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ข้อมูลสำ คัญทางการเงิน
กำ ไรจากการดำ เนินงาน BIS Ratioสินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ 2559 2560 2561

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม    19,430.26 20,647.43 23,625.94

หนี้สินรวม 11,532.65 12,120.80 14,957.35

ทุน 6,702.47 6,702.47 6,702.47

ส่วนของเจ้าของ 7,897.61 8,526.63 8,668.60

ผลการดำาเนินงาน 

ภาระค้ำาประกัน 331,017.20 353,868.01 373,828.19

รายได้ค่าธรรมเนียม 5,390.91 5,393.38 5,873.23

รายได้รวม 7,669.33 6,955.67 6,581.32

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 388.51 452.72 472.92

หนี้สูญ 37.60 101.79 64.02

หนี้สงสัยจะสูญ 6,987.84 5,723.05 5,449.33

กำาไรจากการดำาเนินงาน 255.38 678.11 595.05

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ (ร้อยละ) 

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม 3.33 9.75 9.04

อัตราค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้จากการ
ดำาเนินงาน (Cost to Income)

7.31 8.03 7.75

อัตราส่วน NPGs ต่อภาระค้ำาประกันคงเหลือ 10.38 13.42 13.59

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) 1.40 3.38 2.69

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) 3.25 8.26 6.92

อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) 79.86 57.66 92.92

ข้อมูลสำาคัญอื่น

เงินงบประมาณชดเชยที่ได้รับจากรัฐในปีปฏิทิน 6,363.79 1,760.22 7,480.76

เงินนำาส่งกระทรวงการคลังประจำาปี 133.38 126.01 262.74

พนักงาน (คน) 304 311 324

สำานักงานสาขา (แห่ง) 11 11 11

2559 2560 2561

255.38

678.11
595.05

2559 2560 2561 2559 2560 2561

19,430.26 20,647.43
23,625.94

79.86

57.66

92.92
(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ร้อยละ)
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ข้อมูลสำาคัญผลการดำาเนินงาน

ข้อมูลสำ คัญผลการดำ เนินงาน
ภาพรวมการค้ำ ประกันสินเชื่อของ บสย. ปี 2561

สัดส่วนการค้ำ ประกันสินเชื่อ 5 ลำ ดับแรกตามประเภทธุรกิจ

การบริการ
การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ
อาหารและเครื่องดื่ม
เกษตรกรรม
เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร

ยอดอนุมัติการค้ำ ประกัน
88,878 ล้านบาท

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

80,917 ราย

23.55%

11.88%

9.24%8.44%

7.77%

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำ ประกันสินเชื่อของ บสย.

ปี 2561ปี 2535-2561

1,125,058 ล้านบาท
คิดเป็น 1.49 เท่า
ของวงเงินค้ำ ประกัน

133,191 ล้านบาท
คิดเป็น 1.5 เท่า

ของวงเงินค้ำ ประกัน

5,260,724 ราย 567,730 ราย

ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ

รักษาการจ้างงานเดิม
ในระบบเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
3,500,000 ล้านบาท

ประมาณ 4.58 เท่า
ของวงเงินค้ำ ประกัน

400,000 ล้านบาท
ประมาณ 4.58 เท่า
ของวงเงินค้ำ ประกัน

หมายเหตุ: ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจประมาณการจาก Economic Multiplier จากการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  
โครงการศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนปี 2559
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สารจากประธานกรรมการ

รายงานประจำ ปี 25614

บสย. ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ในฐานะที่เป็นกลไกของภาครัฐ

ขณะเดียวกันการให้ความช่วยเหลือ SMEs
ให้เข้มแข็ง ถือเป็นเครื่องมือสำ คัญ

อีกประการในการช่วยพัฒนา
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ 



 ในแต่ละปีที่ผ่านไปสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีความแตกต่าง และมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข 
หลากหลาย เช่นเดียวกับในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บสย. ได้มีส่วน
สำาคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน  
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก ที่เรียกกันว่า Micro  
SMEs เนื ่องจากสภาวะของสภาพเศรษฐกิจยังอยูท่ามกลาง 
ผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหา
ความร่วมมือทางการค้าของประเทศมหาอำานาจทำาให้กระทบ 
มาถึงการส่งสินค้าออกของประเทศไทย เมื่อปัญหาภายนอกโยง 
มาถึงตลาดการค้า ทำาให้ผู้ประกอบการจำานวนมากท้ังรายใหญ่ และ 
SMEs ต่างประสบปัญหา ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังสถาบันการเงิน 
ที่เริ่มประสบปัญหาลูกหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นจนต้องหันมาใช้ 
มาตรการคุมเข้มการอนุมัติสินเชื่อ
 
 ในรอบปี 2561 ที่หลายๆ ธนาคารชะลอการขยายสินเชื่อนั้น 
บสย. กลับเข้าไปทำาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน SMEs จากการค้ำาประกัน
สินเชื่อช่วยเหลือ SMEs มากขึ้นในทุกกลุ่ม รวมไปถึงการเข้าไป 
ทำาหน้าที่ให้ความรู้ทางการเงินกับผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับเงินสินเชื่อไปสามารถ
บริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน บสย. ก็ยังเป็น 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีตระหนักถึงความช่วยเหลือให้กับ 
SMEs ที่ประสบปัญหาทางการเงิน หรือเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 
โดยเข้าไปแนะนำาและช่วยหามาตรการช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้ด้อย
คุณภาพให้มีโอกาสกลับมาดำาเนินธุรกิจอย่างปกติได้อีกครั้ง

 ขณะเดียวกันปี 2561 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความสำาเร็จในการสร้าง 
ความร่วมมือกับสถาบันการเงินภาครัฐด้วยกัน บสย. มีโครงการ 
ค้ำาประกันสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง รวมถึง 
ธนาคารกรุงไทยในสัดส่วนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48 ของ
ยอดค้ำาประกันใหม่ เทียบกับร้อยละ 43 ในปี 2560

 ผลจากความพยายามในการช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน 
ของ บสย. ในปี 2561 นี้ ทำาให้ยอดอนุมัติการค้ำาประกันสินเชื่อใหม่
เกิดขึ้น 88,878 ล้านบาท มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากยอด 86,633 
ล้านบาท ในปี 2560

 ส่ิงที่เป็นปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จในการสร้างผลงานของ 
บสย. คือการที่ บสย. ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะ
ที่เป็นกลไกของภาครัฐ ขณะเดียวกันการให้ความช่วยเหลือ SMEs 
ให้เข้มแข็ง ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญอีกประการในการช่วยพัฒนาการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ และคงจะต้องกล่าวถึงปัจจัย 
สำาคัญที่สุดที่ทำาให้ บสย. ทำางานหนักท่ามกลางโจทย์เศรษฐกิจ 
ที่ยากเหล่านี้จนผ่านไปได้ด้วยดีก็คือการได้รับการสนับสนุนจาก 
ผู้กำากับดูแลนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะจากกระทรวงการคลัง 
ที ่สนับสนุนการทำางานของ บสย. มาโดยตลอด และที่จะต้อง 
กล่าวถึงอีกประการคือ ความร่วมมือเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของ
พนักงาน บสย. ที่ทำาให้ บสย. ทำาตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างน่าพอใจ

 ผมขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่บังคับบัญชา และช่วยกำากับ
ดูแล บสย. ให้สามารถทำางานคู่ขนานกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ผมขอขอบคุณผู้กำากับดูแลในภาครัฐ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ท่ีมอบ 
ความไว้วางใจให้ผมเข้ามารับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการ
ของ บสย. ขอขอบคุณเพื่อนๆ สถาบันการเงินที่ร่วมมือกันทำางาน
พัฒนา SMEs ให้เติบโต และสำาคัญที่สุดผมขอชื่นชมและขอบคุณ
ความเสียสละในการทำางานของพนักงาน บสย. ทุกคน ในวันนี ้
บสย. ท่ีมีความพร้อมจะเพ่ิมและขยายบทบาทการทำางานของ บสย. 
ให้กว้าง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการช่วยเหลือและพัฒนา 
SMEs ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องต่อไป 

สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานกรรมการ บสย.

บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
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สารจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

รายงานประจำ ปี 25616

 ปี 2561 เป็นปีที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีความผันผวน
จากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศอย่างสูงตลอดทั้งปี และ 
ถือเป็นปีที่พิเศษสำาหรับผม เนื่องจากเป็นปีแรกที่ผมเข้ามารับหน้าที ่
ในฐานะผู้บริหาร บสย.

 ก่อนหน้านั้น ผมก็ได้ทำาความรู้จักกับ บสย. ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องทำาหน้าที่สนับสนุน ร่วมมือให้เกิดการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเกิดจากการได้มีโอกาสทำางาน
ร่วมกัน ทำาให้ผมชื่นชมในการทำาหน้าที่ของ บสย. ตามพันธกิจ 
ในการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว 
ผมได้เห็นพัฒนาการการขยายบทบาทการทำางานของ บสย. จาก 
กลุ่มลูกค้า SMEs ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดรายย่อย
อย่าง Micro SMEs ว่ามีผลงานการค้ำาประกันสินเชื่อเติบโตอย่าง
น่าประทับใจ

 เมื่อผมได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายในบ้าน บสย. ผมได้ 
รับทราบความสำาเร็จของผลงานในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยความ
สำาเร็จท่ีได้มาน้ัน เกิดจากการทำางานด้วยความทุ่มเท ความพยายาม 
เอาชนะอุปสรรคหลายประการในการทำางานตามพันธกิจให้ลุล่วง
ไปอย่างเต็มที่

 แม้ในรอบปี 2561 เป็นปีที่ประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ 
โดยเฉพาะ SMEs ได้รับผลกระทบมาตลอดทั้งปี แต่ บสย. มีผลงาน 
การค้ำาประกันสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถขยายการค้ำาประกัน
สินเชื่อใหม่ได้สูงกว่าปี 2560 ที่ผ่านมา ในผลงานด้านอื่นที่มาจาก
การดำาเนินงานของ บสย. อาทิ การปรับระบบงาน หรือ Platform  
ในการทำางาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค Digital ที่ทำาให้

กระบวนการทำางานของ บสย. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ทั้งการเพิ่มปริมาณงาน และคุณภาพการทำางานในการลดขั้นตอน 
และลดชั่วโมงในการทำางาน ผมยังได้รับรู้ถึงพลังความสามัคคีของ
พนักงาน บสย. ที่ทำาให้ผมยิ่งมั่นใจขึ้นในศักยภาพของ บสย. ที่ยัง 
สามารถเพ่ิมพูน และสร้างมูลค่าเพ่ิมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ได้อีกมาก

 ผมพร้อมจะทำาหน้าที่เข้ามาสร้างเสริมเติมเต็มในสิ่งที่ บสย. 
ยังต้องการสร้างพัฒนาให้เพ่ิมขึ้นทั้งความครบครันและครบเครื่อง
ของการทำางานในยุค Thailand 4.0 ขณะเดียวกันความเข้มแข็ง 
ในการเอาชนะอุปสรรค ความเชี่ยวชาญในงานที่ บสย. มีอยู่แล้ว 
จะต้องถูกนำามาขยายบทบาทการทำางานให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งผม
มั่นใจว่าปี 2562 จะเป็นปีแห่งการพัฒนาองค์กรที่สำาคัญที่จะสร้าง
รากฐาน บสย. ให้มั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 ผมขอขอบคุณผู้ดูแลนโยบายเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้น และพนักงาน 
บสย. ที่เชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจ ให้ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนา บสย. ในการช่วยขับเคลื่อน SMEs 
และภาคเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตต่อไป ซึ่งผมพร้อมจะทำาหน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำาลังความสามารถ เพื่อนำาพา บสย. ไปสู่
ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

ขอบคุณครับ

รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บสย. ยังต้องการสร้างพัฒนา
ให้เพิ่มขึ้นทั้งความครบครันและครบเครื่อง
ของการทำ งานในยุค Thailand 4.0
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ประวัติความเป็นมา
 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง 
จัดต้ังข้ึนตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโอนทรัพย์สิน หน้ีสิน และความรับผิดชอบ
ของกองทุนประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (กสย.) ให้แก่ บสย. เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2535 ท้ังน้ี บสย. มีลำาดับเหตุการณ์สำาคัญ 
ต่าง ๆ ดังน้ี

2534 2535 2543

254825512552

2552 2560

30 ธันวาคม
บสย. จัดต้ังข้ึนตาม

“พระราชบัญญัติบรรษัท
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม พ.ศ. 2534”

21 กุมภาพันธ์
รับโอนกิจการและการดำาเนินงาน

ท้ังหมดของกองทุนประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 
จำานวน 400 ล้านบาท

3 กรกฎาคม 
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง
ดำาเนินการเพ่ิมทุนให้แก่ บสย. 
จำานวน 4,000 ล้านบาท ทำาให้ 
บสย. มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน

เป็น 4,400 ล้านบาท

19 ธันวาคม
ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ

ผู้ถือหุ้น บสย. มีมติพิเศษ
เพ่ิมทุนให้แก่ บสย.

