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นัับจากแผนั Transformation ในัปีี 2562 ซึ่่�ง บสย. 

ได้้นัำาเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิมาปีระยุกติ์

ใช้บริห่ารจัด้การทั่ั �วัทั่ั �งองคุ์กรด้้วัยคุวัามมุ่งมั�นั 

ก่อให่้เกิด้การพัฒนัาและผลลัพธ์์ทั่่�ด้่ต่ิอเนั่องในัทัุ่ก

กระบวันัการอย่างเปี็นัระบบและเช่อมโยง ด้ังปีระจักษ์์ 

ในัช่วังแพร่ระบาด้วัิกฤติ COVID-19 การได้้รับรางวััล 

การบร ิห่ารส่ ่คุวัามเปี ็นัเล ิศห่ร ือ TQC ในัคุรั �งนั ่ � 

นัอกจากจะเปี ็นัคุวัามสำาเร็จและคุวัามภาคุภ ่ม ิ ใจ

ยิ�งขององคุ์กรแล้วั ยังส ่งผลให่ ้ผ่ ้ม ่ส่วันัได้้เส่ย

ทัุ่กกลุ ่ มรวัมถึ่งพนัักงานัติ่างทั่วั่คุวัามมั � นั ใจในั

การก้าวัไปีข้างห่นั้าของ บสย. เพ่อมุ่งส่่การเปี ็นั

องคุ ์กรทั่ ่ � เปี ็นัเล ิศและย ั �งยืนั ทั่่ �คุอยทั่ ำาห่นั้าทั่ ่ � เปี ็นั

กลไกสำาคุัญในัการช่วัยเห่ลือ SMEs และม่ส่วันัร่วัม

ในัการพัฒนัาปีระเทั่ศด้ังวัิสัยทั่ัศนั์ “เปี็นัศ่นัย์กลาง

การเช่อมโยงเงินัทัุ่นัและโอกาสทั่างธ์ุรกิจแห่่งชาติิ

ให่้แก่ SMEs เพ่อการเติิบโติทั่่�ยั �งยืนั” ท่ั่�เราชาวั บสย. 

ได้้ติระห่นัักและย่ด้ถึือร่วัมกันั”

บรรษ์ัทั่ปีระกันัสินัเช่อ

อุติสาห่กรรมขนัาด้ย่อม (บสย.)

นัายสิทั่ธ์ิกร ด้ิเรกสุนัทั่ร

กรรมการและผ่ ้จ ัด้การทั่ั �วัไปี
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“บรรษััทประกัันสิินเช่ื่�ออุตสิาหกัรรมขนาดย่่อม” หร่อ บสิย่. เป็นสิถาบันกัาร

เงิินเฉพาะกิัจของิรัฐ ภาย่ใต้กัารกัำากัับดูแลของิกัระทรวงิกัารคลังิ ทำาหน้าท่�

ช่ื่วย่เหล่อวิสิาหกิัจขนาดกัลางิและขนาดย่่อม (SMEs) พร้อมทั�งิสิร้างิความ

เช่ื่�อมั�นให้กัับผูู้้ให้บริกัารสิินเช่ื่�อในระบบสิถาบันกัารเงิิน ก่ัอให้เกิัดสิมดุล

ทางิเศรษัฐกิัจและลดความเหล่�อมลำ�าทางิสัิงิคมโดย่อาศัย่กัลไกักัารคำ�า

ประกัันสิินเช่ื่�อของิ บสิย่. อย่่างิต่อเน่�องิ ทั�งิในภาวะปรกัติและในภาวะวิกัฤต

ต่างิๆ อาทิ วิกัฤตกัารณ์์กัารเงิินเอเช่ื่ย่ ปี 2540 มหาอุทกัภัย่ปี 2554 ตลอด

จนวิกัฤติกัารแพร่ระบาดของิโรคติดเช่ื่�อไวรัสิโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซ่ึ่�งิ บสิย่. ม่บทบาทสิำาคัญในกัารเสิริมสิร้างิสิภาพคล่องิทางิกัารเงิินและรักัษัา

