

จัดงานสัมมนากับ NEXI เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ สาหรับอีก 1 แผน คือ RCG CEO MEETING จะ
จัดขึ้นในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันได้รับ
อนุมัติแผนแล้ว แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID19 จึงต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งว่าจะสามารถจัดงานได้
หรือไม่

ได้ มี การจั ด ตั้ งที มงานและศึ กษารู ปแบบการจั ดงานใน
เบื้องต้นแล้ว อยู่ ระหว่างวางแผนการจัดสั มมนา (หัวข้อ
Case Claim/วิทยากร/สถานที่จัดงาน/ผู้เอาประกันที่จะ
เข้าร่วมในงาน)
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ไม่สามารถ
กาหนดระยะเวลาในการจั ดงานได้ แน่ นอน จึ งยั งอยู่ ใน
ระหว่างการวางแผนงาน โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มขึ้น
แนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
อยู่ ร ะหว่ า งการขอปรั บ แผนงานเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
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3.1-4 ติดตามและ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
portfolio
รับประกันที่
ได้รับผลกระทบ
จากสภาวะ
ตลาดที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3.1-5 จัดหาแหล่ง
ข้อมูลที่มีคุณภาพ
และน่าเชื่อถือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์
รับประกัน

คู่มือปฏิบัติงานในการ
ได้หารือกรอบการดาเนินการติดตามความเสี่ยงประเทศ
จัดการความเสี่ยงของ
และอุ ต สาหกรรมกับ ฝ่ า ยบริห ารความเสี่ ย งเมื่ อ เดื อ น
สายงานรับประกัน 1 ฉบับ มกราคม 2563 และหารือกับฝ่ายส่งเสริมการรับประกัน
การส่ ง ออกและการลงทุ น และฝ่ า ยบริหารและพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

3.1-6 พัฒนา
แบบจาลอง
เครดิต (Credit
Scoring
Model) ของ
แผนงาน
Automated
Underwriting

สูตรการคานวณ Credit
Scoring Model 1 สูตร

รายงานสรุปผลแหล่ง
ข้อมูลทางเลือก 1 ฉบับ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ในเบื้องต้นได้กาหนดหัวข้อ
เรื่องที่จะทาการสารวจความพึงพอใจ โดยมีหัวข้อหลัก ๆ 3
ด้ า น คื อ ด้ า นคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล จากองค์ ก รข้ อ มู ล
ด้ านระยะเวลาส่ งมอบงานขององค์ กรข้ อมู ล และด้ า น
Service ที่ได้รับจากองค์กรข้อมูล รวมถึงให้ผู้ใช้งานระบุ
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่พบจากการใช้บริการ
ได้ทาการออกแบบแบบฟอร์มสารวจความพึงพอใจฯ บน
Google Forms ตามหัวข้อข้างต้น โดยจะทาการสารวจ
รายองค์กรข้อมูลที่สั่งซื้อข้อมูลเป็นหลัก
ได้ น าเอาแบบฟอร์มส ารวจความพึ งพอใจฯ ที่ สร้ างขึ้ น
สอบถามความเห็นจากผู้ที่จะตอบแบบสารวจฯ บางส่วน
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนามาปรับปรุงแบบสารวจฯ ก่อน
ทาการสารวจ และเมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ท า
การสารวจความพึงพอใจฯ จากกลุ่มเป้าหมายและได้รับผล
จากการส ารวจความพึงพอใจฯ บางส่วน และได้ ท าการ
สรุปผลสารวจความพึงพอใจฯ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ประชุม Kick Off Meeting และ
เมื่ อวั นที่ 31 มกราคม 2563 ที่ ปรึ กษาได้ จั ดท าแผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการพัฒนาแบบจาลองเครดิตตลอดทั้ง
โครงการให้แก่ ธสน. แล้ว
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ปรึกษาได้นาส่ง Template
เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนาแบบจาลอง
เครดิตแล้ว
ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการออก แบบฐานข้อมูลDatabase/Data
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Warehouse) เพื่อใช้ เก็ บข้อมู ล อย่างไรก็ ตาม ข้อมู ลมี
ปริมาณมาก และทางทีม Scoring Model ฝ่ายวิเคราะห์และ
ปฏิบัติการรับประกันต้องการเก็บข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ ข้อมูล
ทั้งหมด โดยต้องสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปเก็บเพิ่มได้ เพื่อ
ประโยชน์ในอนาคตและข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้
ในการทา Scoring Model ซึ่งที่ปรึกษาคาดว่าจะดาเนินการ
ได้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563
ที่ปรึกษาได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนา
แบบจาลองเครดิตสาหรับ 4 องค์กรข้อมู ลหลั กแล้ ว (จาก
ทั้งหมด 16 องค์กรข้อมูล) และปัจจุบันกาลังเร่งเขียนสูตร
เพื่อใช้ Ignite Solution ดึงข้อมูลจากองค์กรที่เหลือ คาดว่า
ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ปรึกษาจะสามารถจัดเก็บข้อมูล
ทั้งหมดได้ตามแผน
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย 5 แผนงาน และมี 1 แผนงานล่าช้ากว่าที่กาหนด
ได้แก่ แผนงานจัดงานสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์การไม่ได้รับชาระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้เอาประกัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : อยู่ระหว่างการพิจารณาขอปรับแผนงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ (Acceleration) ประกอบด้วย 6
แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดาเนินงานดังนี้
หัวข้อ
ชื่อแผนงาน
เป้าหมายปี 2563
ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
4.1-1 สนับสนุน
ผู้ประกอบการ
Amazing M ให้มี
ศักยภาพการ
แข่งขันใน
ตลาดโลก

