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การลดระยะเวลาในการปรบัปรงุกระบวนการ
รับเรือ่ง วิเคราะห ์และอนมุตัสิินเชือ่ กลุ่มลูกค้าอาชพออิสระ

น าเสนอโดย

นายดนยั  แสงศรจีนัทร์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสาขาภมูภิาค 3 
นางปัณณอสัส ์ ศรคีรินิทร์ ผู้อ านวยการศนูยบ์รกิารสนิเชือ่นครหลวง 
นางสาวเขมกร  จิตศริิ ผู้ช่วยผูอ้ านวยการภาคตะวนัออก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัจดัตัง้ตามพระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496

“เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่อตัภาพ”
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รางวลัส าคญั (ป2ี561- 2565)

Global Performance 
Excellence Award 

2020

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าปี 2564

6 รางวัลThailand Quality Award
TQA

ประจ าปี 2562

ITA Awards
6 ปีซ้อนรางวัลนวัตกรรม

แห่งชาติ 
ประจ าปี 2564

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

Asia Pacific 
Enterprise Awards 

2022
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➢ การอนมุตัสินิเชื่อกลุม่ลกูคา้อาชพออสิระใชร้ะยะ
เวลานาน

➢ เอกสารประกอบการกูเ้ยอะ

➢ ปรับปรุงกระบวนงาน ทพ่ได้ปฏบิตังิานกนัมาหลาย Generation

➢ การบรหิารการท างานเปน็ทพมในรปูแบบ Cross Functional
ระหวา่งส านกังานใหญ ่สาขา และศนูยว์ิเคราะหส์นิเชือ่ (DEC)

➢ สร้างแหลง่ขอ้มลูการเรยีนรู ้“แนวทางการวิเคราะหล์กูคา้กลุม่อาชพออสิระ”

➢ ใช้ข้อมลูจรงิ (Fact Based) ในการปรบัปรงุกระบวนการงาน➢ เอิ่มสดัสว่นของกลุม่ลกูคา้อาชพออสิระให้มากขึน้
➢ ลดระยะเวลาในการอนมุตัสินิเชือ่

2.ที่มาและบทสรุปของผู้บริหาร

เนื่องจากเสพยงของผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรัอยท์พร่ะบวุา่ ธนาคารมุ่งรบัเฉอาะกลุม่ลกูคา้สนิเชือ่อาชพอประจ า และการให้บริการ
กลุ่มลูกค้าอาชพออิสระมพความล่าช้า และมพเงื่อนไขในการอิจารณาทพ่ไม่เอื้อต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  ท าให้ธนาคารมพกลุ่มลูกค้าอาชพอ
อิสระประมาณร้อยละ 8 ของออร์ตทั้งธนาคารเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนทพ่น้อย ดังนั้น ธนาคารจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดเอื่อเอิ ่มสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าอาชพออิสระให้ได้มากขึ ้นโดยค านึงถึงการบริหารความเสพ่ยงควบคู่กับกา รให้สินเชื ่อ 
เอื่อลดโอกาสทพ่จะเกิดหนพ้ทพ่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในอนาคตให้น้อยทพ่สุด
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ
"ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ”

ลูกคา้ ความต้องการและความคาดหวงั ดัชนพชพว้ดั

ลูกค้าสินเชื่อ / 
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัอย์

• ใช้เอกสารประกอบการกู้ให้น้อยลงและสอดคล้องกับอาชพอรายได้
• ได้รับข้อมูลและเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน และถูกต้อง 

อร้อมน าเสนอขออนุมัติ
• ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว

ระยะเวลาการได้รับอนุมัติสินเชื่อ
ภายใน SLA ทพ่ก าหนด 

อนักงานสินเช่ือสาขา

ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ (DEC)

ผู้อนุมัติ (CPC)
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

การปฏิบัติงานก่อนการปรับปรุง
ลูกค้าอาชีพอิสระที่มีหลักประกันและสถานที่ประกอบกจิการอยู่ต่างพื้นที่

สาขาผู้รับเรือ่งส่งเอกสารให้
สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน 

สาขาทพ่ตั้งหลักประกันอิจารณาและ
ขอความร่วมมือสาขาทพ่ตั้งสถานประกอบการตรวจกิจการ

สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน สาขาทพ่ตั้งสถานประกอบการ

สาขา
ทพ่ตั้งหลักประกัน

สาขา
ทพ่ตั้งสถานประกอบการ

สาขาทพ่ตั้งสถานประกอบการ ส่งผลการตรวจ
กิจการ ให้สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน

สาขาผู้รับเร่ือง

สาขา
ทพ่ตั้งหลักประกัน

สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน ส่งเอกสารให้
ศูนย์ DEC เอื่อสรุปวิเคราะห์

ประเมินราคา

ศูนย์ DEC > ส่งประเมินราคาหลักประกัน 
> น าเสนอ CPC

สาขา
ทพ่ตั้งหลักประกัน

🗸

CPC อนุมัติ > ส่งเอกสารกลับสาขาทพต่ั้ง
หลักประกัน

สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน > แจ้งผลอนุมัติ&
นัดลูกค้าท านิติกรรม

สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน
รับผิดชอบบริหารจดัการหนพ้

สาขา
ทพ่ตั้งหลักประกัน

สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน

1

3 4 5

6 7 8

2
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ลูกค้าย่ืนขอสินเชื่อ ณ
สาขาทพ่ตั้งสถานประกอบการ และตรวจกิจการ

สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน สาขาทพ่ตั้งสถานประกอบการ

สาขา
ทพ่ตั้งหลักประกัน

สาขา
ทพ่ตั้งสถานประกอบการ

สาขาผู้รับเร่ือง

สาขา
ทพ่ตั้งหลักประกัน

สาขาทพ่ตั้งสถานประกอบการ
ส่งเอกสารศูนย์ DEC ในอื้นทพ่

ประเมินราคา

ศูนย์ DEC > ส่งประเมินราคาหลักประกัน 
> น าเสนอ CPC

สาขา
ทพ่ตั้งหลักประกัน

🗸

CPC อนุมัติ > ส่งเอกสารกลับสาขาทพต่ั้ง
หลักประกัน

สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน > แจ้งผลอนุมัติ&
นัดลูกค้าท านิติกรรม

สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน
รับผิดชอบบริหารจดัการหนพ้

สาขา
ทพ่ตั้งหลักประกัน

สาขาทพ่ตั้งหลักประกัน

1

3

4 5 6

2

1.ก าหนดระยะเวลาการให้บริการ (SLA) สินเชื่อกลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระ 10 วันท าการ
2.ก าหนดวิธีปฏิบัติงานกรณีลูกค้าอาชีพอิสระต่างพื้นที่

Transportation Waste 

Transportation Waste 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่ 

3. ปรับปรุงคู่มอืปฏบิตังิานการวเิคราะหอ์าชพอและรายได้ 

4. ก าหนดสัดส่วนผลตอบแทนการวเิคราะห์ลกูคา้กลุม่อาชพออสิระ เอิ่มเป็น 1.5 เท่าของจ านวนเงนิท านิตกิรรม

5. จัดท าแหลง่ขอ้มูลการเรยีนรู ้และทบทวน (Review)

ระบบ  Loan Analytics For Self-Employed
ตัวอยา่งหนา้จอชือ่อาชพอ แสดงรายการชือ่อาชพอในหมวดหมู่
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ
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เปรียบเทยีบจ ำนวนวันอนุมัติ (SUM) ปี 2563 - 2564

2564 2563จ ำนวนรำย

จ ำนวนวนั

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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52.04%

55.17%

2564 2563

เปรียบเทยีบร้อยละของการ Rollback จาก CPC

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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2,377

2,581

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2564 2563

(จ านวนราย)

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5,248,521,104

5,040,404,540

4,900,000,000

5,000,000,000

5,100,000,000

5,200,000,000

5,300,000,000

2564 2563

เปรียบเทยีบสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระ
(จ านวนเงนิ)
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ปัจจัยภายนอก
ภาวะเศรษฐกิจ และสภาวการณ์การแอร่ระบาดของโรคโควิด-19
และโรคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ

ภาคธุรกิจ : ปิดกิจการ ลดจ านวนอนักงาน เลิกจ้าง
ลูกค้า : - มพความถพ่ในการเปลพ่ยนอาชพอ หรือ รูปแบบอาชพอใหม่ๆ

เกิดขึ้นหลากหลาย
- มพรายได้ไม่สม ่าเสมอ หลักฐานการเงินไม่ชัดเจนเอียงออ

ให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ความรู้
ทางการเงินแก่ลูกค้า 

ปัจจัยภายใน
ผู้ปฏิบัติงานมพงาน Back Office ทพ่ต้องด าเนินงานนอกจากงานให้บริการลูกค้า

วางแผน และน าระบบ IT เข้ามาช่วยด าเนินการ
ในงาน Back Office

7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



13ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จุดทพ่ต้องปรบัปรงุจากกระบวนการ แนวทางในการปรบัปรงุ

- การ Re Direct งานจากศูนยว์เิคราะห์สนิเชือ่ (DEC)
ทพ่ตั้งหลกัประกนั ไปยังศนูยว์เิคราะห์สนิเชือ่ (DEC) ทพ่ตั้ง
สถานประกอบการ

อัฒนาระบบ GHB System ให้สามารถสง่งานได้
โดยตรงไปยงัศนูยว์เิคราะห์สนิเชือ่ (DEC) 
ทพ่ตั้งของสถานประกอบการ

- จ านวนตวัอยา่งอาชพอ ในระบบ  Loan Analytics For 
Self-Employed เอื่อใชเ้ปน็ “แนวทางการวเิคราะห์ลกูคา้
กลุ่มอาชพออสิระ” มพจ านวนนอ้ย

น าตัวอยา่งอาชพอลงในระบบ Loan Analytics For 
Self-Employed ให้มพจ านวนตวัอยา่งมากทพ่สุด

- ผู้ปฏิบัตงิานขาดทกัษะและประสบการณ ์
ในการวเิคราะห์ลกูคา้กลุม่อาชพออสิระ” 

อบรมให้ความรู้ แก่ผู้ปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนื่อง

8. ความท้าทายต่อไป 
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➢ ปฏิบัติตามอันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยม (Core Value) โดยได้รับความร่วมมือจากทกุ่าาย 
(1 Team) 

➢ มุ่งทพ่ผลลัอธ์ด้านความอึงออใจของลูกค้า

➢ สื่อสารท าความเข้าใจในความต้องการเปลพ่ยนแปลง ปรับปรุง ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

➢ อนักงานให้ความส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการท างานต่อเนื่องสม ่าเสมอ

➢ อนักงานปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานทพ่ก าหนด

➢ อนักงานเอาใจใส่มุ่งเน้นการบริการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความย่ังยืน 
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ถาม - ตอบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์