กัารจ้างิงิานในระบบเศรษัฐกิัจของิ SMEs ไทย่ ตลอดจนได้ขย่าย่บทบาทใน

กัารเป็นท่�ปร่กัษัาทางิกัารเงิินโดย่ให้คำาปร่กัษัา แก้ัปัญหาหน่� แนะนำา และ

เสิริมความรู้ทางิธุุรกิัจให้กัับ SMEs ทุกักัลุ่ม ทั�งิกัลุ่มทั�วไป กัลุ่มฐานรากั และ

กัลุ่มเปราะบางิอย่่างิทั�วถ่งิ ผู่้านช่ื่องิทางิสิำาคัญทั�งิ 11 สิำานักังิานเขต และ

ศูนย่์ท่ �ปร่กัษัาทางิกัารเงิิน SMEs  หร่อ บสิย่. F.A. Center โดย่เพิ�ม

ชื่่องิทางิออนไลน์ต่างิ  ด้วย่ เพ่�อก้ัาวนำากัลุ่มลูกัค้าเข้าสู่ิระบบนิเวศดิจิทัล 

(Digital Ecosystem) ทั�งิน่� ตลอดระย่ะเวลา 30 ปีท่�ผู่้านมา บสิย่. ได้ม่

กัารพัฒนาผู้ลิตภัณ์ฑ์์กัารคำ�าประกัันสิินเช่ื่�อให้หลากัหลาย่สิามารถตอบ

สินองิต่อความต้องิกัารเฉพาะกัลุ่มของิลูกัค้าได้อย่่างิตรงิจุดยิ่�งิข่�น  

ลักษ์ณะองคุ์กร 

โดย่ในปี 2564 บสิย่. สิามารถช่ื่วย่ให้ SMEs เข้าถ่งิแหล่งิเงิินทุน (SMEs 

Penetration Rate) สิะสิมได้กัว่าร้อย่ละ 22.52 จากักัารอนุมัติคำ�าประกััน

สิินเช่ื่�อในปี 2564 เพิ�มข่�น 226,308 ราย่ คิดเป็นย่อดอนุมัติกัารคำ�าประกััน

สิินเช่ื่�อท่� 245,548 ล้านบาท สูิงิสุิดเป็นประวัติกัารณ์์นับจากักัารจัดตั�งิ

องิค์กัร และเพ่�อให้บรรลุวิสัิย่ทัศน์ในกัาร “เป็็นศููนย์์กลางการเชื่่�อมโย์ง

เงินทุุนและโอกาสทุางธุุรกิจแห่่งชื่าติิให้่แก่ SMEs เพ่ื่�อการเติิบโติทุ่�ย่์�งย่์น” 

ผู่้านกัระบวนกัารสิร้างิองิค์กัรเพ่�อเป็นเลิศและม่สิมรรถนะสิูงิท่�สิามารถ

ตอบสินองิต่อกัารเปล่�ย่นแปลงิท่�ไม่ได้คาดคิดได้อย่่างิทันท่วงิท่ด้วย่

วิธุ่กัารท่�เหมาะสิม บสิย่. ย่ังิได้มุ ่งิสิร้างิข่ดความสิามารถใหม่ในกัาร

แข่งิขันของิองิค์กัร (Core Competency) พัฒนาบุคลากัรในทุกัระดับ

และพัฒนากัระบวนกัารทำางิานให้เช่ื่�อมโย่งิไปสู่ิความต้องิกัารของิกัลุ่มลูกัค้า

และผูู้้ม่ส่ิวนได้สิ่วนเสิ่ย่อย่่างิเป็นระบบ โดย่เฉพาะในช่ื่วงิสิถานกัารณ์์

แพร่ระบาด COVID-19 ท่� บสิย่. ได้เร่งิพัฒนาระบบกัารอนุมัติคำ�าประกััน

สิินเช่ื่�อในอัตราเร่งิกัว่า 4 เท่าเพ่�อรองิรับความต้องิกัารคำ�าประกัันสิินเช่ื่�อ