- จานวนลูกค้ากลุ่ม
Amazing M ที่ส่วนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฯ สัมภาษณ์
ค้นหาความต้องการของ
ลูกค้า 10 ราย
- ผลิตภัณฑ์สนับสนุน
Amazing M 1 ผลิตภัณฑ์
- สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจาก
Amazing M 1,000
ล้านบาท

ศึกษาความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการขนาดกลาง
Amazing M เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินการ
ต่ อเนื่ องตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายน 2562 ทั้ ง นี้ อยู่ ระหว่ า ง
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ Amazing
M
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ส่ ง ผลให้
ผู้ ป ระกอบการต้ องการความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเร่ ง ด่ ว น
ทาให้ทีม Product ต้องเลือกออกมาตรการช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน ซึ่งเป็น priority แรกก่อน จึงยังไม่มีการนัดประชุม
13 ฝ่ายงานเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม จะพยายามทาให้ทัน
ตามกาหนด
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แนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
อยู่ ระหว่ า งด าเนิ น การออกแบบผลิ ต ภั ณฑ์ และระดม
ความเห็นจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการนัดประชุม
และสรุปผลในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการ
ได้แล้วเสร็จตามแผน
4.1-2 จัดทายุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ฯ ได้นาเสนอ - จัดทา Data Cleansing และ Data Mapping จาก
ผู้ประกอบการ
คณะจัดการ 1 ยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานส่งเสริม
ขนาดกลาง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมศุลกากร และ
Enlite เพื่อนามาจัดทา Data Mining ตลอดจนกาหนด
กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการขนาดกลางในเบื้องต้น
- วิ เคราะห์ โครงสร้ างผู้ ประกอบการขนาดกลาง (M
Landscape) ในหลายมิติ เช่น กลุ่มธุรกิจ รายได้ พื้นที่
- จัดทา Comparative & Gap Analysis ระหว่าง Amazing
M กับฐานลูกค้าของ ธสน.
- ต่อยอดผลการศึกษาของโครงการ Big Data Analytics ของ
YEN-D ผนวกกับผลการวิเคราะห์ Big Data ของ Enlite กรม
ศุลกากร และ EXIM เพื่อให้ได้รูปแบบของ M Characters
4.2-1 ส่งเสริมความเป็น SMEs ที่เข้าร่วมอบรม
ติดต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กาหนดจัด
เลิศด้านการ
สามารถส่งออกได้ หรือ
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ส่งออก
ส่งออกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ได้ทาการจัดอบรมหลักสูตร Neo Exporter เรียบร้อย
(Exporting
10 ราย
แล้ว และหลักสูตร Mid-Pro/ High Achiever จะเริ่ม
Excellence
ไตรมาส 3
Program)
4.2-2 เชื่อมผู้ผลิต ผู้จดั
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ ธนาคารเพื่ อ
จาหน่าย ผู้ส่งออก การจับคู่ธุรกิจ จนทาให้
การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
และผู้ซื้อใน
สามารถส่งออกได้/หรือ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ต่างประเทศ
ส่งออกเพิ่มขึ้น 10 ราย
(วว.) และสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมกับ SME D Bank และ
ร่วมกับหน่วยงาน
สภาอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ น ต้น ในการจั ด
พันธมิตร
โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ออกแบบหลั ก สู ต ร และหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อก
ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ
ปั จ จุ บั น คัด เลื อกหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รที่ จ ะประสานเชิ ญ
ผู้ซื้อต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
8