จำานวน 2,000 ล้านบาท

4 มกราคม 
บสย. เรียกให้ผู้ถือหุ้น

ท่ีแสดงความประสงค์ซ้ือหุ้น
เพ่ิมทุนดังกล่าว ชำาระเงินค่าหุ้น 

บางส่วน จำานวน 302.47 ล้านบาท 
ทำาให้ บสย. มีทุนจดทะเบียน
จำานวน 4,702.47 ล้านบาท

25 กันยายน 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังท่ี 1/2552 มีมติเห็นชอบ
ให้เพ่ิมทุน บสย. จำานวน 2,137.47 
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง

แสดงความจำานงขอซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน
ดังกล่าว จำานวน 2,000 ล้านบาท

14 ตุลาคม
บสย. จดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อ

กระทรวงพาณิชย์ตามมติพิเศษ
ของผู้ถือหุ้น ทำาให้ บสย. มีทุนจด

ทะเบียนท้ังส้ิน 6,839.95 ล้านบาท 
โดยเป็นทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้ว 

จำานวน 6,702.47 ล้านบาท

1 กันยายน
พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ซ่ึงเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 เพ่ือขยายขอบเขตการดำาเนินงานของ บสย. 
โดยสามารถค้ำาประกันการให้สินเช่ือของผู้ให้บริการท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) 

ซ่ึงให้บริการสินเช่ือแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ รวมถึงเพ่ือขยายขอบเขต
การค้ำาประกันให้ครอบคลุมถึงสินเช่ือประเภทอ่ืนท่ีมิใช่ความหมายโดยท่ัวไป

รายงานประจำ ปี 25618
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นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล      อายุ 64 ปี
ประธานกรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 กรรมการ และประธานผู้บริหาร

     บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำากัด
 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำากัด 
 กรรมการ

    บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 กรรมการ

    บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการ บสย. 

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์
 กรรมการ และกรรมการบริหาร

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
 ประธานกรรมการ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป

    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา
 ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา
 ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร

    และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด
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คณะกรรมการ บสย. 

นายประสิทธิ์ วสุภัทร    อายุ 64 ปี
กรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำากัด 
 กรรมการ / กรรมการบริหาร

    บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
 กรรมการ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำากัด
 กรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำากัด

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

    ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 
    ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

     ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
     ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

     ช่วยบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
     ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

นางอัญชลี  เต็งประทีป    อายุ 63 ปี
กรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)   

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Diploma in Development Management, 

     University of Birmingham, United Kingdom

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
 หัวหน้าสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  
 หัวหน้ากองตรวจราชการ 

     สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

     บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด
 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

     บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำากัด

รายงานประจำ ปี 256110
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คณะกรรมการ บสย. 

นางปริศนา ประหารข้าศึก   อายุ 64 ปี
กรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร 

    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 กรรมการ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ จำากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

    Tarleton State University, USA
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี) 

 มหาวิทยาลัยเกริก
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี 

     บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร

     บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

นายวสันต์  เทียนหอม   อายุ 63 ปี
กรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 ที่ปรึกษา สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

   และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน  

 สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท 

 (Director Certification Program) 
 ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ 

     (Audit Committee Program) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 รองเลขาธิการ ก.ล.ต. 
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ ก.ล.ต.
 กรรมการกำากับตลาดทุน
 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

    บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บ.ต.ท.)
 กรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
 กรรมการ สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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คณะกรรมการ บสย. 

นายบัณฑิต อนันตมงคล    อายุ 56 ปี
กรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการ

    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท MBA, Finance Sterling University,  

 England
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 Director and Head of Equities Investment

    บริษัท เอไอเอ จำากัด 
 ผู้จัดการสำานักบริหาร 

    บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำากัด (มหาชน)
 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษาพิเศษ

    บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำากัด (มหาชน)
 ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์หลักทรัพย์

    บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำากัด (มหาชน)

นางสาววิมล ชาตะมีนา    อายุ 59 ปี
กรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์บัณฑิต

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายการคลัง

    สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายระบบการคุ้มครอง

     ผลประโยชน์ทางการเงิน
 รักษาการผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย

     สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง

     สำานักนโยบายการคลัง

รายงานประจำ ปี 256112



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

คณะกรรมการ บสย. 

นางทองอุไร ลิ้มปิติ    อายุ 62 ปี
กรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการ

     บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

     University of Wisconsin Madison, USA
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

     ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

    เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ประธานคณะอนุกรรมการกำากับธุรกรรม

 ทางอิเล็กโทรนิกส์ 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาววรรณา นพอาภรณ์     อายุ 55 ปี
กรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำากัด 
 กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำากัด 

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท Master of Science in Marketing

    Leicester University, United Kingdom
 ปริญญาโท Master of Business Administration,

    Major Management
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขา Science in Statistics 

     and Electronic Data Processing
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 Director Certification Program (DCP)

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 Managing Director 

    บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำากัด 
 Assistant Managing Director 

    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำากัด
 IT Staff 

    ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ บสย. 

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย     อายุ 61 ปี
กรรมการ

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำากัด

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโททางกฎหมาย 

     Temple University, School of Law,
     Philadelphia, Pennsylvania, USA
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Director Certification Program (DCP)

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

    บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำากัด (มหาชน) 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร    อายุ 44 ปี
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

ตำ แหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาเอก Doctor of Business Administration,

    Strathclyde Business School, UK
 ปริญญาโท Master of Business Administration,

 Birmingham Business School, UK
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)   

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์ 
 รองกรรมการผู้จัดการ

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
 รองกรรมการผู้จัดการ

    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 รองกรรมการผู้จัดการ

    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด
 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาภูมิภาค 

 (Regional Lead Advisor)
    บริษัท เชฟรอนเอเชียเซาท์ จำากัด

รายงานประจำ ปี 256114
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คณะผู้บริหาร

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร    อายุ 44 ปี
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาเอก Doctor of Business Administration,
     Strathclyde Business School, UK
  ปริญญาโท Master of Business Administration,
  Birmingham Business School, UK
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุงานใน บสย. 15 วัน     
ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์     
 บสย. 
  17 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน     
  ตำาแหน่ง  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
 ที่อื่น 
  2559 – 2561            
  ตำาแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก 
  และนำาเข้าแห่งประเทศไทย
  2554 – 2559      
  ตำาแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ  
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   
  2553 – 2554      
  ตำาแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด 
  2549 – 2553      
  ตำาแหน่ง  หัวหน้าคณะที่ปรึกษาภูมิภาค  
  (Regional Lead Advisor) 
        บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำากัด

นายวิเชษฐ วรกุล  อายุ 54 ปี
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ  
  
ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาโท MBA (Finance), 
  University of  Akron, Ohio, USA  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
อายุงานใน บสย. 7 ปี 6 เดือน    
ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์    
 บสย. 
  13 มิ.ย. 2554 - ปัจจุบัน   
  ตำาแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป  สายงานธุรกิจ  
 ที่อื่น 
  2553 - 2554    
  ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร 
  Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd.   
  2537 - 2552    
  ตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)  
  2535 - 2537    
  ตำาแหน่ง ผู้จัดการ Morgan Grenfell 
  (Thailand) Co., Ltd.    
  2534 - 2535    
  ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำากัด  
  (มหาชน)  
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คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางนิภารัตน์  พิสิฐพิทยเสรี  อายุ 60 ปี 
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน
  
ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก   
อายุงานใน บสย.  26 ปี 10 เดือน    
ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์      
 บสย. 
  1 ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน 
  ตำาแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน 
  และ รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป 
  ตั้งแต่ 26 มี.ค. 2561 – 16 ธ.ค. 2561
  และ รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการ
  และประสิทธิภาพ 
  ตั้งแต่ 1 - 31 มี.ค. 2559
  และ รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2556
  23 ม.ค. 2541 - 30 พ.ย. 2555 
  ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  และ รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายวางแผน
  และยุทธศาสตร์องค์กร 
  ตั้งแต่ 31 ต.ค. 2551 - 21 เม.ย. 2553
  และ รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  และองค์กร 
  ตั้งแต่ 13 ม.ค. 2553 – 31 พ.ค. 2553

นายจตุฤทธิ์  จันทรกานต์ อายุ 50 ปี  
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ 

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาโท MBA (Strategic Management), 
  Cleveland State University, Ohio, USA
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อายุงานใน บสย. 4 ปี 6 เดือน    
ประวัติการทำ งาน / ประสบการณ์     
 บสย.
  2 ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน 
  ตำาแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป
  สายงานบริหารสินทรัพย์    
  และ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เทคโนโลยี  
  สารสนเทศ ตั้งแต่ 23 พ.ย. 2561
 ที่อื่น 
  พ.ค. 2551 - มิ.ย. 2557 
  ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการฝ่าย  Unsecured Lending  
  Products & Payments  
  บริษัท ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)  
  ก.พ. 2549 - เม.ย. 2551 
  ตำาแหน่ง รองผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด
  และพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต 
  บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)  
  มี.ค. 2542 - ต.ค. 2548 
  ตำาแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อีซี่บาย จำากัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร  
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
(17 ธ.ค. 2561)

นายวิเชษฐ วรกุล  
รองผู้จัดการทั่วไป 
สายงานธุรกิจ

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสร ี
รองผู้จัดการทั่วไป 
สายงานกลยุทธ์และการเงิน

นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต ์
รองผู้จัดการทั่วไป 
สายงานบริหารสินทรัพย์  
และ รักษาการ
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.ญาณี รวมรักษา  
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ

นายวีรวัฒน์ วัจฉละพงศ ์
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายค่าประกันชดเชย

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข 
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายกิจการสาขา 1
และ รักษาการผู้อำานวยการ 
ฝ่ายกิจการสาขา 2

นายอนุสรณ์ เอมกมล
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายบริหารสำานักงาน

นางดุสิดา ทัพวงษ์
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
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คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายศิริพงษ์ แผนสนิท 
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายติดตามหนี้และดำาเนินคดี

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ
ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง 
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

น.ส.ปราณี วงค์อำ นวยกุล 
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข 
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายการตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายพิทยา ปริวัฒนศักดิ ์
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำาประกัน

นางผกามาศ สัจจพงษ ์  
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาต ิ  
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายบริหารการลงทุน 

นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัต ิ
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายพัฒนากระบวนการ
และประสิทธิภาพ

รายงานประจำ ปี 256118



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายวิรชาติ อินทร์กง
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายกฎหมายและกำากับกิจการ 

นายสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา 
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา 
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(1 ส.ค. 2561)

นายศิษฎ์ วงศาริยะ 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
(ผู้อำานวยการอาวุโส)  
ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
ภาระค้ำาประกันสินเช่ือ
ด้อยคุณภาพ 

นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒ ิ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
(ผู้อำานวยการอาวุโส)   
สำานักงานกรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป 

นายเฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
(ผู้อำานวยการ) ช่วยปฏิบัติงาน
ฝ่ายค่าประกันชดเชย

นายโกศล จันทะมาต  
รักษาการผู้อำานวยการ 
สำานักกรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป
(6 ส.ค. 2561)

น.ส.ปิยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ์
รักษาการผู้อำานวยการ  
ฝ่ายพิธีการค้ำาประกัน
(1 ต.ค. 2561)

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์
ผู้อำานวยการ 
ปฏิบัติงานรักษาการ
ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร
ภาระค้ำาประกันสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ 
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กรอบการดำาเนินงาน

เจตนารมณ์การจัดตั้ง
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
พ.ศ. 2534” โดยได้รับโอนกิจการและการดำาเนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการให้บริการค้ำาประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภาพแต่หลักทรัพย์ค้ำาประกันไม่เพียงพอ 
ในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อขยายขอบเขตการดำาเนินงานของ บสย. ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจน SMEs  
รายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประเภทสินเชื่อที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยสามารถค้ำาประกันการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช ่
สถาบันการเงิน (Non-bank) ซ่ึงให้บริการสินเช่ือแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ รวมถึงเพ่ือขยายขอบเขตการค้ำาประกันให้ครอบคลุม 
ถึงสินเชื่อประเภทอื่นที่มิใช่ความหมายโดยทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของบรรษัท
 1. ช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำานวนมากขึ้น
 2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น
 3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
 4. ช่วยให้การพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 ด้วยวัตถุประสงค์การดำาเนินงานดังกล่าว บสย. จึงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำาคัญ โดย
บริการค้ำาประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของ บสย. จะเป็นกลไกสำาคัญในการส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้แข็งแกร่งและสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

แนวนโยบายภาพรวมสาขาสถาบันการเงิน (Umbrella Statement)
 “เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน 
เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำาในสังคมภายใต้
การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการ
ทางการเงิน”

วิสัยทัศน์
 บสย. ได้ทบทวนปรับปรุงเป้าหมายและแผนงานอันนำาไปสู่เป้าหมายตามกรอบ Roadmap แผนธุรกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
คณะกรรมการและผู้บริหาร บสย. จึงมีมติปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์นับแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นดังนี้

พันธกิจ
 และเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีทิศทางที่ชัดเจน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ บสย. จึงได้มีการพิจารณาทบทวนและยังคงยึดถือพันธกิจ ของ 
บสย. ดังนี้
 1. ช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีความสามารถในการแข่งขัน
 2.  ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำาธุรกิจแก่ SMEs 
 3.  สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ

กรอบการดำ เนินงาน

บสย. เป็นสถาบันหลักในการค้ำ ประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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กรอบการดำาเนินงาน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 ทั้งนี้ บสย. ได้กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ อันเป็นประเด็นหลักที่ต้องคำานึงถึง เพื่อนำาไปสู่วิสัยทัศน์ของ บสย. ดังนี้
 1.  เพิ่มโอกาสสร้างมูลค่าการดำาเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้เกิดขึ้นกับ บสย.
 2.  สร้างมูลค่าและเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของ SMEs ทั่วประเทศ

กรอบการดำ เนินงาน
 จากภารธุระสำาคัญตลอดจนวิสัยทัศน์และพันธกิจ บสย. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีภารธุระในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประเภทสินเชื่อที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ครอบคลุมไปยังกลุ่มลูกค้า SMEs ทั้งขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กและขยายบทบาทไปจนถึงรายย่อยอย่าง Micro SMEs บสย. จึงได้มีการทบทวนแผนธุรกิจ (Business Roadmap) และ
ยุทธศาสตร์ดำาเนินงานขององค์กรอันสอดรับต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ สรุปดังนี้

 รวมถึง บสย. ยังได้ยึดถือค่านิยมองค์กร “เป็นเลิศในผลงาน (Talent) ประสานความร่วมมือ (Co-operation) ถือธรรมาภิบาล 
(Good Governance)” อันเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการขับเคลื่อนและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายต่างๆ ขององค์กร

Vision
“บสย. เป็นสถาบันหลักในการค้ำาประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”

Mission

ช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน
และมีความสามารถในการแข่งขัน

ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทำาธุรกิจแก่ SMEs

สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน
ยุทธศาสตร์ :

กำาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ
ให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ :
บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับ

ยุทธสาสตร์ของประเทศ
(รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน

ไม่มีภาระกิจด้านการลงทุน
ตามนิยามของ สศช.)

ยุทธศาสตร์ :
สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
และแผน DE

นโยบายกระทรวงการคลัง
นโยบาย :

1. พัฒนายกระดับองค์กรให้ตอบสนองต่อนโยบายหลัก
เรื่อง Digital Economy ของประเทศ

นโยบาย :
2. พัฒนาเตรียมความพร้อม

ของบุคลากร ระบบงานที่นำาไปสู่
เป้าหมายการพัฒนายกระดับองค์กร

นโยบาย :
3. ให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหา
ที่เกิดจากงานที่ดำาเนินการผ่านมา

เช่นเดียวกับการพัฒนางาน
ในอนาคต เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร

ภาครัฐอย่างคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ บสย. ปี 2562

การ Focus ยุทธศาสตร์ให้เกิด Value แก่ SMEs
วัตถปุระสงค์ : สนับสนุน SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีความสามารถ

ในการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจแก่ SMEs

การ Focus ยุทธศาสตร์ให้เกิด Value แก่ บสย.
วัตถุประสงค์ : สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มทั่วประเทศ เข้าถึงแหล่งทุน

และมีความเข้มแข็งทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 

และแผน DE

แผน Roadmap (ฉบับปรับปรุง)
1. แผนงาน Innovative Product 2. แผนงานบริหาร 

NPGs & Debt Management
3. แผนงานสร้าง

และพัฒนา Data Management
4. แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สอดรับกับแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี และ 10 ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางการ
เงินเพื่อความยั่งยืน

ระยะยาว

1. 2. 3. 

SMEs Value TCG Value

ยุทธศาสตร์ :
เสริมสร้าง

ความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน

เพื่อความยั่งยืนใน
ระยะยาว

ยุทธศาสตร์ :
ส่งเสริมระบบ
ธรรมาภิบาล

ให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :
ส่งเสริมระบบ

ธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใส

และมีคุณธรรม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 21



ลักษณะการดำาเนินงาน

ผู้ประกอบการ SMEs

(4)
ให้สินเชื่อ

(Loan Disbursement)

(1)
ยื่นคำาขอสินเชื่อ

(Loan Request)

(3)
ออกหนังสือค้ำาประกัน

(Letter or
Guarantee Issued)

(2)
ยื่นคำาขอให้ค้ำาประกัน
(Application for

Guarantee)

(6)
จ่ายค่าประกันชดเชย
(Claim Payment)

สถาบันผู้ให้สินเชื่อ
(Lenders)

บสย.
TCG

TCG

ลักษณะการดำ เนินงาน
 ด้วยวัตถุประสงค์การดำาเนินงานในการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพให้ได้รับสินเชื่อที่เพียงพอ 
ต่อการดำาเนินงานและครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้สินเชื่อทั้งในกลุ่มสถาบันการเงิน  
(Bank) และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ในการเร่งขยายวงเงินสินเชื่อและจัดสรรสินเชื่อไปยัง SMEs 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกลไกการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 

การให้บริการค้ำ ประกันสินเชื่อของ บสย.

กลุ่มลูกค้าของ บสย.
 การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าของ บสย. ยึดตามกรอบ “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” ซึ่งกำาหนด
ภารธุระในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการค้ำาประกันสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยกำาหนดกลุ่มลูกค้าของ บสย. เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

BANK

(5)
ยื่นคำาขอรับเงิน
ค่าประกันชดเชย
เมื่อได้ฟ้องร้องผู้กู้

ต่อศาลแล้ว
(Claims submission 

when the legal
proceeding are
initiated against
the borrower)

รายงานประจำ ปี 256122



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ลักษณะการดำาเนินงาน

 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการส่งผ่านบริการของ บสย. ไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งตามพระราชบัญญัติ บสย. 
(ฉบับที่ 2) ปี 2560 ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  กำาหนดให้ บสย. ค้ำาประกันสินเชื่อ 
ผ่านสถาบันการเงิน (Bank) ซึ่งแบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non-bank)

 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็น SMEs ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บสย. โดยตรง  ซึ่ง บสย. 
มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยท่ีเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ได้ยากและเป็นกลุ่มท่ีภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน  จึงได้นำาเกณฑ์การจำาแนก SMEs ของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) มาพิจารณาในการแบ่งกลุ่ม 

 โดยกำาหนดมูลค่าทรัพย์สินถาวรของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) ตามเกณฑ์ของ สสว. โดยแบ่งเป็น 
2 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Enterprises: Micro) 
  สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 5 ล้านบาท

 2. ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่รายย่อย (Non-Micro Enterprises) ประกอบด้วย
     2.1  ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small Enterprises: Small) 
   สินทรัพย์ถาวรเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  2.2 ผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium Enterprises: Medium) 
   สินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า

Medium
(0.018 ล้านราย)

Small
(1.265 ล้านราย)

Micro
(1.763 ล้านราย)

Nano/วิสาหกิจชุมชน

Non-
Micro

Micro

จำานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = 3.046 ล้านราย

ผู้ขอสินเชื่อ

กลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ส่งเสริมโดยเฉพาะ 

เช่น ประชารัฐ, 
เกษตร, เทคโนโลยี

นวัตกรรม

ผู้ให้สินเชื่อ

ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ

ธนาคารเฉพาะกิจพาณิชย์

ใหญ่ กลาง เล็ก

ผ่านเกณฑ์ บสย.

ที่มา : สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2560

BANK NON-BANK
LENDING FIRM
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ลักษณะการดำาเนินงาน

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำ ประกันสินเชื่อ

ที่มา : รายงาน สสว. ประจำาปี 2561 เป็นจำานวน SMEs ของปี 2560
ข้อมูล ธปท. ณ สิ้นปี 2560 มีรายบัญชี SMEs จำานวน 1.283 ล้านราย

Medium
(0.018 ล้านราย)

Small
(1.265 ล้านราย)

Micro
(1.763 ล้านราย)

Nano/วิสาหกิจชุมชน

Non-
Micro

Micro

จำานวน SMEs รวม 3.046 ล้านราย

โครงการตามนโยบายรัฐ โครงการ บสย. ดำาเนินการเอง

3. Start-up & Innovation
(10,000 ลบ.) ปรับปรุงเป็น

Start-up & Innovation (ปี 62)
(8,000 ล้านบาท)

Special Product Program

5. BI 5 (5,000 ลบ.)
6. RENEW
7. BI BAAC (1,000 ลบ.)

8. BI MICRO (ปี 62)

4. Leasing/HP
(1,000 ลบ.)

1. SMEs ทวีทรัพย์ PGS7
(150,000 ลบ.)

Standard Product
Program

2. Micro3 สร้างอาชีพ
(15,000 ลบ.)

Micro Product Program

ลูกค้า
SMEs

สถาบัน
การเงิน

หน่วยงานรัฐ
/เอกชน สื่อมวลชนลูกค้าใหม่

/บุคคลทั่วไป

BANK

กิจกรรมร่วม
/ออกบูธ

TCG
ร่วมมือกับ

คู่ความร่วมมือ
 สร้างความสัมพันธ์

 ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์

จัดอบรมร่วมกับภาครัฐ
 สร้างความสัมพันธ์

 ตอบสนองยุทธศาสตร์

เชิญร่วมงานออกบูธ
 สร้างความสัมพันธ์

 กระตุ้นยอดค้ำา

ร่วมงานกับพันธมิตร
 ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

 ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ บสย.