ท่�เพิ �มข่�นด้วย่กัารผู้สิานเทคโนโลย่่สิารสินเทศกัับเคร่�องิม่อกัารจัดกัาร

คุณ์ภาพ ส่ิงิผู้ลให้ กัารดำาเนินงิานบรรลุตามข้อตกัลงิกัารให้บริกัาร 

(Service Level Agreement: SLA) ท่ �ตรงิตามความต้องิกัารและ

คาดหวังิของิลูกัค้าได้เป็นอย่่างิด่

ภาย่ใต้ความน่าเช่ื่�อถ่อในฐานะท่�เป็นองิค์กัรรัฐวิสิาหกิัจและกัารบริหาร

จัดกัารองิค์กัรของิผูู้้นำาระดับสูิงิท่�มุ่งิย่กัระดับกัารบรรลุพันธุกิัจของิ

องิค์กัรอย่่างิย่่ดหยุ่่น (Resilience) ด้วย่ความเข้าใจในอัตลักัษัณ์์และ

ระบบนิเวศน์ทางิธุุรกิัจ (Business Ecosystem) ของิ บสิย่. ผู่้านกัลยุ่ทธ์ุ

ท่�มุ่งิเน้นกัารมองิไปในอนาคตเพ่�อแสิวงิหาโอกัาสิและสิร้างิกัารเปล่�ย่นแปลงิ

ท่�ด่กัว่า รวมทั�งิกัารสิร้างิระบบงิานและกัระบวนกัารทำางิานท่�ม่ประสิิทธิุภาพ 

พร้อมก้ัาวเข้าสิู่ความเป็นเลิศอันสิอดคล้องิกัับความต้องิกัารและ

คาดหวังิของิผูู้้ม่ส่ิวนได้ส่ิวนเส่ิย่ โดย่ม่ค่านิย่มท่� บสิย่. ย่่ดถ่อซ่ึ่�งิเก่ั�อหนุน

ต่อกัารเติบโตอย่่างิยั่�งิย่่นของิองิค์กัร ประกัอบด้วย่ 

สิ�งสำาคุัญทั่่�ม่ผล

ติ่อวัิธ์่การด้ำาเนัินังานั

•  True Innovative financial-partner for SMEs: มุ่งิสู่ิกัารเป็นคู่คิดทางิ   

    กัารเงิินด้วย่นวัตกัรรมให้กัับ SMEs ในด้านกัารพัฒนาเพ่�อย่กัระดับธุุรกิัจ 

•  Connectivity for business possibilities: เช่ื่�อมโย่งิองิค์กัรและ SMEs 

   เพ่�อผู้ลักัดันความเป็นไปได้ในด้านเงิินทุนและโอกัาสิทางิธุุรกิัจ

•   Governance for sustainable growth: กัำากัับดูแลด้วย่หลักั

    ธุรรมาภิบาลท่�ผู้ลักัดันกัารเติบโตของิองิค์กัรอย่่างิยั่�งิย่่น
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ผูู้้นำาระดับสิูงิร่วมกัันขับเคล่�อนองิค์กัรผู้่านระบบกัารนำาองิค์กัรของิ 