หัวข้อ
ชื่อแผนงาน
4.2-3 ออกแบบ
หลักสูตรและบ่ม
เพาะ Hi-P SME

4.3-1 สนับสนุน
ผู้ประกอบการ
ไทยให้เข้าสู่
การค้าออนไลน์
(E-Trading)

เป้าหมายปี 2563
วงเงินอนุมัติที่อนุมัติให้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม (Hi-P
SMEs) 1,280 ล้านบาท

ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
ติดต่อกับหน่วยงานพันธมิตรที่รับผิดชอบการจัดการอบรม
บ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs และหารือแนวทางการจัด
กิจกรรม วางแผนและกระบวนการส่ งต่ อผู้ ประกอบการ
ระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว โดยทาการวิเคราะห์ความต้องการ
สินค้าของตลาดในประเทศเป้าหมายและออกแบบกิจกรรม
ในหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมทั้งหมด
ออกไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
- ความสาเร็จของ
สร้างความสั มพั นธ์กับพันธมิ ตรอย่างต่อเนื่อง และศึกษา
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
แพลตฟอร์ ม E-trade เป้ าหมาย โดยได้ ติ ดต่ อกั บ 4
โครงการ ในการวางขาย
แพลตฟอร์ม คือ HKTDC, eBay, Thaitrade และ Gosoko
สินค้าบนแพลตฟอร์ม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะจัดอบรมผู้ประกอบการในเดือน
E-trade 300 ราย
มีนาคม-พฤษภาคม 2563
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
ทั้งนี้ ได้ ด าเนิ นการจั ดอบรมของแพลตฟอร์ม HKTDC
โครงการสามารถส่งออกได้ เรี ยบร้อยแล้ ว โดยมี ผู้ ประกอบการจ านวน 21 บริษั ท ที่
จริง 10 ราย
สมัครเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มนี้
ในส่วนของ eBay เนื่องจากการแพร่ระบาดของCOVID-19
ทาให้การจัดงาน workshop ของแพลตฟอร์ม eBay มีความ
จาเป็นต้องเลื่อนออกไป

ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย 5 แผนงาน และมี 1 แผนงานล่าช้ากว่าที่กาหนด
ได้แก่ แผนงานสนับสนุนผู้ประกอบการ Amazing M ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา : อยู่ระหว่างดาเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ และระดมความเห็ นจากฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้อง โดยจะมีการนัดประชุมและสรุปผลในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
ประกอบด้วย 13 แผนงาน สรุปความคืบหน้าการดาเนินงานดังนี้
หัวข้อ
ชื่อแผนงาน
เป้าหมายปี 2563
ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
5.1-1 พัฒนาระบบงาน ร่างเอกสารสรุปผลการ
- ได้ดาเนินการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
หลัก Core
ออกแบบระบบงานใหม่ - สาหรับการจัดทาขอบเขตและความต้องการในเบื้องต้น
Banking
100%
(Project Implementation Scope : High Level
Business Requirement) กาลังอยู่ในช่วงระหว่างการ
หารื อกั บ ผู้ พั ฒ นาระบบเพื่ อด าเนิ น การวางแผน และ
ประเมิ นความเสี่ ยงและแนวทางแก้ ไข รวมทั้ งพิ จารณา
กิจกรรมที่สามารถดาเนินก่อน-หลัง เช่น แผนการสื่อความ
และ Training
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หัวข้อ

ชื่อแผนงาน
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ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
- สาหรับ แผนงานโครงการในรายละเอียด (Project
Detailed Work Plan) อยู่ในช่วงระหว่างการจัดทา
โดยจากผู้พัฒนาระบบและคณะทางาน

5.1-2 จัดจ้างผู้พัฒนา
ระบบธุรการ
(Enterprise
Resource
Planning : ERP)

เอกสารสรุปผลการ
ทดสอบ Unit Test โดย
ผู้รับจ้าง 1 ชุด

5.1-3 พัฒนา
ระบบ Automated
Underwriting
สาหรับสินเชื่อ และ
บริหารจัดการ
ข้อมูลลูกค้า (LOS
& CRM)
5.1-4 Robotic Process
Automation
(RPA)
5.1-5 พัฒนาระบบ
บริหารงานเร่งรัด
หนี้สินและติดตาม
การดาเนินคดี
(i-Legal
Management
System)

