แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2567
แผนปฏิบตั กิ ารทีส่ าคัญ ประจาปี 2563

VISION
เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชัน้ นาระดับโลก ที่เป็ นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดา้ นการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศของไทย (GLOBAL ECA)

MANDATE

ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนาเข้า และการลงทุนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี ้ เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการ
ให้สินเชื่อ คา้ ประกัน รับประกันความเสี่ยง หรือให้บริการที่จาเป็ นอื่น
ตาม พ.ร.บ.

MISSIONS

CORE VALUES

1. สนับสนุนทางการเงินเพื่อนาผูป้ ระกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนสาหรับการพัฒนาในประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล
3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผปู้ ระกอบการไทย
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการไทยในเวทีการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ

เป็ นเลิศในผลงาน - Excellence in Results
เป็ นเลิศในการบริการ - Excellence in Customer Services
เป็ นเลิศในทีมงาน - Excellence in Collaboration and Teamwork
เป็ นเลิศในธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม - Excellence in GRC and CSR

STRATEGY
S1:

เชือ่ มไทย เชือ่ มโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
(Develop and Expand Thai Trade and Investment Globally)

S2:

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
(Support National Infrastructure and Industrial Development)

S3:

ป้ องกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(Provide Protection against International Trade and Investment Risks)

S4:

เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
(Enhance the Competitiveness of Thai Entrepreneurs)

S5:

เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Enhance Technological and Digital Efficiency)

S6:

พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
(Build a Sustainable Organization)

STRATEGY 2563-2567
เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ
เพื่อขยายมูลค่าการส่งออกและการลงทุนของไทยใน
ต่ า งประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศ New
Frontiers ด้ ว ยการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางก ารเ งิ น ที่ ต อบ ส นอง ค วา มต้ อ งกา รขอ ง
ผูป้ ระกอบการและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มประเทศ
เป้าหมาย การขยายบทบาทของสานักงานผูแ้ ทนใน
กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ
เวี ย ดนาม) การขยายความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
พันธมิตรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการ
สร้า งอุ ป สงค์ข องสิ น ค้า และบริ ก ารไทยผ่ า นการ
สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อแก่ ผู้ ซื ้ อ และธนาคารผู้ ซื ้ อ ใน
ต่างประเทศ โดยเป็ นหัวหอกหลัก (Lead Bank) ใน
การนาพาผูป้ ระกอบการไทยไปสู่กลุ่มประเทศ New
Frontiers

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
เพื่ อเป็ นกลไกขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ ไทยในอนาคต
ด้วยการสนับสนุนการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) พลังงาน
และโครงสร้างพืน้ ฐานที่ช่วยส่งเสริมการส่งออกและ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค (Regional Connectivity)
ทั้ ง ในพื ้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) และ
พืน้ ที่ท่ี มีศักยภาพอื่นๆ ซึ่งกระตุน้ ให้เกิ ดการขยาย
ธุ ร กิ จ ของทั้ ง บริ ษั ท ชั้ น น าขนาดใหญ่ (National
Champions) และผูป้ ระกอบการอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่
มูลค่า อันเป็ นการผลักดันการส่งออกได้อีกทางหนึ่ง

ป้องกันความเสี่ยงด้านการค้า และ
การลงทุนไทยในต่างประเทศ
เพื่อสร้างความมั่นใจในการขยายการส่งออกและการลงทุนไทย
ในต่างประเทศแก่ผูป้ ระกอบการและธนาคารพาณิชย์ไทย
ด้ว ยการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ กลุ่มลูก ค้าและ
ประเทศเป้าหมาย การพัฒนาช่องทางการแนะนาสินค้าหรื อ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าตัวหลัก (Cross Selling) การสร้าง
ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งธนาคารพาณิชย์และนายหน้า
ประกันภัย (Brokers) และการพัฒนาระบบประกันออนไลน์
และกระบวนการอนุมัติวงเงินรับประกันให้รองรับปริ มาณ
ธุรกิจที่เพิ่มขึน้