บสิย่. โดย่ม่กัารทบทวนและกัำาหนดวิสิัย่ทัศน์ พันธุกัิจ และค่านิย่ม

อย่่างิเป็นระบบและต่อเน่�องิ โดย่นับจากัปี 2562 ปีเริ �มต้นของิแผู้น 

Transformation ท่ �ได ้ม ่กัารปรับร ูปแบบกัารด ำาเน ินธุุรกัิจ หร่อ 

New Business Model และ HR Transformation โดย่ย่ังิคงิคำาน่งิ

ถ่งิความสิมดุลระหว่างิความต้องิกัารของิผูู้้ม่ส่ิวนได้ส่ิวนเสิ่ย่ทุกักัลุ่ม 

และกัารสิร้างิบรรย่ากัาศท่�มุ ่งิเน้นลูกัค้าและกัารสิ่งิมอบคุณ์ค่าให้

กัับลูกัค้าเป็นสิำาคัญเพ่�อย่กัระดับข่ดความสิามารถให้เท่ย่บเค่ย่งิกัับ

องิค์กัรคำ�าประกัันสิินเชื่่�อชื่ั �นนำาในต่างิประเทศ พร้อมทั �งิถ ่าย่ทอด

ให้กัับพนักังิานในทุกัระดับและผูู้้ม่สิ่วนได้สิ่วนเสิ่ย่ด้วย่ชื่่องิทางิท่�

หลากัหลาย่อย่่างิประสิมประสิานและต่อเน่�องิ 

การนัำาองคุ์กร

จากัสิภาพแวดล้อมในกัารดำาเนินงิานของิ บสิย่. ภาย่ใต้กัารเปล่�ย่นแปลงิ

ทางิเทคโนโลย่่อย่่างิกั้าวกัระโดดซึ่่�งิรวมถ่งิเทคโนโลย่่ทางิกัารเงิิน 

(FinTech) ตลอดจนผู้ลจากั Digital Disruption ท่�เกิัดข่�นอย่่างิกัว้างิขวางิ

ทุกัอุตสิาหกัรรม รวมทั�งิบริบทในกัารลดกัารพ่�งิพาภาครัฐของิ บสิย่.  

อาจกัล่าวโดย่สิรุปถ่งิความท้าทาย่ท่�องิค์กัรต้องิเผู้ชิื่ญประกัอบด้วย่

• กัารพัฒนาผู้ลิตภัณ์ฑ์์คำ�าประกัันสิินเช่ื่�อให้เข้าถ่งิ SMEs ด้วย่ความ

หลากัหลาย่และอย่่างิเฉพาะเจาะจงิในแต่ละอุตสิาหกัรรม รวมถ่งิกัาร

เร่งิสิร้างิระบบกัารดำาเนินงิานท่�ม่ประสิิทธิุภาพยิ่�งิข่�นเพ่�อลดกัารพ่�งิพา

ภาครัฐ และสินับสินุน SMEs ในภาวะกัารแข่งิขันท่�ม่แรงิกัดดันสูิงิ 

• กัารตอบสินองิต่อความต้องิกัารของิสิถาบันกัารเงิินทุกักัลุ่ม อาทิ 

สิถาบันกัารเงิินเฉพาะกิัจ ธุนาคารพาณิ์ชื่ย์่ ผูู้้ให้สิินเช่ื่�อท่�ไม่ใช่ื่สิถาบัน

กัารเงิิน (Non-Bank) รวมถ่งิความต้องิกัารของิ SMEs ในทุกักัลุ่มธุุรกิัจ

เพ่�อเสิริมสิร้างิภาพลักัษัณ์์ของิองิค์กัรให้เป็นท่�รู้จักัยิ่�งิข่�น

• กัารบริหารจัดกัารทางิกัารเงิินในแต่ละช่ื่วงิเวลาให้เพ่ย่งิพอต่อภาระ

กัารจ่าย่ค่าประกัันชื่ดเชื่ย่ (Claim) เพ่�อรักัษัาความน่าเช่ื่�อถ่อองิค์กัร

• กัารปรับตัวเข้าสู่ิยุ่ค Digital Technology ผู่้านกัารบริหารจัดกัารข้อมูล

และสิารสินเทศ เพ่�อสินับสินุนกัารดำาเนินงิานได้อย่่างิม่ประสิิทธิุภาพมากัข่�น 

อาทิ กัารขย่าย่ฐานลูกัค้า กัารป้องิกัันและติดตามหน่�เสิ่ย่ กัารบริหาร

จัดกัารความเส่ิ�ย่งิ 

• กัารสิรรหาและพัฒนาบุคลากัรให้พร้อมต่อรูปแบบกัารดำาเนินธุุรกิัจ

แบบใหม่ (New Business Model) และกัารพัฒนาเข้าสิู่ยุ่ค Digital 

Technology ของิองิค์กัร

คุวัามทั่้าทั่ายสำาคุัญ

ทั่่�องคุ์กรติ้องเผชิญ
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โดย่มุ่งิเน้นสิ่�อสิารแบบ 2 ทิศทางิเพ่�อกั่อให้เกัิดความเข้าใจและ