ความพร้อมใช้ของ
ระบบงานไม่น้อยกว่า
100%

ดาเนินการ Kick Off Project เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2563 และทาง Vendor
มี ก ารส่ ง มอบแผนการ
ดาเนินงาน
ผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแผนงานแผนงานการพัฒนาโครงการ
ฉบั บ สมบู รณ์ ต ามความต้ องการของคณะท างานและ
ส่งกลับมาแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ปัจจุบันผู้รับจ้างเก็บความต้องการไปเรียบร้อยแล้ว รวม
5 Module ได้แก่ ระบบงบประมาณระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสินทรัพย์ ระบบคลังวัสดุ และระบบซ่อมบารุง
พร้อมทั้งได้จัดทาเอกสาร BRD ทั้ง 5 Module แล้ว
ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง Review เอกสาร BRD ทั้ ง
5 Module กับ USER ของธนาคาร
ดาเนินการ Go Live ระบบ CRM ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และดาเนินการ Support
หลัง Go Live โดยการจัดทีมไว้รับเรื่องพร้อมทั้งแจ้ง
เบอร์สายด่วนกรณีผู้ใช้งานมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบ

ความพร้อมใช้ระบบงาน
ใน release1 100%

จัดทา Final BRD ที่ประกอบด้วย AS-IS และ TO-BE
Process และจัดทา Final SRS และ SDS เพื่อลงนาม
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนา RPA Script
- ลงนามสัญญาจ้าง และประชุม Kick off Project แล้ว
- นา Program มาตรฐานมาทาการ Training ให้ User
และจัดทา Gab Analysis Document ด้าน User V.1
แล้ว

สัดส่วนลูกหนี้ที่ฟ้อง
ดาเนินคดีได้ภายใน
6 เดือนนับจากอนุมัติ
รับโอน 100%

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
การลงนามสัญญาล่าช้า ทาให้การเก็บ Requirement มี
ระยะเวลาสั้นลง

10

หัวข้อ

ชื่อแผนงาน

5.1-6 ให้บริการหนังสือค้า
ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบบล็อกเชน
(Enterprise Letter
of Guarantee on
Blockchain)

5.1-7 พัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรแบบบูรณา
การตั้งแต่ต้นจนจบ
(HR2020)

เป้าหมายปี 2563

ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
แนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างสรุป Timeline ใหม่กับผู้พัฒนาระบบ หลังการ
ทดสอบ Program มาตรฐาน และนาเสนอ ISSC เพื่อปรับ
Action Plan ต่อไป
- จานวนลูกค้าของธสน.ที่ คณะทางานฯ อยู่ระหว่างทบทวนคาขอใช้บริการหนังสือ
ใช้บริการหนังสือ
ค้าประกันบนระบบ Blockchain (Application Form)
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
ผ่านระบบบล็อกเชน
1. การเลื่อนการออกจาก Sandbox Regulatory ของ
35 ราย
ธนาคารสมาชิกประเภท Private Node ใน LG on
- จานวนหนังสือ
Blockchain (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Private
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ Node ยังไม่ได้ออกจาก Regulatory Sandbox) จึงทาให้
ของ ธสน. ผ่านระบบ
ธนาคารสมาชิกประเภท Common Node Type 2 ต้อง
บล็อกเชน 145 ราย
เลื่อนออกไป
- มูลค่ารายได้
2.หลัง Go Live (วันที่ 26 สิงหาคม 2562) ธสน. ยังไม่มี
ค่าธรรมเนียมหนังสือ
ลูกค้าใช้บริการ เนื่องจากผู้รับประโยชน์ที่มีอยู่ใน LG on
ค้าประกันผ่านระบบบล็อก Blockchain ยังไม่ใช่คู่ค้าของลูกค้า จึงอยู่ระหว่างการ
เชน 3.5 ล้านบาท
ประเมินของ ธปท.ในการออกจาก Regulatory Sandbox
เพื่อให้บริการลูกค้าในวงกว้าง
3. การเลื่ อนเข้าร่วมใน LG on Blockchain ของ
Beneficiary หลักของ ธสน. จากวันที่ 18 ตุลาคม 2562
เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2563 ทาให้ ธสน. ยังไม่มีรายการใน
LG on Blockchain
4. ธสน.เป็นธนาคารสมาชิกประเภท Common Node
Type 2 (การใช้ Web Portal โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับ
ระบบภายใน) จึงขึ้นอยู่กับแผนงานหลักของผู้ให้ บริการ
ระบบ (BCI)
ระบบพร้อมใช้งาน 100% - ทดสอบการเชื่อมโยงของระบบโดยส่วนใหญ่แล้วเสร็จ
และได้ดาเนินการทดสอบระบบฯ โดยผู้ใช้งานแล้ว
- สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบที่พัฒนา
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- เตรียมความพร้อมในการเริ่มใช้ระบบ (Go Live) ครั้งที่
1 เริ่ม Parallel ระบบ Core HR แล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนิ นการกั บระบบอื่ น ๆ แต่ มี ความไม่ สะดวกในช่ วง
สถานการณ์ COVID-19
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หัวข้อ