Site Visit
ตรวจเยี่ยมลูกค้า
 สร้างความสัมพันธ์

 กระตุ้นยอดค้ำา

ตรวจเยี่ยมลูกค้า
 สร้างความสัมพันธ์
 สร้างความเข้าใจ

 ติดตามหนี้

ประสานงานธนาคาร
 สร้างรักษา/เพิ่มความสัมพันธ์

 ทราบข้อมูลนโยบาย BC

เข้าพบสื่อมวลชน
 ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
 ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์

บสย.

Call
Welcome

โทรหาลูกค้าใหม่
 สร้างความสัมพันธ์

 สร้างโอกาสลูกค้าใช้บริการ

ส่งต่อลูกค้าบริการ
 ตอบสนองนโยบายรัฐ

 กระตุ้นยอดค้ำา

รับปรึกษาออนไลน์
 สร้างความสัมพันธ์

 กระตุ้นยอดค้ำา

เข้าพบ/
ประชุม
กลุ่มย่อย

เข้าพบ/ประชุมร่วม
 สร้างความสัมพันธ์/ กระตุ้นยอดค้ำา

 อำานวยความสะดวก/สร้างความเข้าใจ

ประชุมอมบรม SMEs
 สร้างความสัมพันธ์

 ให้ความรู้ความเข้าใจ

มหกรรม
เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนแฟร์

เชิญลูกค้าร่วมงาน
 สร้างความสัมพันธ์

 ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์

จัดงานมหกรรม
 ทราบบทบาทของ บสย.

 ให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 ให้คำาปรึกษา/ความรู้

เชิญร่วมงานมหกรรม
 ให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 ให้คำาปรึกษา/ความรู้

เชิญหน่วยงาน
คู่ความร่วมมือ

 ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์
บสย.

เชิญสื่อมวลชน
 ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ค้ำ ประกันสินเชื่อ บสย.
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ได้กำาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย SMEs อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือการจัดการและนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าได ้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในปี 2561 และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2562 โดยแบ่งเป็นโครงการตาม 
นโยบายรัฐ และโครงการที่ บสย. ดำาเนินการเอง สรุปได้ดังนี้

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs
 จากยุทธศาสตร์การดำาเนินงานในการสนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีความเข้มแข็งทางการเงิน จึงได้กำาหนด
กลยุทธ์การดำาเนินงานสำาคัญตามมุมมองด้านลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนี้

รายงานประจำ ปี 256124



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ ข้อมูลจริง ประมาณการ
2560 2561 2562

1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)

- การขยายตัวของ GDP 4.0 4.1 3.5 - 4.5

- การบริโภคภาคเอกชน 3.0 4.6 4.2

- การอุปโภคภาครัฐ 0.1 1.8 2.2

- การลงทุนภาคเอกชน 2.9 3.9 4.7

- การลงทุนภาครัฐ -1.2 3.3 6.2

- มูลค่าการส่งออก (รูปเงิน USD) 9.8 7.7 4.1

2. ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (%)

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.7 1.1 0.5 - 1.5

- ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP 11.0 7.4 6.2

ภาวะแวดล้อมการดำาเนินงาน

ภาวะแวดล้อมการดำ เนินงาน 
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

 เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาและรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2554 ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
มหาอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัวเพียง 
ร้อยละ 0.1 แต่ผลจากการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งมาตรการทางการเงินและการคลังในการกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายส่งผลให้
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยในช่วง 3 ปีย้อนหลังนับแต่ปี 2559 มีการขยายตัวมากกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

 สำาหรับ GDP ของประเทศในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 ขยายตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 
6 ปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำาคัญทั้งการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมซึ่งมีการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี เช่นกัน รวมถึงการปรับตัว 
ดีขึ้นของการส่งออกสินค้าและบริการสำาหรับตัวชี้วัดด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และบัญช ี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.4 ของ GDP โดยสรุปสภาพเศรษฐกิจรวมในปี 2561 และแนวโน้มได้ดังนี้ 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจไทยที่สำาคัญและประมาณการ

               ที่มา : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4/2561 และแนวโน้มปี 2562 

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 ทั้งนี้ ประมาณการอัตราการขยายตัว GDP ของไทยในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีแรงสนับสนุนสำาคัญ 
จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวที่ดีขึ้นของการท่องเที่ยวและ 
การเปล่ียนแปลงในทิศทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  โดยมีข้อจำากัดและปัจจัยเส่ียงด้านเศรษฐกิจและการเงินโลก และบรรยากาศ 
ทางการเมืองและทิศทางนโยบายของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ภายใต้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสำาคัญไทยที่ควรดำาเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องทั้งในด้านการขับเคลื่อนมูลค่าการส่งออก การสนับสนุนการฟื้นตัวและขยายตัวของการท่องเที่ยว การรักษาแรงขับเคลื่อน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน การดูแลเกษตรกรและ 
ผู้มีรายได้น้อยและการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านกำาลังแรงงานและคุณภาพ
แรงงานให้เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตและลงทุน 
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การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและ SMEs ปี 2556 - 2560

   ที่มา : สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานสถานการณ์ SME รายปี 

 

 บทบาทสำาคัญอย่างหนึ่งของ SMEs ไทยในการสร้างงานและผลิตภาพให้ระบบเศรษฐกิจไทยโดยก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนการจ้างงานประมาณร้อยละ 80 ของการจ้างงานรวม สำาหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs (GDP SMEs) 
นับแต่ปี 2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกับ GDP ของประเทศ โดยในช่วง 
ปี 2556-2560 มีการอัตราการขยายตัวที่สูงกว่า GDP ของประเทศและคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของ GDP ประเทศ ทั้งนี้ประมาณการ 
อัตราการขยายตัวของ GDP SMEs ในปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 5.0-5.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก อุปสงค์ภายในประเทศและภาคการท่องเท่ียว 
ซึ่ง SMEs มีสัดส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง รวมถึงนโยบายการผลักดันและส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 สำาหรับภาพรวมสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ พบว่ายังคงขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและการกระตุ้นจาก
นโยบายต่างๆ จากภาครัฐ โดยภาระสินเชื่อคงค้างรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 คิดเป็นจำานวน 15.11 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2560 ที่มีจำานวน 14.73 ล้านล้านบาท สำาหรับภาระสินเชื่อ SMEs คงค้างรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 คิดเป็นจำานวน 5.24 
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ที่มีจำานวน 5.06 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของภาระสินเชื่อธุรกิจคงค้างรวมของธนาคาร
พาณิชย์ โดยมีแนวโน้มพร้อมทั้งภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนี้

(ล้านล้านบาท)

รายงานประจำ ปี 256126
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ภาระสินเชื่อธุรกิจคงค้างของธนาคารพาณิชย์และภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถิติสถาบันการเงินยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำาแนกตามการจัดชั้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  

 ทั้งนี้ ภาพรวมของคุณภาพสินเชื่อทั้งภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) และสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึง 
เป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) ในปี 2561 มีมูลค่ารวมใกล้เคียงปี 2560 แต่คุณภาพสินเชื่อของธุรกิจ SMEs ทั้งภาระหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษยังคงด้อยค่าต่อเนื่อง โดยสินเชื่อ SMEs มีสัดส่วน NPL คิดเป็นกว่าร้อยละ 50 
ต่อยอด NPL รวมของธนาคารพาณิชย์ขณะที่มียอดภาระสินเชื่อธุรกิจคงค้างประมาณร้อยละ 34 ต่อยอดภาระฯ รวม ดังนั้น สินเชื่อ 
กลุ่มลูกค้า SMEs/NPL จึงยังคงจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญอย่างหนึ่งที่สถาบันการเงินต้องบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน 
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นการบริหารนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศในการมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้มีความเข้มแข็งทางการเงินและพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยสำ คัญที่มีอิทธิพลต่อการดำ เนินงาน

ปัจจัยภายใน 
 1. การบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการค้ำาประกันสินเช่ือของ บสย. น้ัน ต้องดำาเนินการ 
ผ่านกลไกของผู้ให้สินเชื่อ รวมถึงการได้รับความสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยกำาหนดยุทธศาสตร ์
การดำาเนินงานให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
   กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินและกลุ่มลูกค้า SMEs มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการท้ังในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการปฏิบัติงาน 
ของ บสย. รวมถึงการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้
บริการด้านพนักงานและคุณภาพการให้บริการปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 91.5 และ 87.3 ตามลำาดับ ขณะท่ีผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 
อยู่ที่ร้อยละ 90.1
   กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำาคัญ ได้แก่ หน่วยงานกำากับดูแล ผู้กำาหนดนโยบายและงบประมาณ ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ 
มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผ่านกลไกการดำาเนินงานและภารธุระของ บสย. โดยในปี 2561 บสย. ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของ บสย. อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค
   กลุ่มพนักงาน เป็นผู้มีส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงานขององค์กร ด้วยความุ่งมั่นผ่านค่านิยม “เป็นเลิศในผลงาน 
ประสานความร่วมมือ ถือธรรมาภิบาล” และความเชี่ยวชาญในงานค้ำาประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการ NPGs และการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเชื่อ โดยผลประเมินระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน บสย. ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 74.83 และ 
74.16 ตามลำาดับ ทั้งนี้ บสย. จะนำาผลดังกล่าวพัฒนาต่อยอดต่อไป

 2. การบริหารจัดการด้านการเงิน บสย. 
  ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานทั้งในด้านการวางแผนบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายให้ 
เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นรวมทั้งเพื่อสร้างฐานะทางการเงินขององค์กรให้มี
เสถียรภาพ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ สามารถทำาหน้าที่ในการค้ำาประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้อย่างสมดุล 
โดยในปี 2561 บสย. มีรายได้รวม 6,581.32 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 472.92 ล้านบาท ซึ่งมียอดใกล้เคียงกับปี 2560 
ที่ผ่านมา
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 3. การบริหารจัดการกระบวนงานภายในองค์กร 
  บสย. ได้มีการทบทวนและพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำางานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ครอบคลุมทั้งระบบงานหลัก การค้ำาประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้ และระบบงานสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง และการกำากับ
ดูแลกิจการ โดยกระบวนการสำาคัญในปี 2561 ที่ บสย. ได้มีการปรับปรุง คือ “กระบวนการค้ำาประกันสินเชื่อ” โดยร่วมกับสถาบันการเงิน
นำาร่อง ส่งผลให้การอนุมัติและออกหนังสือค้ำาประกันมีความรวดเร็วขึ้นจากเดิมใช้ระยะเวลาดำาเนินการ 3 วันทำาการ เหลือเพียง 3 ชั่วโมง

 4. การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเติบโต 
  บสย. ได้เล็งเห็นความสำาคัญของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่จะ
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรพร้อมทั้งพัฒนาทรัพยากรอย่างเป็นระบบและแบ่งปัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ
ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับธุรกิจของ บสย. ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำาเนินงานตลอดจนสามารถตอบสนอง
การให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในระยะต่างๆ