ความร่วมม่อท่�ส่ิงิผู้ลให้บรรลุในเป้าประสิงิค์ตามระย่ะเวลาท่�กัำาหนด 

อาทิ Stakeholder Day, กัารประชุื่มผูู้้ถ่อหุ้น, Vision Meeting, Town Hall 

Meeting, กิัจกัรรมสัิมพันธ์ุทั�งิภาย่ในและภาย่นอกัองิค์กัร ทำาให้ผู้ลลัพธ์ุ

ม่แนวโน้มท่�ด่ต่อเน่�องิ พร้อมกัับกัารส่ิงิเสิริมระบบกัารวัดผู้ลกัารดำาเนินกัาร

ท่�สินับสินุนต่อกัารกัำากัับติดตาม โดย่กัำาหนดให้ม่กัารวิเคราะห์และ

กัารคาดกัารณ์์ผู่้านกัารกัำาหนดตัวชื่่�วัดท่�สิำาคัญและท้าทาย่ต่อองิค์กัร 

อันนำาไปสิู่กัารวางิแผู้น ตัดสิินใจ ปรับปรุงิผู้ลกัารดำาเนินกัาร และสิร้างิ

มาตรฐานกัารทำางิานในทุกัระะดับด้วย่ระบบคุณ์ภาพต่างิ  ๆอาทิ ISO/IEC 

27001-2013 และ ISO/IEC 22301-2019 เพ่�อเตร่ย่มความพร้อมองิค์กัรเข้าสู่ิ

ยุ่ค Digital ผู่้านกัารประชุื่ม MC Meeting และกัารประชุื่มคณ์ะกัรรมกัาร

ชุื่ดต่างิ  ๆอย่่างิสิมำ�าเสิมอ  รวมทั�งิผูู้้นำาระดับสูิงิยั่งิเป็นแบบอย่่างิท่�ด่ในกัาร

ส่ิงิเสิริมกัารประพฤติปฏิิบัติตามกัฎหมาย่ กัฎระเบ่ย่บข้อบังิคับและ

จริย่ธุรรมต่างิ ๆ ตลอดจนกัารกัำาหนดนโย่บาย่และแนวปฏิิบัติตามหลักั

กัารกัำากัับดูแลกิัจกัารท่�ด่เพ่�อให้บุคลากัรตระหนักัในกัารปฏิิบัติหน้าท่�

ด้วย่ความโปร่งิใสิอย่่างิม่ประสิิทธิุผู้ล อ่กัทั�งิผูู้้นำาระดับสูิงิยั่งิมุ่งิมั�นต่อ

กัารประพฤติตนเพ่�อเป็นแบบอย่่างิตามค่านิย่ม TCG ของิองิค์กัร ทั�งิในด้าน

กัารริเริ�มจัดตั�งิศูนย์่ท่�ปร่กัษัาทางิกัารเงิิน SMEs บสิย่. F.A. Center เพ่�อให้