ชื่อแผนงาน

5.1-8 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการลูกค้า
บนระบบ MY EXIM
5.2-1 เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก
และใช้ประโยชน์จาก
Big Data Analytics
5.2-2 นาข้อมูลจากระบบ
Data Warehouse
มาจัดทารายงานเพื่อ
ใช้ในการติดตามให้
ลูกค้ามาใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้น (Boost
Utilization) และการ
จัดการอื่น ๆ

เป้าหมายปี 2563

ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
- การอบรมผู้ใช้งานระบบ Employee Self Service
(ESS) ดาเนินการแล้วเสร็จ

จานวนบริการผ่าน
เริ่มดาเนินการตามแผนงานในเดือนตุลาคม 2563
ช่องทางดิจิทัล 6 บริการ
มีข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอก 2 แหล่ง

ประสานกับฝ่ายวิจัยธุรกิจ Business User ที่ใช้ข้อมูล
ภายนอกเป็ น หลั ก แล้ ว ขณะนี้ ที ม งานอยู่ ร ะหว่ า ง
พิ จ ารณาข้ อ มู ล เพื่ อ คั ด เลื อ กรายงานส าหรั บ การเริ่ ม
พัฒนาใน Phase แรก
เป้าหมาย Short Term ตัวแทนฝ่ายธุรกิจธนาคาร (ธธ.) ได้เรียนรู้วิธีการน า
Outstanding ที่ธนาคาร Data จากระบบ Data Warehouse มาทดลองการ
กาหนด 34,070 ล้านบาท จัด ท า Report อย่ า งง่ า ยแล้ ว และฝ่ า ยบริหารและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พส.) จะสนับสนุนในการ
นาเข้า Data ที่ฝ่าย ธธ. ต้องการ และจะช่วยจัดท า
Report ร่วมกับฝ่าย ธธ.
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
ในระบบ Data Warehouse ยังมี Data ไม่ครบถ้วน ใน
การจัดทา Report ที่ต้องการ
แนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
ฝ่า ย ธธ. จะร่ว มกับฝ่ า ย พส. เร่ง ด าเนิน การนา Data
เข้าระบบ เพื่อจัดทา Report ต่อไป
5.3-1 ประเมินและจัดทา ได้ assessment report มีการกาหนดคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง จั ดหา
แผนแม่บทการกากับ & roadmap 1 ชิ้น
และตรวจรับแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทาราคากลาง
ดูแลข้อมูล(Data
เนื่องจากมีการปรับ TOR ในส่วนของงานที่จะส่งมอบ
Governance
จึงต้องทบทวนราคากลางใหม่
Assessment &
Road map)
5.3-2 Awareness
สัดส่วนผู้บริหารและ
ประกาศ TOR และคัดเลือกผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว
Program ประจาปี พนักงานที่สอบผ่าน
2563 ครอบคลุม
แบบทดสอบร้อยละ 80
ISO 27001:2013, IT
Risk and Cyber
Security
5.3-3 ปรับปรุงระบบ
ได้ผู้รับจ้างที่มาปรับปรุง ได้รับ Proposal จาก Vendor และขออนุมั ติจากที่
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หัวข้อ

ชื่อแผนงาน
เป้าหมายปี 2563
Kastle Treasury ระบบ Kastle Treasury
เพื่อความมั่นคง
1 ราย
ปลอดภัยของข้อมูล

ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
ประชุ ม ISSC เรี ย บร้ อยแล้ ว ปั จ จุ บั น อยู่ ระหว่ า ง
ดาเนินการกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้เกิดการปิ ด
ประเทศไทยและอินเดี ย ส่ งผลให้ เจ้ าหน้ าที่ ของบริษั ท
Vendor อาจไม่สามารถมาทางานได้ตามแผน
แนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
หากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย
อาจขอทบทวนการดาเนินงานอีกครั้ง
ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย 8 แผนงาน และมี 4 แผนงานล่าช้ากว่าที่กาหนด
ได้แก่ แผนงานดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบบริหารงานเร่งรัดหนี้สินและติดตามการดาเนินคดี (i-Legal Management System)
2. ให้บริการหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (Enterprise Letter of Guarantee on Blockchain)
3. นาข้อมูลจากระบบ Data Warehouse มาจัดทารายงานเพื่อใช้ในการติดตามให้ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
(Boost Utilization) และการจัดการอื่น ๆ
4. ปรับปรุงระบบ Kastle Treasury เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนอีก 1 แผนงานยังไม่ถึงกาหนดดาเนินการ คือ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าบนระบบ MY EXIM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :
1. อยู่ระหว่างสรุป Timeline ใหม่กับผู้พัฒนาระบบ หลังการทดสอบ Program มาตรฐาน และนาเสนอ ISSC เพื่อปรับ
Action Plan ต่อไป
2. ธสน. ยังไม่มีลูกค้าใช้บริการ เนื่องจากผู้รับประโยชน์ที่มีอยู่ใน LG on Blockchain ยังไม่ใช่คู่ค้าของลูกค้า จึงอยู่
ระหว่างการประเมินของ ธปท.ในการออกจาก Regulatory Sandbox เพื่อให้บริการลูกค้าในวงกว้าง
3. ฝ่าย ธธ. จะร่วมกับฝ่าย พส. เร่งดาเนินการนา Data เข้าระบบ เพื่อจัดทา Report ต่อไป
4.การปิดประเทศไทยและอินเดีย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท Vendor อาจไม่สามารถมาทางานได้ตามแผนหากปัญหา
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย อาจขอทบทวนการดาเนินงานอีกครั้ง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ประกอบด้วย 10 แผนงาน สรุปความ
คืบหน้าการดาเนินงานดังนี้
หัวข้อ
ชื่อแผนงาน
เป้าหมายปี 2563
ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
6.1-1 จัดทาแนวทางการ NPLs ที่เกิดขึ้นใหม่ต้อง - ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกลูกหนี้ Watch List และ
ติดตามคุณภาพ
ปรากฏอยู่ใน Watch list แนวทางการติ ด ตามคุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ รายลู ก หนี้ และ
สินเชื่อรายลูกหนี้ 100%
นาเสนอต่อคณะจัดการเรียบร้อยแล้ว
- ปรับปรุงระบบ Watch List เพื่อใช้ในการติดตาม
คุณภาพสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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หัวข้อ
ชื่อแผนงาน
6.1-2 ขายหนี้จัดชั้นมี
ปัญหา (NPLs)

6.2-1 จัดทาองค์ความรู้
ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงใน
รูปแบบของ
E-Learning

6.3-1 สร้างฐานความรู้
เกี่ยวกับประเด็น
สาคัญสาหรับการ
วิเคราะห์สินเชื่อ
แต่ละธุรกิจ

