แผนยุทธศาสตร์
ปี 2560-2564
(ทบทวนปี 2562-2564)
แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ธนาคารที่ดีที่สุด สาหรับการมีบ้าน
The Best Housing Solution Bank

Good Governance
ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล

Innovative Thoughts
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่

Value Teamwork
ร่วมใจทางาน

Excellent Services
บริการเป็นเลิศ

SMART Goals

คุณภาพสินทรัพย์ เป็นผู้นาสินเชื่อ
อยู่ใน ระดับที่ดี
ด้านที่อยู่อาศัย
โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย
และปานกลาง

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเงิน
เพื่อความยั่งยืน
ขององค์กร

การขยายฐานลูกค้า
สินเชื่อ เงินฝาก และ
ลูกค้ากลุ่ม Digital

เป็นองค์กรที่คน
อยากเข้าทางาน

มีนวัตกรรม
และการบริการ
ที่เป็นเลิศ

เป็นองค์กรที่มี
CG & CSR
อยู่ในระดับแนวหน้า

พัฒนาศักยภาพ
พัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากร ของธนาคาร ยกระดับการบริการ
เพื่อให้องค์กรเป็นที่
ให้ทันต่อ
น่าเชื่อถือ
การเปลี่ยนแปลง

สร้างองค์กรให้มี
ธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

3

Strategy 2560-2564
การสร้างความเข้มแข็งทางการเง6น
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
(Strong Financial Results for
Sustainability)

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม บริหารต้นทุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ ควบคู่
ไปกับการบริหารจัดการหนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดแนวทาง
ป้องกันไม่ให้สินเชื่อเป็น NPLs และกาหนดมาตรการในการบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เคร่งครัด

S2

การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เง6นฝาก และ
ลูกค้ากลุ่ม Digital (Market Leader)

มุ่งเน้นขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับลูกค้ากลุม่ ผู้มีรายได้นอ้ ย (Social Solution) ซึ่งเป็นลูกค้า
ตามพันธกิจหลักของธนาคาร ให้เข้าถึงสินเชื่อของธนาคารที่มีต้นทุนดอกเบี้ยต่า และกลุ่มลูกค้า
ผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง (Business Solution) เพื่อสร้างรายได้ให้กับธนาคาร ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ
รวมถึงมุ่งเน้นการระดมทุนในต้นทุนทีเ่ หมาะสม โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์
ในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

S3

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคาร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(A+ Leaders and Staff)

พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร ให้มี Digital Literacy ส่งเสริมให้พนักงานมีวัฒนธรรม
การทางานในรูปแบบ Digital รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถของพนักงาน ให้สามารถปรับตัวพร้อมทางานร่วมกับ
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั

S4

พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบร6การ
เพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ (Reliable,
Innovative and Delight, Operation
and service)

นาเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีความรวดเร็ว ลดความยุ่งยาก และ
ลดต้นทุน พัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่ครอบคลุมบริการหลักของธนาคารแบบครบ
วงจร เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการทีส่ ะดวก รวดเร็วขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบงานสาคัญของ
ธนาคารให้รองรับการเปลีย่ นแปลง และการขยายตัวของธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่
รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร สนับสนุนให้บคุ ลากรในองค์กร
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นทีย่ อมรับ รวมถึงหา
Partner ใหม่ๆ เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรม สร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ธนาคาร

S5

สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Good Governance and CSR)

สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาล โดยสร้างจิตสานึก และค่านิยม ให้คนในองค์กรปฏิบตั ิงานและ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน
และจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ

S1

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ 2562

Strategy

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ

S1

การสร้างความเข้มแข็งทางการเง6น
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
(Strong Financial Results for Sustainability)

• แผนบร6หารจัดการ NPL
• แผนบร6หารจัดการ NPA

S2

การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เง6นฝาก และ
ลูกค้ากลุ่ม Digital (Market Leader)

• แผนการขยายสินเชื่อกลุ่ม Social
• แผนการขยายสินเชื่อกลุ่ม Business

S3

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง (A+ Leaders and Staff)

• โครงการส่งเสร6มและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ Digital Service
• โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

S4

พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบร6การเพื่อให้
องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ (Reliable, Innovative
and Delight, Operation and service)

•
•
•
•

S5

สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Good Governance and CSR)

• โครงการ Fraud Management
• โครงการ "I AM" GH Bank

• แผนงานขยายฐานลูกค้า
เง6นฝากรายย่อย

โครงการ GHB All
โครงการว6เคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายฐานลูกค้า
โครงการ GHB System
โครงการ IFRS9

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเง6น เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
(Strong Financial Results for Sustainability)
แผนงาน/โครงการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

เป้าหมาย: 44,935 ล้านบาท

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จาหน่าย NPL

1. แผนบริหารจัดการ NPL

ตัวชี้วัด: จานวน Gross NPL ณ สิ้นปี

พ.ค.

พัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลคดีกับสานักงานทนายความ

 Go-live ก.ย.61

พัฒนาการประนอมหนี้บน Application

 Go-live ก.ย.61

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ NPL (NPL Radar)

 Go-live ส.ค.61

2. แผนบริหารจัดการ NPA
ตัวชี้วัด: จานวน ทรัพย์ NPA ที่ขายได้
เป้าหมาย: 3,900 ล้านบาท

พัฒนา NPA Mobile Application

 Go-live ต.ค.61
ขายทรัพย์ NPA ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ขายทรัพย์ NPA เกิน 10 ปี

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เง6นฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital (Market Leader)
แผนงาน/โครงการ
1. แผนการขยายสินเชือ่ กลุ่ม Social
ตัวชี้วัด: จานวนสินเชื่อปล่อยใหม่กลุ่ม Social
เป้าหมาย: ร้อยละ 65 ของสินเชื่อปล่อยใหม่

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ดาเนินโครงการบ้านล้านหลัง
จัดทาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อพื้นฐานกลุ่ม Social
ประชาสัมพันธ์ ออกบูธ จัด Promotion และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการทาการตลาดเชิงรุก
ติดตามและประเมินผลโครงการ

2. แผนการขยายสินเชือ่ กลุ่ม Business
ตัวชี้วัด: จานวนสินเชื่อปล่อยใหม่
กลุ่ม Business
เป้าหมาย: ร้อยละ 35 ของสินเชื่อปล่อยใหม่

3. แผนงานขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อย
ตัวชี้วัด: จานวนเงินฝากส่วนเพิ่ม กลุ่ม S
และ กลุ่ม M
เป้าหมาย:ร้อยละ 40 : ร้อยละ 60

การขยายสินเชื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การประเมินผล

การประเมินผล

การขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยกลุ่ม M

การขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยกลุ่ม S

การประเมินผล

การประเมินผล

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง (A+ Leaders and Staff)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

เพื่อรองรับ Digital Service
ตัวชี้วัด ร้อยละของพนักงานที่ใช้งาน Digital Service/
Process/ Product ได้ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้งาน
เป้าหมาย: ร้อยละ 90

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

Design Knowledge ให้รองรับทิศทางธนาคาร

เพิ่มขีดความสามารถตาม Model 70:20:10
ส่งเสริมการพนักงานและผู้บริหารให้มสี ่วนร่วมในการเรียนรูปในรูปแบบต่างๆ
ประเมินขีดความสามารถ

2. โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

สร้าง Employee Branding

ตัวชี้วัด: 1. จานวนวันในการสรรหาบุคลากรทดแทน
2. ร้อยละของจานวนบุคลากรที่บรรจุจริงเทียบกับ เพิ่มช่องทางการรับสมัครผ่าน Digital Platform
ใช้ Competency Based Interview ในการคัดเลือก
กรอบอัตรากาลัง
เป้าหมาย: 1. ภายใน 60 วัน
2. ร้อยละ 95
ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรอัตรากาลังให้เร็วขึ้น

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบร6การเพื่อให้องค์กรเป็นทีน่ ่าเชื่อถือ (Reliable, Innovative and Delight, Operation and service)
แผนงาน/โครงการ

1. โครงการ GHB All

ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
2. จานวนลูกค้าที่ดาวน์โหลด
เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100
(พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)
2. 10% ของจานวนลูกค้า ธนาคาร

2. โครงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกเพือ่ ขยายฐาน
ลูกค้า
ตัวชี้วัด: จานวนผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูล
เป้าหมาย: 2 ผลิตภัณฑ์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พัฒนาระบบ Phase 2
ทดสอบระบบและอบรมการใช้งาน
 Go-live ก.ย.61

วิเคราะห์สารวจข้อมูลของธนาคาร และจัดเตรียมข้อมูล
สร้างและปรับแต่งแบบจาลอง
วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
ออกผลิตภัณฑ์และประเมินผลการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบร6การเพื่อให้องค์กรเป็นทีน่ ่าเชื่อถือ (Reliable, Innovative and Delight, Operation and service)
แผนงาน/โครงการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

3. โครงการ GHB System
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 (Go-live ระบบ)

ทดสอบระบบและโอนย้ายข้อมูล

4. โครงการ IFRS9
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)

ติดตั้งระบบ และทดสอบ SIT

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

อบรมผู้ใช้งาน
 Go-live มี.ค. 62
After on Production Support

จัดทา Model ทดสอบ UAT และอบรมผู้ใช้งาน

จัดทาคู่มือและเอกสารพัฒนาโครงการ
 Go-live ส.ค.62

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Good Governance and CSR)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ Fraud Management
ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
2. จานวนเงื่อนไข (Rules) ที่สามารถ
ตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัย ในระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร
เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100
(พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)
2. 10 เงื่อนไข
2. โครงการ "I AM" GH Bank
ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความสาเร็จของการปิด
Gap ตามหลัก 7 ประการของ ISO 26000
2. ร้อยละของประชาชน
ในครอบครัวอาสาที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. จานวนชั่วโมงสะสมต่อปี
ของการทากิจกรรม CSR ของบุคลากร
เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 5
3. 22,000 ชั่วโมง
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พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
ทดสอบระบบและอบรมผู้ใช้งาน

 Go-live มิ.ย.62
กาหนดหลักเกณฑ์เฝ้าระวัง/ตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัย
ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมต้องสงสัย
ติดตามและรายงานผลรายเดือน

กาหนดแนวทางปรับปรุงการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000
Deploy ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิเคราะห์ความต้องการชุมชน และคัดเลือกชุมชนที่จะพัฒนา
ลงพื้นที่พัฒนาชุมชน
กาหนดแนวทางและกิจกรรมการสร้างจิตอาสาให้แก่พนักงาน (In Give We Share)
ดาเนินกิจรรม In Give We Share