ปัจจัยภายนอก 
 1. ปัจจัยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
  โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหมายถึงสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระดับโลก อันเป็นปัจจัยหลักสำาคัญที่มีผลกระทบต่อ 
ภาระงาน ต่อบทบาท การบริหารจัดการ และผลประกอบการขององค์กร ทั้งนี้ เศรษฐกิจและการค้าโลกมีความเสี่ยงสำาคัญที่พึงพิจารณา 
ทั้งในด้านการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นการเมืองและการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้มการปรับตัว 
เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ในส่วนของประเทศไทยได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปี 2561 โดยยังคงเฝ้าระวังผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น และประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยมุมมองอัตราการเติบโตที่ลดลง

 2. ปัจจัยสถานการณ์การปล่อยสินเชื่อและปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของผู้ให้สินเชื่อ
  ด้วยธุรกรรมการค้ำาประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ซึ่งยังเป็นธุรกรรมหลักของ บสย. ผ่านกลไกดำาเนินงานของผู้ให้สินเชื่อ ดังนั้น 
การดำาเนินงานและสถานการณ์รวมของผู้ให้สินเชื่อจึงมีผลกระทบต่อแนวโน้มผลการดำาเนินงานของ บสย. รวมถึงความสามารถในการ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs โดย SMEs ขนาดย่อม (Small & Micro) ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขณะที่ SMEs ขนาดกลาง 
(Medium) ประสบปัญหาด้านอัตราดอกเบี้ยหรือมูลค่าหลักประกันที่ต้องวางสูงกว่าความเสี่ยงที่แท้จริง รวมถึงปริมาณหนี้ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ยังส่งผลต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของผู้ให้สินเชื่ออีกด้วย

 3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
  จากการสะสมองค์ความรู้และการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รับการยอมรับเป็น 
อย่างดีและอย่างรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน โดยมีบทบาทสำาคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำาเนินงานของหน่วยธุรกิจ รวมถึงการ
อำานวยความสะดวกในระดับบุคคล ท้ังน้ี เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : Fin Tech) ได้รับการพัฒนาให้สามารถประยุกต์
ใช้หรือสร้างบริการทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย สามารถลดต้นทุนการทำาธุรกรรมได้เป็นอย่างดี และยังคงได้รับการออกแบบ
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างและความได้เปรียบเชิงแข่งขันของสถาบันการเงินไทย

 4. ปัจจัยด้านเกณฑ์การกำากับดูแล และแนวนโยบายประเทศ 
  บสย. นอกจากดำาเนินการภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนยุทธศาสาตร์รัฐวิสาหกิจของ สคร. และแนวนโยบายกระทรวงการคลังโดยสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งข้อเสนอแนะของ 
หน่วยงานกำากับดูแลแล้วแต่ยังดำาเนินงานภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด อาทิ พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิต เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์การดำ เนินงาน
 บสย. ยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรและลูกค้า โดยในปี 2562 บสย. ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ดำาเนินการด้วยกรอบการสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value) ท้ังต่อผู้ประกอบการ 
SMEs และ บสย. ซึ่งจะเป็นภาพรวมในการบริหารแผนงานของแผนวิสาหกิจต่อไป ดังนี้

 1. กรอบการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value) ต่อผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสนับสนุน SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน  มีความสามารถในการ
แข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ SMEs ผ่านยุทธศาสตร์สำาคัญ คือ
      
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มทั่วประเทศให้เข้าถึงแหล่งทุน และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีเป้าหมายสำาคัญ 
ในการสร้างความเท่าเทียมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs ลดช่องว่างทางการเงิน รวมถึงการพัฒนาและให้ความรู้
ทางการเงินแก่ SMEs และประชาชน

 2. กรอบการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value) ต่อ บสย. เพื่อสร้างองค์กร บสย. ให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ ผ่านยุทธศาสตร์สำาคัญ 
ดังนี้ 
        
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว โดยมีเป้าหมายสำาคัญในการสร้างรายได้ให้องค์กร 
อย่างต่อเนื่อง ควบคุมการใช้จ่ายภายใต้กรอบงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อลดระดับการพึ่งพางบประมาณภาครัฐและใช ้
งบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่มีระบบ 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE (Digital 
Economy) โดยมีเป้าหมายสำาคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลอย่างบูรณาการด้วยระดับความปลอดภัยที่พอเพียง

แผนยุทธศาสตร์ปี 2562 Roadmap
(ฉบับปรับปรุงปี 61) กลยุทธ์ดำ เนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มทั่วประเทศ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีความเข้มแข็ง
ทางการเงิน การเพิ่มคุณค่าเชิงปริมาณ

(Quantitative Aspect Value)

1. Innovative Product Model

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

เพื่อความยั่งยืนระยะยาว

2. NPGs & Debt
Management Model

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม

การเพิ่มคุณค่าเชิงคุณภาพ
(Qualitative Aspect Value)

3. Data Management Model

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
Thailand 4.0 และแผน DE

4. HR Development
Strategy Model

รายงานประจำ ปี 256130



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
 
 ทั้งนี้ บสย. ได้กำาหนดแผนงาน/กลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน ดังนี้
 1. แผนการสร้างคุณค่าเชิงปริมาณให้องค์กร (Quantitative Aspect Value) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยม ี
กลยุทธ์ดำาเนินงาน ดังนี้
  1.1 กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเชื่อ (Innovative Product) ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน (Existing 
Customer) และกลุ่มลูกค้าในอนาคต (Potential Customer) โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเชื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่มีการ
จัดแบ่งกลุ่ม (Segmentation)
  1.2 กลยุทธ์การบริหารหนี้และลูกหนี้ (NPGs & Debt Management) โดยการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามสถานะการค้างชำาระ (Aging) และการบริหารภาระค้ำาประกันสินเชื่อด้อยคุณภาพ

 2. แผนการสร้างคุณค่าเชิงคุณภาพให้องค์กร (Qualitative Aspect Value) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยมี
กลยุทธ์ดำาเนินงาน ดังนี้
  2.1 กลยุทธ์การจัดทำาฐานข้อมูล (Data Management) ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของข้อมูล
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลด้านลูกค้า เพื่อนำามาวิเคราะห์และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.2 กลยุทธ์การบริหารงานบุคลากร (HR Development Strategy) เป็นกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ 
การยกระดับพัฒนาองค์กร อันรวมถึงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน แผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง และแผนเสริมสร้าง 
การเรียนรู้

แผนงานและโครงการที่สำ คัญ

 ตามที่ บสย. ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “บสย. เป็นสถาบันหลักในการค้ำาประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs เพื่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ” จึงได้กำาหนดแผนงานและโครงการอันเป็นส่วนประกอบสำาคัญ ภายใต้งบประมาณดำาเนินงาน เพื่อสนับสนุน 
ความสำาเร็จขององค์กรตามแผนวิสาหกิจประจำาปี 2562 และปี 2562-2566 รวมถึงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการประเมิน 
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ของกระทรวงการคลัง โดยมีโครงการที่สำาคัญ ดังนี้

ลำ ดับ ชื่อโครงการ

1 โครงการ E-Dataset Reporting System 

2 โครงการ Competitive Benchmarking  

3 โครงการ TCG Data Management

4 โครงการระบบ Fin Budgeting 

5 โครงการพัฒนาระบบค้ำาประกันสินเชื่อหลักใหม่ (Core Guarantee System: CGS)

6 โครงการพัฒนาระบบติดตามหนี้และงานคดีระยะที่ 2

7 โครงการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อกับธนาคาร โดยผ่าน Web Service

8 โครงการพัฒนาการสื่อสารของผู้นำาระดับสูง

9 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนลูกค้าจาก VOC

10 โครงการขับเคลื่อนค่านิยมไปสู่วัฒนธรรมองค์กร

11 โครงการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้งาน

12 โครงการบริหารความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลของ บสย.

13 โครงการค้นหาและประเมินปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

14 โครงการจัดเก็บตัวชี้วัดกระบวนการทำางานที่สำาคัญ

15 โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดทำาแผนปฎิบัติการ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของ บสย.  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839,946,700 บาท แบ่งเป็น 68,399,467 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ชำาระแล้ว 6,702,473,000 บาท คิดเป็น 67,024,730 หุ้น 

ผู้ถือหุ้น 
 บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว โดยมีรายละเอียดของ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ลำาดับแรก ดังนี้ 

  ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ท่ีสำาคัญท่ีกรรมการถือครองตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำาหน่ายซ่ึงหลักทรัพย์ 
ของกรรมการในระหว่าง ปีบัญชี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2561
  รายการที่เกี่ยวโยงตามแบบรายงานที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  ไม่มีรายการ 
ดังกล่าวในระหว่าง ปีบัญชี 2561

กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ธนาคารทหารไทย จำ กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำ กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำ กัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำ กัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำ กัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ กัด (มหาชน)
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

632,500 หุ้น 0.94%

571,900 หุ้น 0.85%

476,600 หุ้น 0.71%

415,200 หุ้น 0.62%

257,193 หุ้น 0.38%

143,000 หุ้น 0.21%

127,287 หุ้น 0.19%

119,100 หุ้น 0.18%

117,500 หุ้น 0.18%

63,999,200 หุ้น
95.49%

รายงานประจำ ปี 256132



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

โครงสร้างคณะกรรมการ บสย.
 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้ความสำาคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการ
ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการทำาหน้าที่ กำากับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและการวางแผน
กลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการจึงถือว่ามีความสำาคัญอย่างมากต่อกิจการนั้นๆ 
 นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ได้กำาหนดหน้าที่ของกรรมการ
ไว้ดังนี้
 มาตรา 21 ให้คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่กำากับและควบคุมโดยทั่วไป ซึ่งการดำาเนินงาน การบริหารกิจการและธุรกิจของบรรษัท
และให้มีอำานาจกระทำาการต่างๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทำาได้  อำานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
 (1)  จ่ายเงินของบรรษัทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท การให ้
สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท  
 (2)  ควบคุมให้มีการตรวจคำาร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับการค้ำาประกันสินเชื่อของบรรษัท และ
ให้รับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจและนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐบาล 
โดยมิต้องคำานึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น   

 คณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
19 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 และตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อีกด้วย โดยได้บัญญัติไว้ดังนี้  
 มาตรา 19   กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (3) และ (4) ดังนี้ 
 (1)  มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดในข้อบังคับของบรรษัท
 (2)   เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
 (3)   เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (4)   เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำาโดยทุจริต     
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นโยบายการกำ กับดูแลกิจการที่ดี
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวลจริยธรรมบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เผยแพร่ไว้ใน Website: www.tcg.or.th และในระบบ Intranet ของ บสย. เพื่อเป็นการสื่อสาร
ให้พนักงานของ บสย. ทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญเพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน บสย. 
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการแสดงเจตจำานงที่สำาคัญของคณะกรรมการ บสย. ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีการกำาหนดให้กรรมการ บสย. ทุกท่านต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทุกครั้งที่เข้ารับตำาแหน่งและต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและมีการรายงานให้ 
คณะกรรมการ บสย. ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการทำารายงานการ 
ถือครองหลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ บสย. ตามแผนการตรวจสอบประจำาปีด้วย

การประเมินผลคณะกรรมการ
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ บสย. เพื่อเป็นการประเมิน 
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและเกณฑ์การประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย
ทำาการประเมินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ บสย. จะประเมินใน 2 รูปแบบประกอบด้วย
 1. การประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการและการมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว  
 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสารของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของ
คณะกรรมการ และกับฝ่ายบริหาร การเตรียมและดำาเนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
   ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะนำาเสนอแบบประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทำาการทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้และเมื่อคณะกรรมการ บสย. ได้ดำาเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายจัดการจะ 
สรุปผลการประเมินและนำารายงานต่อที่ประชุมและดำาเนินการปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 สำาหรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในปี 2561 สำาหรับการประเมินตนเองรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 93.18 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเยี่ยม และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94 ซึ่งถือว่า 
มีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 
 ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินและได้นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและ เพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และนำาผลประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
ตลอดจนนำาข้อเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานต่อไป