คำาปร่กัษัาแก่ั SMEs โดย่ไม่คิดค่าใช้ื่จ่าย่ (True Innovative financial- 

partner for SMEs) กัารเป็นผูู้้นำาในกัารเจรจาและประสิานความร่วมม่อกัับ

คู่ความร่วมม่อและพันธุมิตรทุกักัลุ่ม เพ่�อสิร้างิโอกัาสิร่วมกัันในกัารพัฒนา

ธุุรกิัจและผู้ลิตภัณ์ฑ์์ (Connectivity for business possibilities) ดังิเช่ื่น

กัารพัฒนาผู้ลิตภัณ์ฑ์์ Bundling ระหว่างิ บสิย่. กัับสิถาบันกัารเงิิน 18 แห่งิ 

รวมถ่งิกัารเป็น Role Model ภาย่ใต้นโย่บาย่ No Gift Policy, TCG 

White Day และ Anti-Corruption (Governance for sustainable 

growth) ซ่ึ่�งิส่ิงิผู้ลให้ บสิย่. ได้รับรางิวัลองิค์กัรโปรงิใสิ 3 ปีต่อเน่�องิ 

สิานต่อจากัความมุ่งิมั�นของิผูู้้นำา บสิย่. ในกัารสิร้างิบรรย่ากัาศท่�มุ่งิเน้น

ลูกัค้า (Customer Centric) และคำาน่งิถ่งิกัารส่ิงิมอบคุณ์ค่าให้สิอดคล้องิกัับ

ความต้องิกัารและความคาดหวังิของิลูกัค้าเป็นสิำาคัญ ผู่้านแผู้นกัารปรับรูป

แบบกัารดำาเนินธุุรกิัจหร่อ New Business Model ตามแผู้น Transformation 

ท่�ได้เช่ื่�อมโย่งิกัระบวนกัารทำางิานต่างิ ๆ ของิองิค์กัรอย่่างิสิอดประสิาน 

นับตั�งิแต่กัารมุ่งิแสิวงิหาเส่ิย่งิของิลูกัค้าในเชิื่งิรุกัเพ่�อมาวิเคราะห์หาโอกัาสิใน

กัารปรับปรุงิและพัฒนาอย่่างิเป็นระบบและต่อเน่�องิด้วย่ KANO Model 

และ SERVQUAL Model เพ่�อจัดกัลุ่มปัจจัย่ท่�ส่ิงิผู้ลต่อคุณ์ภาพกัารบริกัาร 

และนำาเส่ิย่งิของิลูกัค้าหร่อข้อร้องิเร่ย่นต่างิ ๆ มาวิเคราะห์ จัดลำาดับ และ

พัฒนาอย่่างิเป็นระบบ ทั�งิในด้านกัารจัดทำาข้อกัำาหนดของิผู้ลิตภัณ์ฑ์์เพ่�อ

พัฒนาผู้ลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ให้ตรงิความต้องิกัารลูกัค้าแต่ละกัลุ่ม กัารพัฒนา

กัระบวนกัารทำางิาน กัารสิร้างิความสัิมพันธ์ุกัับลูกัค้า กัารพัฒนาช่ื่องิทางิ 

รวมถ่งิกัารให้บริกัารข้อมูลสินับสินุนลูกัค้า อาทิ กัารให้คำาแนะนำาข้อปร่กัษัา

และองิค์ความรู้ในกัารประกัอบธุุรกิัจ ตลอดจน TCG Call Center 

ล่กคุ้า

(0-2890-9999) เพ่�อประสิานงิานแก้ัไขปัญหาต่างิ ๆ ในเชิื่งิรุกัได้อย่่างิ

ทันท่วงิท่ ม่ประสิิทธุิผู้ล และป้องิกัันไม่ให้เกัิดข้อร้องิเร่ย่นซึ่ำ�า โดย่ 

บสิย่. ได้สิร้างิมาตรฐานกัารให้บริกัารเพ่�อเพิ�มความมั�นใจต่อลูกัค้าโดย่

กัำาหนด S LA เช่ื่น พิจารณ์าอนุมัติคำ�าประกัันสิินเช่ื่�อภาย่ใน 3 วันทำากัาร 

กัารจัดกัารข้อร้องิเร่ย่นและกัารให้ความช่ื่วย่เหล่อลูกัค้าในจุดให้บริกัาร

ทั�งิแบบ Digital Touch Points และ Physical Touch Points ภาย่ใน 

1 วันทำากัาร  โดย่ บสิย่. ได้นำาข้อมูลกัารดำาเนินงิานเหล่าน่�มาพัฒนา

กัระบวนกัารทำางิานอย่่างิต่อเน่�องิ ส่ิงิผู้ลให้ม่ผู้ลลัพธุ์ท่ �ด ่มาโดย่ตลอด

ดังิจะเห็นได้จากัข้อร้องิเร่ย่นต่างิ ๆ  ม่แนวโน้มลดลงิด้วย่ความพ่งิพอใจ

ในกัารจัดกัารข้อร้องิเร่ย่นสูิงิกัว่าเป้าหมาย่ และม่ผู้ลสิำารวจความผูู้กัพัน

กัับลูกัค้าและความพ่งิพอใจจากัลูกัค้าอยู่่ในระดับท่�ด่มาโดย่ตลอดและ

ม่แนวโน้มท่�ด่อย่่างิต่อเน่�องิ ซ่ึ่�งิจะสิ่งิเสิริมต่อกัารสิร้างิสิมรรถนะหลักั

ของิองิค์กัรอย่่างิเป็นระบบและเกัิดประสิิทธุิภาพท่�ด่ต่อไป
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นับจากัแผู้น HR Transformation ในปี 2562 ท่� บสิย่. ได้มุ่งิบริหารจัดกัาร