เป้าหมายปี 2563
อัตราส่วน NPLs ratio
(รวมหนี้ตัดจาหน่าย) 3%

ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
จั ด หาที่ ป รึ ก ษา ศึ ก ษาข้ อ มู ล ตรวจสอบข้ อ มู ล และ
ประเมินมูลค่าเบื้องต้น อยู่ในขั้นตอนดังนี้
- คณะทางานพิจารณาการขาย เพื่อกาหนดขอบเขตงาน
คัดเลือกกลุ่มลูกค้าตามระเบียบ และแก้ไขระเบียบ
- ดาเนินการจัดหาที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว อยู่ขั้นตอน
ประกาศและลงนามสัญญา
น าผลการศึ ก ษาของที่ ป รึ ก ษาเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมั ติเพื่อให้เปิด ประมูลขายหนี้
อยู่ในขั้นตอนดังนี้
- เตรีย มข้ อมู ล ลู กหนี้ จั ด แฟ้ ม ลู ก หนี้ และส่ ง ประเมิ น
ราคา ควบคู่กับขั้นตอนการจัดหาที่ปรึกษาทางการเงิน
- กาหนดขอบเขตงานและระยะเวลาใน TOR ให้ตรงกับ
ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
มี ความจ าเป็ นต้ องเสนอแก้ ไขระเบี ยบ เพื่ อรองรั บการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปรับระยะเวลาในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล
จนถึงการเปิดประมูลขาย
แนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
ปรับระยะเวลาในขั้นตอนการศึกษาข้อมูลจนถึงการเปิด
ประมูลขาย
พนักงานที่ศึกษา eสารวจความต้องการพนักงานเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหาร
learning ต้องมีคะแนน ความเสี่ยงที่พนักงานสนใจเรียนรู้ โดยได้สรุปความต้องการ
หลังการทดสอบ (Post
ของหลั กสู ต รพนั กงานเรี ย บร้ อยแล้ ว โดยอยู่ ร ะหว่ า ง
Test) สูงกว่า 80% ทุกคน วางแผนออกแบบเนื้อหา
เท่ากับ 100%
จั ด ท าแผนการพั ฒ นาองค์ ความรู้เ กี่ย วกั บ การบริ หาร
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลสารวจฯ โดยแจ้งทุกส่วน
งานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และมี ก ารแจกแจงหลั ก สู ต รที่
แต่ละส่วนงานต้องทา เรียบร้อยแล้ว
Checklist ประเด็นสาคัญ สร้ า งฐานความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น ส าคั ญ ส าหรั บ การ
ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
วิเคราะห์สินเชื่อแต่ละธุรกิจ ได้แก่ 1.รับเหมาก่อสร้าง 2.
สาหรับธุรกิจ
โครงการโซลาร์ภาคพื้น (Solar Farm) 3.แป้งมั น
6 ชิ้นงาน
สาปะหลั ง 4.ขนส่ งทางบก (Logistic) 5.เหล็ก และ
6.โรงแรม
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หัวข้อ

ชื่อแผนงาน

เป้าหมายปี 2563

ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
โดยกาหนดหัวข้อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวบรวม
และสรุปประเด็นที่สาคัญ และจัดทาเอกสารเสร็จ นาเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงตามสายงานเพื่อทราบแล้วเมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2563
6.3-2 สอบวัดระดับ
จานวนผู้สอบผ่าน การ
สมั ครเป็ น สมาชิ กของสมาคมผู้ ป ระเมิ นค่ า ทรั พ ย์ แห่ ง
ความรู้เพื่อจัด
สอบวัดระดับความรู้เพื่อ ประเทศไทยแล้ว จานวน 2 คน จาก 4 คน
ระดับผู้ประเมินค่า จัดระดับผูป้ ระเมินค่า
โดยผ่ านการอบรม มาตรฐานและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ)
ประเมินราคาทรัพย์สินจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
(ชั้นวิสามัญ)
4 คน
แห่ งประเทศไทย และได้ รั บบั ตรสมาชิ กประเภทสามั ญ
จานวน 2 คน จาก 4 คน
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่ องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ สมาคมผู้
ประเมิ นค่าทรัพย์ สิ นแห่ งประเทศไทยเลื่ อนการสอบวั ด
ระดับความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในปี 2563
ไปจนกว่าจะพ้นวิกฤตการแพร่ระบาด โดยจะประกาศให้
ท ร า บ อี ก ค รั้ ง ก า ร จั ด ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ มี เ พี ย ง
1 ครั้ง/ปี
แนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
หากไม่สามารถเข้าทดสอบในปี 2563 ต้องเข้าทดสอบในปี
ถัดไป (ปี 2564) จึงทาให้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
6.3-3 พัฒนาทักษะด้าน พนักงาน ธสน. ได้รับการ - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการแล้ว
เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทักษะด้าน
เสร็จ
ของพนักงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลตามแผน - ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การร่ วมกั บฝ่ ายงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ที่วางไว้ 20%
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- นาเสนอแผนงาน และเค้าโครงหลักสูตร และรูปแบบการ
ดาเนินกิจกรรม ในที่ประชุม คทค. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2563 แล้ว ซึ่งจะได้นาความเห็นจากที่ประชุมฯ
มาปรับปรุงต่อไป
- ร่างขอบเขตงานที่จัดทาเสร็จ และนาเสนอเรื่องไปที่ธุรการ
เพื่อพิจารณา
- ร่างขอบเขตงานการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านดิจิทัล
- ร่างขอบเขตงาน Cyber Security Awareness (จัดทา
ร่วมกับ ปส.)
- ร่างขอบเขตงาน Business Data Analytics
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หัวข้อ
ชื่อแผนงาน
6.3-4 สร้างองค์กร
นวัตกรรม