รายงานประจำ ปี 256134



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

โครงสร้างคณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการ บสย.
 คณะกรรมการ บสย. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ
  2. นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการ
  3.  นางอัญชลี เต็งประทีป กรรมการ
  4.  นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ
  5.  นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการ
  6.  นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ
  7.  นางสาววิมล ชาตะมีนา กรรมการ
  8.  นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการ
  9.  นางสาววรรณา นพอาภรณ์ กรรมการ
  10. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ
  11. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการระหว่างปี ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1.  นายประสิทธิ์ วสุภัทร ประธานกรรมการ
  2. นางสาววิมล ชาตะมีนา กรรมการ
  3.  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ
  4.  ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ
  5.  ผู้อำานวยการสำานักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เลขานุการ
        

ที่ รายชื่อกรรมการ
ระยะเวลาการดำ รงตำ แหน่ง

สาเหตุ
เริ่มต้น สิ้นสุด

1 นายนิธิศ  มนุญพร 1 มกราคม 2561 24 มีนาคม 2561 พ้นจากตำาแหน่ง

2 นายมนตรี  ฐิรโฆไท 1 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 ลาออกจากดำารงตำาแหน่ง

3 นางนิภารัตน์  พิสิฐพิทยเสรี 26 มีนาคม 2561 16 ธันวาคม 2561 พ้นจากตำาแหน่ง

4 นางทองอุไร  ลิ้มปิติ 23 มกราคม 2561 ถึงปัจจุบัน เข้ารับตำาแหน่ง

5 นางสาววรรณา  นพอาภรณ์ 23 มกราคม 2561 ถึงปัจจุบัน เข้ารับตำาแหน่ง

6 นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย 25 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน เข้ารับตำาแหน่ง

7 ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร 17 ธันวาคม 2561 ถึงปัจจุบัน เข้ารับตำาแหน่ง

คณะกรรมการ
บสย.

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
CG & CSR

คณะกรรมการ
บริหาร

เงินลงทุน

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 35



 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 1. กล่ันกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ำาประกัน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยต่อคณะกรรมการ บสย. 
  2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันต่อคณะกรรมการ บสย. 
 3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
 4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งสำานักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
 5. อนุมัติการค้ำาประกันสินเชื ่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทสำาหรับโครงการปกติและนำาเสนอ 
คณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ ยกเว้นการอนุมัติการค้ำาประกันโครงการแบบรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation) และโครงการ 
Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ได้มอบอำานาจให้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปมีอำานาจอนุมัติ  
 6. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอำานาจอนุมัติของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ซึ่งเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
 7. อนุมัติและมอบอำานาจการอนุมัติผลิตภัณฑ์ / โครงการที่ บสย. ดำาเนินการเองภายใต้ค่าธรรมเนียมรับ ภายใต้เงื่อนไข หลักการ
โครงการต้องเป็นไปตามที่เคยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ทุกประการ
 8.  ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นางปริศนา ประหารข้าศึก ประธานกรรมการ
  2. นางอัญชลี เต็งประทีป กรรมการ
  3. นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้
 1. จัดทำากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำาเนินงาน
ของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำากับดูแลท่ีดี และกระบวนการบริหารความเส่ียง
 3. สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 4. สอบทานการดำาเนินงานของ บสย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำาสั่ง 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ บสย. 
 5. สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานของ บสย. 
 7. เสนอข้อแนะนำาต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำาแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน
 8. ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจำาเป็น รวมถึง 
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย.
 9. รายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บสย. อย่างน้อยไตรมาส 
ละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาสยกเว้นรายงานผลการดำาเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำาเป็นรายงานผลการ 
ดำาเนินงานประจำาปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ บสย. 
 10. ประเมินผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้ง
รายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำาเนินงานให้คณะกรรมการ บสย. ทราบ
 11. เปิดเผยรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปีของ 
บสย.
 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดหรือคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

รายงานประจำ ปี 256136



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นางสาววิมล ชาตะมีนา ประธานกรรมการ
  2. นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ
  3. ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เลขานุการ 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยง
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ
 2. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงของ บสย. ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 3. กำากับดูแล และควบคุมให้มีการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนด
 4. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
กระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด
 5. พิจารณา ทบทวน ปัจจัยเสี่ยง และกำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
 6. กำาหนดนโยบายการลงทุนรวมถึงข้อจำากัดการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง นโยบายการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวม
ทั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่ออนุมัติ
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำางานตามที่เห็นสมควร
 8. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอในสิ่งท่ีต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
กำาหนด
 9. ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

คณะกรรมการด้านการกำ กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
 คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นายวสันต์ เทียนหอม ประธานกรรมการ
  2. นางสาววรรณา นพอาภรณ์ กรรมการ
  3. ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายและกำากับกิจการ เลขานุการ
         
 คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. เสนอแนวนโยบายท่ีเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ บสย. 
 2. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ บสย. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 3. พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. เป็นอย่าง
สม่ำาเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล
 4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึง
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. มอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะทำางานชุดย่อย 
เพื่อทำาหน้าที่ในการสนับสนุนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทำาหน้าที่ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคณะทำางานด้านการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
 7. ติดตามการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการ บสย. และจัดทำารายงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำาปี 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 37



 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามที ่
คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นางอัญชลี เต็งประทีป ประธานกรรมการ
  2. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ
  3. นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. กำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการในการสรรหาพนักงานในตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไป เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ
 2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป และรองผู้จัดการท่ัวไป ให้คณะกรรมการ 
บสย. พิจารณาอนุมัติ 
 3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำาปี
 4. กำาหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมทั้งจำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ
 5. ดูแลให้ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 6. กำาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน 
ประจำาปี โดยจะต้องคำานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 7. เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังจัดทำารายงานการกำาหนดค่าตอบแทน 
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำาเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนใน 
รายงานประจำาปี
 8. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ
  2. กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  5 คน
  3. กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  5 คน

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
 2. หาแนวทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม   
 4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง  

คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน
 คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ
  2. นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ
  3. ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการลงทุน เลขานุการ 

รายงานประจำ ปี 256138



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน  มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล บสย. และนโยบายการบริหารเงินสภาพคล่อง บสย.  
รวมทั้งการทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่ออนุมัติ 
 2. กำาหนดกลยุทธ์ และแนวปฏิบัติ ด้านการลงทุนเพื่อให้การดำาเนินงานของกองทุนเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.
 3. กำากับดูแล และควบคุมการดำาเนินการบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและข้อจำากัดการลงทุนของ บสย. รวมทั้งกำากับดูแลให้ 
บสย. มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอและต่อเนื่อง
 4. กำาหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน และผู้รับฝากทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 5. รายงานผลการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้รับฝากทรัพย์สิน และผลการประเมินเพื่อต่ออายุหรือยกเลิกสัญญาต่อ 
คณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ
 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำางานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1. พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการ
 2. นางสาววรรณา นพอาภรณ์ กรรมการ
 3. ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ
 4. ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ

 คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. พิจารณากลั่นกรองและกำาหนด นโยบาย กลยุทธ์  และทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทาง
การดำาเนินงานขององค์กร และกำากับดูแลการบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance)  
 2. พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กรก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
 3. ติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ให้คำาปรึกษา หรือข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปัญหา และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ บสย. เป็นรายไตรมาส
 4. พิจารณากลั่นกรองนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การกำากับดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานต่างๆ ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
กำากับดูแลให้มีการดำาเนินการหรือการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง
 5. พิจารณากลั่นกรองความจำาเป็นและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการก่อนนำาเสนอขออนุมัติ 
ตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรต่อไป
 6. แต่งตั้งคณะทำางาน หรือ เชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเข้าเป็นคณะทำางาน เพื่อช่วยการดำาเนินงาน 
ตามที่คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย
 7. แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเป็นที่ปรึกษาเพ่ือช่วยในการวินิจฉัยและให้คำาแนะนำาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการดำาเนินงานของ
องค์กรตามเหมาะสม
 8. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย  

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำาหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2561 
ประธานกรรมการ บสย. ได้กำาหนดการประชุมปกติเป็นทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือน สำาหรับคณะกรรมการ บสย. และประธาน
กรรมการบริหารได้กำาหนดการประชุมเป็นทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สอง สำาหรับคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษ
ตามความเหมาะสม 
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 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. จำานวน 18 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร จำานวน 12 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 
11 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 11 ครั้ง คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CG&CSR) จำานวน 11 คร้ัง คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 10 คร้ัง คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จำานวน 8 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน จำานวน 10 ครั้ง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวน 10 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหา 
ผู้บริหารสูงสุด จำานวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้   

 หมายเหตุ: การระบุจำานวนครั้งที่มาประชุมกับจำานวนครั้งที่จัดประชุม ได้กำาหนดเป็นสัดส่วนของตัวเลข เช่น 2/3 หมายถึงกรรมการได้เข้าร่วมการ
ประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตรามาตรฐานท่ีสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำาหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ดำาเนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการใน 
คณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะทำางานอื่นๆ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังนี้
  
 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนต่อคน โดยประธานกรรมการ บสย. 
      ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการ บสย. 
 2. ค่าเบี้ยประชุม กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้ง   
      2.1  เป็นกรรมการ บสย.  ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้งต่อเดือน
   2.2  เป็นกรรมการ บสย. และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะทำางานอื่นๆ ด้วย  
    ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม แต่ทั้งนี้ รวมกันแล้ว 
    ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง
  2.3  เป็นบุคคลภายนอก ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะครั้งที่มาประชุม
  
 ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุม
ตามลำาดับ 

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ

บสย. บริหาร ตรวจสอบ ความเสี่ยง CG
&CSR สรรหาฯ กิจการ

สัมพันธ์
บริหาร

เงินลงทุน บริหาร IT สรรหา 
MD

นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล 17/18 - - - - - - - - -

นายประสิทธิ์  วสุภัทร 17/17 12/12 - - - - - - - 6/6

นายมนตรี  ฐิรโฆไท 7/8 6/6 - - - - 6/6 - - -

นางปริศนา  ประหารข้าศึก 13/17 - 9/11 - - 10/10 - - - -

นางอัญชลี  เต็งประทีป 17/17 - 11/11 - - 10/10 - - - -

นายวสันต์  เทียนหอม 18/18 - 11/11 - 11/11 - - - - 6/6

นายบัณฑิต  อนันตมงคล 17/18 - - 11/11 - - - 10/10 - 6/6

นางสาววิมล  ชาตะมีนา 15/18 11/12 - 11/11 - - - - - -

นางทองอุไร  ลิ้มปิติ 17/18 - - - - 8/10 - 10/10 - 5/6

นางสาววรรณา  นพอาภรณ์ 12/18 - - - 9/9 - - - 10/10 -

นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย 4/4 2/2 - - - - 2/2 - - -

นายนิธิศ  มนุญพร 4/4 3/3 - 3/3 3/3 - - 1/1 1/1 -

นางนิภารัตน์  พิสิฐพิทยเสรี 11/13 8/8 - 5/6 5/6 - - 6/8 6/8 -

ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร 1/1 1/1 - 1/1 1/1 - - 1/1 1/1 -
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คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล 240,000.00 137,500.00