STRATEGY 2563-2567
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการ
โดยเฉพาะ SMEs เพื่อให้ส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ
ได้เ พิ่ม ขึ น้ ด้ว ยการสร้า งทัก ษะ องค์ค วามรู ้ และโอกาส
ทางการตลาดแก่ ผู้ป ระกอบการ โดยบู ร ณาการความ
ร่วมมื อกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการอบรม
บ่ม เพาะและให้คาปรึก ษาอย่ างครบวงจร ตลอดจนการ
ขยายเครือข่ายธุรกิจของผูป้ ระกอบการ ทั้งในรู ปแบบการ
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผูป้ ระกอบการไทย
กับผูซ้ ือ้ สินค้าหรือแฟรนไชส์ในต่างประเทศ และการเข้าสู่
แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ (e-Trading)

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่ อ พัฒ นาและเชื่ อ มโยงระบบการท างานและการ
ให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ งจัดการ
ความท้าทายและความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี ด้วย
การประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมดิ จิทัล อาทิ
บล็ อกเชน และระบบควบคุม อัต โนมัติ (Automation)
การพัฒ นาช่ อ งทางการให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ในลัก ษณะ
ผสมผสาน (Omnichannel) การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่ ว ยงานและแหล่ ง ข้อ มูล ต่ า งๆ และการพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

พัฒนาองค์กรสูค่ วามยั่งยืน
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การองค์ ก รและบุ ค ลากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้
หลักธรรมาภิ บาล ด้ว ยการเสริม สร้างฐานะการเงิ นที่
มั่น คง การพัฒ นากระบวนการให้บ ริก ารลู ก ค้า การ
ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการ
ประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (Intelligence Risk Taking)
การพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ค วามรู ้ค วามสามารถและ
ทักษะรองรับ ธุร กิ จในอนาคต การขับ เคลื่ อ นองค์ก รสู่
นวัตกรรมและการเรียนรู ้ (Learning Organization) ผ่าน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมและการจั ด การความรู ้
(Knowledge Management) และการพัฒนาธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ภายใต้หลัก
จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

Action Plan ทีส่ าคัญ

GOAL 2562

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้ าหมายปี 2563

เปิ ดสานักงานผูแ้ ทนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การเปิ ดสานักงานผูแ้ ทนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายในปี 2563

ต่อยอดยุทธศาสตร์ EEC & S-Curve

ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายสนับสนุนการตลาดมีแนวทางในการแสวงหาโอกาส
เข้าถึงกลุม่ ลูกค้า S-Curve

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเผยแพร่และขยาย
บริการประกันการส่งออก

ธสน.ขยายช่องทางการตลาดบริการประกันการส่งออกผ่านหน่วยงานพันธมิตร
เพื่อให้บริการเป็ นที่รูจ้ กั และเกิดธุรกรรมด้านบริการประกันการส่งออกเพิ่มขึน้

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

สนับสนุนผูป้ ระกอบการไทยให้เข้าสูก่ ารค้าออนไลน์
(e-Trading)

ผูป้ ระกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถส่งออกได้หรือขยายมูลค่าการส่งออก
ได้มากขึน้ ผ่านแพลตฟอร์มการค้าแบบออนไลน์ (e-Trading) สนับสนุนการ
ขยายการค้าระหว่างประเทศของไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

Robotic Process Automation (RPA)

ความพร้อมใช้ระบบงาน RPA ใน release1 โดยนา RPA มาทางานแทนคน ทาให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้รวดเร็ว แม่นยา ซึ่งเป็ นผลให้กระบวนการปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

ยุทธศาสตร์ที่ 6

จัดทาองค์ความรูด้ า้ นการบริหารความเสี่ยงในรู ปแบบ
ของ e-Learning

มีองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของ e-Learning
สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนการทางานของพนักงานทั่วทัง้
ธนาคาร