บุคลากัรผู่้านแผู้นแม่บทด้านทรัพย่ากัรบุคคลของิองิค์กัรซ่ึ่�งิได้วิเคราะห์

เช่ื่�อมโย่งิและบูรณ์ากัารกัับกัระบวนกัารวางิแผู้นกัลยุ่ทธ์ุและแผู้นแม่บทด้าน

อ่�น ๆ รวมทั�งิผู้ลกัารประเมินสิมรรถนะของิองิค์กัรและเป้าประสิงิค์ในระดับ

ต่างิ ๆ เพ่�อให้มั�นใจได้ว่า บสิย่. ม่บุคลากัรท่�ม่ข่ดความสิามารถและม่อัตรา

กัำาลังิท่�เหมาะสิมและสินับสินุนต่อกัารบรรลุวิสัิย่ทัศน์ โดย่ดำาเนินกัารผู่้าน

กัระบวนกัารบริหารทรัพย่ากัรบุคคล ทั�งิกัารพัฒนาบุคลากัรทุกักัลุ่มอย่่างิ

เป็นระบบ กัารส่ิงิเสิริมสิภาพแวดล้อมในกัารทำางิานให้ครอบคลุมทุกักัลุ่ม

พนักังิานในทุกัพ่�นท่�อย่่างิเหมาะสิม ซ่ึ่�งิเก่ั�อหนุนให้บุคลากัรทำางิานได้อย่่างิม่

ประสิิทธิุผู้ลยิ่�งิข่�น รวมถ่งิม่ระบบกัารสิร้างิแรงิจูงิใจและกัระบวนกัารสิร้างิ

ความผูู้กัพันในทุกักัลุ่มบุคลากัร โดย่นำาปัจจัย่หลักัและปัจจัย่รองิในกัาร

จากัความมุ่งิหมาย่เพ่�อบรรลุในวิสัิย่ทัศน์ของิ บสิย่. โดย่นำาเกัณ์ฑ์์รางิวัล

คุณ์ภาพแห่งิชื่าติซ่ึ่�งิเป็นกัารประเมินผู้ลองิค์กัรระดับมาตรฐานโลกัมา

ประยุ่กัต์ใช้ื่ เป็นผู้ลให้ผู้ลลัพธ์ุท่�สิำาคัญของิองิค์กัรสิะท้อนกัารก้ัาวเข้าสู่ิ

ความเป็นเลิศ ทั�งิในด้านกัารดำาเนินกัารกัำากัับดูแลและกัารนำาองิค์กัรท่�ม่

ประสิิทธิุภาพและกัารมุ่งิเน้นกัารตอบสินองิต่อความต้องิกัารของิลูกัค้าอย่่างิ

ต่อเน่�องิ ทั�งิในด้านกัารสิ่งิเสิริมให้ SMEs เข้าถ่งิแหล่งิเงิินทุน (SMEs 

Penetration Rate) ด้วย่ย่อดวงิเงิินกัารคำ�าประกัันสิินเช่ื่�อและกัาร

ขย่าย่ฐานจำานวนลูกัค้า รวมทั�งิผู้ลกัารดำาเนินงิานด้านผู้ลิตภัณ์ฑ์์และ

กัระบวนกัาร  อาทิ กัารพัฒนาผู้ลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ท่�ตอบสินองิต่อความท้าทาย่