นายประสิทธิ์  วสุภัทร 111,666.65 297,500.00

นายมนตรี  ฐิรโฆไท 61,666.65 195,000.00

นางปริศนา  ประหารข้าศึก 111,666.65 345,537.48

นางอัญชลี  เต็งประทีป 111,666.65 355,930.08

นายวสันต์  เทียนหอม 120,000.00 377,500.00

นายบัณฑิต  อนันตมงคล 120,000.00 340,000.00

นางสาววิมล  ชาตะมีนา 120,000.00 337,500.00

นางทองอุไร  ลิ้มปิติ 112,903.22 335,000.00

 อนึ่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ได้กำาหนด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจ

 ในปี 2561 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหนังสือของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ที่ กค. 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 
5,012,303.48 บาท โดยแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน จำานวน 1,364,085.92 บาท และค่าเบี้ยประชุมตามรายคณะ จำานวน 
3,648,217.56 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนับรวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย  

 ท้ังน้ี สำาหรับค่าเบ้ียประชุมแยกตามรายช่ือกรรมการ (เฉพาะบุคคลท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม) มีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ บสย. 1,364,085.92 1,327,500.00

คณะกรรมการบริหาร - 417,500.00

คณะกรรมการตรวจสอบ - 423,967.56

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 347,500.00

คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CG&CSR)

- 247,500.00

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 100,000.00

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน - 295,000.00

คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน - 255,000.00

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ - 123,750.00

คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด - 95,000.00

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด - 15,500.00
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คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
นางสาววรรณา  นพอาภรณ์ 112,903.22 280,000.00

นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย 22,258.06 65,000.00

นายนิธิศ  มนุญพร 27,419.34 90,000.00

นางนิภารัตน์  พิสิฐพิทยเสรี 87,096.77 270,000.00

ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร 4,838.71 30,000.00

 หมายเหตุ: ไม่นับค่าเบี้ยประชุมรวมถึงค่าเบี้ยประชุมของปรึกษาคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจาก 

บุคคลภายนอกในตารางนี้ด้วย

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
 การกำาหนดค่าตอบแทนผู้จัดการท่ัวไป บสย. ในการกำาหนดคร้ังแรก จะดำาเนินการตามข้ันตอนการสรรหา คณะกรรมการ บสย. จะแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  สำาหรับการ
ปรับขึ้นเงินเดือนประจำาปี คณะกรรมการ บสย. จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงานและตัวชี้วัด รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนประจำาปี โดยพิจารณาจากระดับความสำาเร็จของตัวชี้วัด และผลประกอบการโดยรวม
ของ บสย.  

 สำาหรับการกำาหนดค่าตอบแทนของรองผู้จัดการทั่วไป เป็นอำานาจของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ในการกำาหนดและพิจารณาปรับ 
ขึ้นเงินเดือนประจำาปี พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในการบรรลุตัวชี้วัด แผนงานและเป้าหมายขององค์กร
เป็นหลัก โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บสย.  
 
 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปี ย้อนหลัง สรุปดังนี้ 

รายการ จำ นวนรวม 3 ปีย้อนหลัง (ล้านบาท)
ค่าตอบแทน 50.26

สวัสดิการ 0.56
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โครงสร้างองค์กรและอัตรากำ ลัง
โครงสร้างองค์กร 

กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานกลยุทธ์

และการเงิน

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานบริหาร

สินทรัพย์

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
สายงานกลยุทธ์

และการเงิน

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
สายงานบริหาร

สินทรัพย์

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายวิเคราะห์
การค้ำาประกัน

ฝ่าย
กิจการสาขา 2

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร
สำานักงาน

ฝ่ายพิธีการ
ค้ำาประกัน

ฝ่ายค่าประกัน
ชดเชย

ฝ่ายติดตามหนี้
และดำาเนินคดี

ฝ่ายบริหาร
การลงทุน

ฝ่ายพัฒนา
กระบวนการและ

ประสิทธิภาพ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายการตลาด
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ฝ่าย
กิจการสาขา 1

ฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายบริหารภาระ
ค้ำาประกันสินเชื่อ

ด้อยคุณภาพ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำานักกรรมการ
และ

ผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายกฎหมาย
และกำากับกิจการ

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
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โครงสร้างอัตรากำ ลัง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 324 คน ดังนี้

 หมายเหตุ : พนักงานระดับบริหาร หมายถึงตำาแหน่งผู้อำานวยการถึงผู้จัดการ และพนักงานระดับปฏิบัติการหมายถึงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการถึงพนักงาน 

บริการ

ค่าใช้จ่ายพนักงานและลูกจ้าง
 บสย. มีการกำาหนดกรอบเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติ และคณะกรรมการ บสย. เป็นผู้พิจารณา
สวัสดิการ สำาหรับโบนัสจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลของ บสย. ที่ทำากับกระทรวงการคลัง โดยค่าใช้จ่ายรวม
ด้านพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2559-2561 สรุปดังนี้

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

พนักงานประจำ ลูกจ้าง พนักงานประจำ ลูกจ้าง พนักงานประจำ ลูกจ้าง
เงินเดือน/ค่าจ้าง 161,747,851.35 8,751,716.81 175,334,793.36 9,654,568.42 188,657,676.76 10,059,487.33

โบนัส 27,003,859.65 - 71,776,671.71 - 66,559,932.31

สวัสดิการ 43,504,971.96 - 42,576,766.91 - 47,194,705.61

รวม 232,256,682.96 8,751,716.81 289,688,231.98 9,654,568.42 302,412,314.68 10,059,487.33

สายบังคับบัญชา ลำ ดับ หน่วยงาน พนักงานระดับ
บริหาร

พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ รวม

รองผู้จัดการทั่วไป 3 0 3
ส่วนสนับสนุนงานฝ่ายกิจการสาขา 1 และ 2 3 7 10

กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป

1 สำานักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 4 4 8
2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4 4 8
3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 5 9
4 ฝ่ายกฎหมายและกำากับกิจการ 3 2 5
5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4 5 9
6 ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ 3 2 5
7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 5 15

สายงานกลยุทธ์
และการเงิน

8 ฝ่ายพิธีการค้ำาประกัน 5 19 24
9 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 7 2 9
10 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 8 8 16
11 ฝ่ายบริหารสำานักงาน 7 14 21
12 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 5 2 7

สายงานธุรกิจ

13 ฝ่ายกิจการสาขา 1 13 20 33
14 ฝ่ายกิจการสาขา 2 12 25 37
15 ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำาประกัน 9 19 28
16 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 9 13 22

สายงาน
บริหารสินทรัพย์

17 ฝ่ายบริหารการลงทุน 3 1 4
18 ฝ่ายค่าประกันชดเชย 5 17 22
19 ฝ่ายติดตามหนี้และดำาเนินคดี 11 16 27
20 ฝ่ายบริหารภาระค้ำาประกันสินเชื่อด้อยคุณภาพ 2 0 2

รวมทั้งสิ้น 134 190 324
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 ด้วยวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ในการจัดตั้ง บสย. ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจน 
SMEs รายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประเภทสินเช่ือต่างๆ อย่างท่ัวถึงและหลากหลาย รวมถึง 
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันผู้ให้สินเชื่อต่างๆ ในการค้ำาประกันสินเชื่อภายใต้ความมุ่งมั่นในการ 
พัฒนามาตรฐานการดำาเนินงานของ บสย. อย่างต่อเน่ืองสามารถสะท้อนได้จากรางวัลอันทรงเกียรติที ่
บสย. ได้รับมอบจากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ในพิธีมอบ 
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำาปี 2561 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจพัฒนา 
เศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ดังนี้ 

 1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก มอบให้รัฐวิสาหกิจ 
ที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีเด่น มีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน  
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาอ้างอิงคะแนน 
ประเมินและผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจใน 6 ระบบงานสำาคัญ ได้แก่ บทบาท 
คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล

 2. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ (Collaboration) เป็นรางวัล 
ที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการงานบริการด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อร่วมส่งเสริมประชาชนให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างองค์ความรู้ทางการเงิน และการประกอบอาชีพ/ธุรกิจให้กับประชาชน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำาคัญระหว่าง
กันใน “โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ” 

 รางวัลทั้งหมดที่ บสย. ได้รับมอบในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างกระทรวงการคลัง สคร. 
และ บสย. ในการมอบหมายนโยบายและสนับสนุนการดำาเนินงานของ บสย. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าในนอนาคตข้างหน้า 
บสย. จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ใหม่ที่วางไว้ว่า “บสย. เป็นสถาบันหลักในการค้ำาประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ”
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสนับสนุน 
การปฎิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ บสย. จำานวน 3 คน และมีผู้จัดการทั่วไป 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารด้วย

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีการรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการ บสย. เป็นประจำา
สม่ำาเสมอ ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

 1. การพิจารณาแผนวิสาหกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี 2562 (ปี 2562 – 2566) 
  คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำาคัญกับการพิจารณากลั่นกรองแผนวิสาหกิจ งบประมาณ อัตรากำาลังของ บสย. ปี 2562 
(ปี 2562 – 2566) เพื่อให้เกิดความชัดเจนและตอบสนองต่อการดำาเนินธุรกรรมของ บสย.อย่างชัดเจน เหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อให ้
มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่จะนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  นอกจากนี้ ได้พิจารณาการนำาเสนอ Business Roadmap Model (ฉบับปรับปรุง) ปี 2561-2565 ด้วย

 2. การพิจารณาการค้ำาประกันของ บสย. 
  คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกรรมหลักของ บสย. ในส่วนของการค้ำาประกันสินเช่ือในหลายๆ 
ประเด็นที่สำาคัญ อาทิเช่น 
   พิจารณาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันปี 2561
   พิจารณาโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ เช่าซื้อ เช่าแบบลีสซิ่งและแฟ็กเตอริ่ง วงเงิน 2,000 ล้านบาท
   พิจารณาโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7
   พิจารณาโครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3
   พิจารณาโครงการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 5 วงเงินรวม 7,000 
ล้านบาท
   พิจารณาขยายวงเงินค้ำาประกันรูปแบบ SMEs ทั่วไป ในโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 7) จากเดิม 10,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 30,000 ล้านบาท
   พิจารณาทบทวนการคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามความเสี่ยง (Risk based pricing model) และการคัดกรองลูกค้า (Screening) 
โครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 

 3. การติดตามหนี้ค่าประกันชดเชย
  คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำาคัญในการติดตามหนี้ค่าประกันชดเชยและมีการพิจารณาเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตาม 
ค่าประกันชดเชย เพื่อให้ บสย. สามารถเร่งรัดติดตามหนี้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประเด็นที่สำาคัญ อาทิเช่น 
   พิจารณาปรับปรุงมาตรการจูงใจในการประนอมหนี้ปี 2561 
   พิจารณาการขยายระยะเวลาการประนอมหนี้ตามมาตรการจูงใจในการประนอมหนี้ 2561
   พิจารณาการประนอมหนี้โครงการต่างๆ
   พิจารณาการจำาหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ของ บสย. 