6.4-1 ตรวจสอบธุรกรรม
บุคคลที่ถูกกาหนด
ตามเกณฑ์
AML/CFT/WMD
ด้วยการตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บนระบบ BMS
และ/หรือ AS 400
โดยอัตโนมัติ

เป้าหมายปี 2563
- ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนแม่บท
นวัตกรรมประจาปี 80%
- ร้อยละของจานวนฝ่าย
งานที่มีนวัตกรรม 10%
- ระบบสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ได้
ถูกต้อง 100%
- รายการที่ถูก Hold/Block
และต้องชี้แจงหรือให้ข้อมูล
เพิ่มเติมแก่ธนาคาร
เนื่องจากติด Sanction List
ลดลงหรือไม่มีเลย 100%
- ลดเวลาการทางานต่อ
รายการตัง้ แต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการ 5%
ได้กระบวนการในการ
ดาเนินการด้านนิติกรรม
หลักประกันโดย
ผู้ให้บริการภายนอก
1 กระบวนการ

6.4-2 ปรับปรุง
กระบวนการทางาน
โดยการว่าจ้างผู้ให้
บริการภายนอก
ดาเนินการด้านนิติ
กรรมสัญญาที่
เกี่ยวกับ
หลักประกัน
6.4-3 ยกระดับคะแนน ผลประเมิน ITA อย่างน้อย
ITA
90 คะแนน

ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอความเห็น ชอบรายชื่ อและเสนอ
คณะทางานเพื่ออนุมัติ และจัดทากฎบัตร/บทบาทหน้าที่
เป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว

ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต ง า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล
AML/CFT/WMD เพื่ อ เป็ น ข้อ มู ล ให้ ผู้ พั ฒ นาระบบ
Sanction Screening และระบบ BMS และหารือความ
เป็ น ไปไ ด้ ใ นกา รด าเนิ น การให้ระบบ Sanction
Screening สามารถอ่ า นและประมวลผลข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ งจากระบบ BMS และ/หรื อ AS 400 กั บ
คณะทางาน ฯ/ฝ่ า ยบริหารและพั ฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการใช้บริการผู้ให้บริการ
ภายนอกของสถาบันการเงินอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว
- จัดทาแนวทางและขอบเขตในการว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว
- นาเสนอต่อคณะจัดการ (MC) แล้ว มติให้ไปศึกษา
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และเข้ า มาน าเสนอใหม่ ใ นเดื อ น
พฤษภาคม 2563

- จั ดท า 2D Animation สื่ อสารพนั กงานไปแล้ ว
1 ตอน คือ ตอน ITA คืออะไร โดยส่งผ่าน email ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ชั้น G และชั้น 24 และ Facebook : Exim th
family
- จัดทา Gap Analysis โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้า
คณะทางาน ITA เรียบร้อยแล้ว
- จัดทากรอบระยะเวลาดาเนิน โดยผ่านการพิจารณาจาก
หัวหน้าคณะทางาน ITA เรียบร้อย อยู่ระหว่างนาเสนอ
แผนการดาเนินงานให้คณะจัดการพิจารณาเห็นชอบในวันที่
20 เมษายน 2563
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หัวข้อ

ชื่อแผนงาน

เป้าหมายปี 2563

ความคืบหน้าการดาเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63
- มีการสื่อสารการประเมิน ITA ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้เข้าใจในเบื้องต้น
และมีการส่งข้อคาถามให้กับฝ่ายงานที่สนใจประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มี
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับ ธสน.
- ส่งบันทึกขอความร่วมมือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือก
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่วันที่ 17
มีนาคม 2563 และให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลให้ กป.
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
- เข้ารับฟังเกณฑ์การประเมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ช.
ไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
- ส่ง email ขอความร่วมมือให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
ข้ อ มู ล ข อ ง ปี 2563 แ ล ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม ใ ห้
ฝ่า ยงานที่ เกี่ย วข้อง Update ข้อมูล เป็ น ประจ าทุ ก
ไตรมาส

ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ : ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย 8 แผนงาน และมี 2 แผนงานล่าช้ากว่าที่กาหนด ได้แก่
แผนงานขายหนี้จัดชั้นมีปัญหา (NPLs) และแผนงานสอบวัดระดับความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้น
วิสามัญ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา :
1. ปรับระยะเวลาในขั้นตอนการศึกษาข้อมูลจนถึงการเปิดประมูลขาย
2. หากไม่สามารถเข้าทดสอบในปี 2563 ต้องเข้าทดสอบในปีถัดไป (ปี 2564)
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