เชิื่งิกัลยุ่ทธ์ุทำาให้เข้าถ่งิ SMEs อย่่างิหลากัหลาย่และเฉพาะเจาะจงิยิ่�งิข่�น  

ประสิิทธิุภาพในกัารพิจารณ์าอนุมัติและออกัหนังิส่ิอคำ�าประกัันได้ตาม

ระย่ะเวลา SLA และผู้ลดำาเนินงิานด้านกัารเงิินท่�ด่กัว่าเป้าหมาย่และคู่เท่ย่บ 

ทั�งิกัารเพิ�มข่�นของิอัตราผู้ลตอบแทนต่อส่ิวนของิผูู้้ถ่อหุ้น (ROE) อัตรา

บุคุลากร 

ผลลัพธ์์ 

สิร้างิความผูู้กัพันมาประยุ่กัต์จัดทำาแผู้นย่กัระดับความผูู้กัพันจำาแนกัตาม

กัลุ่มบุคลากัร เป็นผู้ลให้ระดับความผูู้กัพันโดย่รวมของิพนักังิานม่แนวโน้มท่�ด่

และเหน่อกัว่าคู่เท่ย่บ รวมถ่งิได้กัำาหนดกัระบวนกัารบริหารผู้ลกัารปฏิิบัติงิาน

ของิพนักังิานในรูปแบบผู้สิมผู้สิาน (Mixed Model) ท่�ถ่าย่ทอดผู่้านตัวช่ื่�วัดสู่ิ

บุคลากัรอย่่างิเป็นลำาดับ โดย่ม่แผู้นพัฒนาบุคลากัรราย่บุคคล (IDP) ด้วย่

ทิศทางิท่�ชัื่ดเจน ซ่ึ่�งิจะก่ัอให้เกิัดประสิิทธิุผู้ลต่อกัารดำาเนินงิาน เห็นได้จากั

ผู้ลลัพธ์ุด้านผู้ลิตภาพท่�สิำาคัญของิพนักังิานม่แนวโน้มท่�ด่ อาทิ อัตรากัารคำ�า

ประกัันสิินเช่ื่�อต่อพนักังิาน และความพ่งิพอใจของิลูกัค้าต่อบริกัาร ทั�งิน่� บสิย่. 

ยั่งิให้ความสิำาคัญกัับกัารวางิแผู้นส่ิบทอดตำาแหน่งิของิผูู้้บริหารในระดับฝ่่าย่

และในตำาแหน่งิท่�ม่ความสิำาคัญสูิงิต่อองิค์กัรเพ่�อเตร่ย่มความพร้อมในอนาคต

ให้กัับองิค์กัรด้วย่

ผู้ลตอบแทนต่อสิินทรัพย์่สุิทธิุ (ROA) และม่อัตราส่ิวนค่าใช้ื่จ่าย่ดำาเนินงิาน

ต่อราย่ได้ (Cost to Income) ท่�ลดลงิอย่่างิต่อเน่�องิซึ่่�งิแสิดงิถ่งิกัาร

บริหารค่าใชื่้จ่าย่ได้อย่่างิม่ประสิิทธุิภาพมากัข่�นเชื่่นกััน นอกัจากัน่� 

ผู้ลกัารดำาเนินงิานด้านบุคลากัร ยั่งิสิะท้อนให้เห็นถ่งิผู้ลสิำาเร็จของิองิค์กัร

ในกัารสิร้างิความผูู้กัพันของิบุคลากัรและข่ดความสิามารถระดับบุคคล

และระดับองิค์กัรท่�ทำาให้สิามารถมั�นใจถ่งิความพร้อมท่�จะสินับสินุน

กัารดำาเนินงิานของิ บสิย่. ให้บรรลุเป้าหมาย่ตามยุ่ทธุศาสิตร์องิค์กัรท่�วางิไว้ 

และทำาให้องิค์กัรมุ ่งิสิ ู ่ความเลิศอย่่างิย่ั�งิย่่นภาย่ใต้แนวคิด “TCG 

Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ เป็็นทุ่�ห่น่�งในใจ SMEs” 

บรรษ่ัทุป็ระก่นสินเช่ื่�ออุติสาห่กรรมขนาดย่์อม (บสย์.)
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