 4. การติดตามผลการดำาเนินงานของ บสย. 
  คณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามผลการดำาเนินงานของ บสย. เป็นประจำาทุกเดือน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงาน 
ความคืบหน้าในการดำาเนินการด้านผลการค้ำาประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้รวมถึงการบริหารเงินลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้
มีข้อสังเกตรวมทั้งข้อแนะนำาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

  นอกเหนือจากการติดตามการรายงานผลการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำาคัญกับ 
การติดตามให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีได้ส่ังการไป รวมท้ังเร่ืองท่ีมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำาเนินการต่างๆ 
อย่างสม่ำาเสมอด้วย โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้ทำาหน้าที่ในการติดตามผลการดำาเนินการในเรื่องสำาคัญ อาทิเช่น 
   ความคืบหน้าการดำาเนินงานตามแนวทางของโครงการ Business Process Redesign (BPR)
   ความคืบหน้าในการบริหารจัดการลูกหนี้ค่าประกันชดเชย

 5. เรื่องอื่นๆ 
   การทบทวนนโยบายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีความสำาคัญ เช่น นโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อ นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์ การ
กันเงินสำารองค่าประกันชดเชย และการตัดจำาหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชี เป็นต้น 
   การปรับ Business Model ของ บสย. อ้างอิงการศึกษา ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ TDRI สนับสนุน
   ทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ประจำาปี 2561 - 2563
   การจัดทำารายงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจำาปีบัญชี 2561 และแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 
ประจำาปี 2562 - 2564
   การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
   การจัดทำาโครงการรางวัลตอบแทนพนักงาน (Long Service Award)
   หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างให้พนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำาแหน่งประจำาปี
   แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2561 – 2565
   การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการจ่ายค่าประกันชดเชย
   การกันเงินสำารองค่าประกันชดเชย ณ 31 ธันวาคม 2560

 จากบทบาทหน้าที่และการดำาเนินการของคณะกรรมการบริหารทำาให้การดำาเนินงานของ บสย. เป็นไปตามแผนงานและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

(นายประสิทธิ์  วสุภัทร)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการด้านการกำ กับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR)

 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่นำาไปสู่ความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานกำากับดูแล และประชาชน จึงมุ่งมั่นบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยนำาสมรรถนะหลักและความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาและสนับสนุนชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ประกอบด้วย
 1. นายวสันต์ เทียนหอม  ประธานกรรมการ
 2. นางสาววรรณา  นพอาภรณ์  กรรมการ
 3. ผู้จัดการทั่วไป   กรรมการ
 4. ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายและกำากับกิจการ เลขานุการ

 คณะกรรมการ CG & CSR ให้การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และแผนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำาปี 2561 เช่น

  บูรณาการนโยบาย 3 เรื่อง จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ รวมเป็นฉบับเดียว คือ “นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ” เพื่อสร้างความตระหนักในภาพรวมของการบริหารจัดการที ่
มุ่งหมายให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติงานตามหลัก CG ผ่านกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ต่างๆ เช่น “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม” 
“ปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” และ “New CG Code สู่ความยั่งยืนของ บสย.” เพื่อร่วมกันนำา บสย. สู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม

  จัดกิจกรรม “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน Fintech และการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Start-up และนักศึกษา โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย 
มหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นต้น โดยในปี 2561 บสย. ได้จัดกิจกรรม “โครงการสร้างผู้ประกอบการ 
SMEs 4.0” ทั้งหมด 6 ครั้ง ในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ สุพรรณบุรี เชียงราย ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี

  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการกำากับดูแล ผ่านกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เช่น 
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และกำาหนดให้มีการสอบทาน 
การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

  ยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ บสย. ผ่านกิจกรรม “บสย. องค์กรโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปช่ัน สู่ต้นแบบ 
นำาการพัฒนาสังคมไทยย่ังยืน” และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการประพฤติมิชอบ 
โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บสย. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำาทุกปี และเพิ่มการสื่อสาร เรื่อง 
การแจ้งการกระทำาผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing) เพื่อให้พนักงานเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทจากการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ บสย. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี 2561 2 รางวัล ได้แก่
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 1. รางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก
 2. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติใน “โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ”

 รวมทั้ง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน (ITA) ของ บสย. เพิ่มขึ้นโดยตลอด ในปี 2561 บสย. ได้คะแนน 
ITA 88.24 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน ถือว่า บสย. มีคุณธรรมและความโปร่งในในการดำาเนินงานระดับสูงมาก เป็นการสะท้อนให ้
เห็นว่า คณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการ CG & CSR ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บสย. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นเพื่อพัฒนา บสย. ให้มีการบริหารความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล 

นายวสันต์  เทียนหอม
ประธานกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 49
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การกำ กับดูแลกิจการที่ดี
 
 ในปี 2561 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บูรณาการนโยบาย 3 เรื่อง ได้แก่ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ รวมเป็นฉบับเดียว เพื่อ
สร้างความตระหนักในภาพรวมของการบริหารจัดการที่มุ่งหมายให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

ด้านการกำ กับดูแลกิจการที่ดี
 บสย. กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของคณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ ดังต่อไปนี้
 1. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
 2. มีความสำานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 
 3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) 
 4. มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้เกี่ยวข้อง (Transparency) 
 5. มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) 
 6. มีการส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ (Ethics) 
 7. มีส่วนร่วมและส่งเสริมในการกระจายโอกาสแก่สาธารณะในการร่วมแสดงความคิดเห็น (Participation) 
 คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต 
ต่อองค์กร (Duty of Loyalty) นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด 
ดังต่อไปนี้ 
 หมวดที่ 1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
 หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 หมวดที่ 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
 หมวดที่ 5 จรรยาบรรณ

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 บสย. ปฏิบัติพันธกิจและทำาธุรกรรมต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบและคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า 
ชุมชนและสังคม อย่างเป็นธรรมและเต็มความสามารถ ตลอดจนไม่สนับสนุนวิสาหกิจใดๆ ที่ประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือไม่มีหลักการในการกำากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำ ปี 256150



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ
 บสย. มุ่งเน้นการดำาเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก/รับ หรือให้ผลประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ บสย. ทุกกลุ่ม 
อาทิ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คู่ค้า ลูกค้า ฯลฯ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปช่ันและการประพฤติมิชอบ หรืออาจมีผลทำาให้ภาพลักษณ์ 
และช่ือเสียงของ บสย. เสียหาย นอกเหนือจากการให้สนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการประพฤติ 
มิชอบ โดยกำาหนดให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการประพฤติ 
มิชอบ ดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งม่ันและสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
 2. ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร “เป็นเลิศในผลงาน ประสานความร่วมมือ ถือธรรมาภิบาล” เพื่อนำาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ
 3. ให้ความสำาคัญกับประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(Conflict of Interest)

แผนงานด้านการกำ กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 ในปี 2561 บสย. ได้กำาหนดแผนงานและกิจกรรมด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ 3 
ด้าน ได้แก่ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการกำากับดูแล โดยดำาเนินการผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
 2. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่รวบรวมกฎระเบียบ สื่อสาร สอบทาน รายงานและติดตาม เช่น 
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จัดการ 
ผู้มีอำานาจในการจัดการและที่ปรึกษา การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และการรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติงานตามหลัก CG โดยดำาเนินการผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 1. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งบูรณาการนโยบาย 3 เรื่อง ได้แก่ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ รวมกันเป็นนโยบายฉบับเดียวและเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารของ บสย. เช่น ระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ บสย. และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยในปี 2561 บสย. ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาองค์กร
คุณธรรม” และผู้อำานวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในหัวข้อ “ปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” รวมถึง 
ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “New CG Code สู่ความยั่งยืน 
ของ บสย.” เพื่อยกระดับ บสย. ก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3. เผยแพร่บทความหรือประเด็นด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบอินทราเน็ตให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำาทุกเดือน
 4. จัดอบรม เรื่อง “การกำากับดูแลกิจการที่ดีของ บสย.” ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ และจัดทำาแบบสำารวจความรู้ด้านการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำาผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ บสย. ผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 1. จัดกิจกรรม “บสย. องค์กรโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชั่น สู่ต้นแบบนำาการพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน” และส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน โดยเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ ในปี 2561 บสย. ได้คะแนนประเมินคุณธรรม 
ITA 88.24 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี และตามเกณฑ์ถือว่า บสย. มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน สูงมาก 
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 2. กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบที่กำาหนด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ
ผลจากการสอบทาน ไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 3. สื่อสารและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ รวมทั้งการแจ้ง
การกระทำาผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing) ผ่านบทความต่างๆ นอกเหนือจากการจัดทำานโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ดังกล่าว 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บสย. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับการดูแลจาก บสย. ตามสิทธิ 
ทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ของ บสย. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ตระหนักและม่ันใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ตลอดจน 
เป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความม่ันคงอย่างย่ังยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม และประเทศชาติ ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
  บสย. มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาระดับฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงและ 
แข็งแกร่ง โดยดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

 2. ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ
  บสย. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง บสย. จึงสนับสนุนการดำาเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำากับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ

 3. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
  บสย. มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และจัดให้มีบุคลากรที่ม ี
ความรู้ความชำานาญเพ่ือให้คำาแนะนำาช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน และให้ม่ันใจว่าลูกค้าได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด ตลอดจน 
จัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียน เพื่อดำาเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมด้วยความใส่ใจและยุติธรรม 

 4. ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
  บสย. มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ในกลุ่มต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ บสย. ต่อเจ้าหนี้และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า
  บสย. กำาหนดให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อหรือขายทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์และบริการทุกชนิดของ บสย. ต้องยึดหลัก 
ผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง 
ไม่ทำาให้คู่ค้าเข้าใจผิดพลาดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 

 6. ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
  บสย. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือความร่วมมือที่ได้ทำาไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ บสย. เพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยรวม

 7. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง
  บสย. ไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง 

 8. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้ง 
ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

รายงานประจำ ปี 256152



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 
คณะกรรมการและผู้บริหาร บสย. ตระหนักถึงความสำาคัญกับการดำาเนินงานในเรื่องนี้ตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และแผนงานประจำาปีของ บสย. ที่กำาหนดไว้

 9. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
  บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำาคัญขององค์กร จึงสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำารงชีวิตของพนักงาน ขณะเดียวกัน บสย. ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมซึ่งได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให ้
พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นการมุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำาเร็จ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส

 บสย. ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม จึงกำาหนดให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ บสย. จัดให้มีช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 สำาหรับเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บสย. ได้ เช่น 

 1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน เช่น รายงานประจำาปี เว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th Call Center สื่อโฆษณาต่างๆ 
ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ http://www.oic.go.th/INFOCENTER3/347/ 

 2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อพนักงานผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) การกระจายเสียงภายใน (เสียงตามสาย) และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  บสย. ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. ต่อประชาชนตามกฎหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บสย. ดังต่อไปนี้

 1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  บสย. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศราคากลาง ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปรายงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออำานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ บสย. 

CALL CENTER

ANNUAL 
    REPORT

RADIO

ADVERTISEMENT

WEBSITE

MEDIACORPORATE 
COMMUNICATION

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 53



 2. การเปิดเผยข้อมูลของ บสย. และข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
  บสย. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำานาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน เช่น กระทรวง 
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และศาล เป็นต้น โดย บสย. จะให้ข้อมูลภายใต้กฎหมายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของ บสย.

การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต และแสดงความคิดเห็น
 บสย. จัดให้มีช่องทางเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 
แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
        ร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงกรรมการและผู้จัดการทั่วไป โทร 0-2890-9911
        สำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
        บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
        อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 
        ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
        Call Center : 0-2890-9999 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)
        โทรศัพท์ : 0-2890-9988
        โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800
        เว็บไซต์ : www.tcg.or.th 
        สายด่วนสำาหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต : 0-2890-9977 และ 0-2890-9955
 สำาหรับพนักงาน สามารถร้องเรียน เสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียนการทุจริตได้ที่สายด่วน หมายเลข 0-2890-9977 และ 0-2890-9955

แนวปฏิบัติการแจ้งการกระทำ ผิดและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
 บสย. กำาหนดแนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งการกระทำาผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blowing) เพื่อให้มีกลไกและช่องทาง
สำาหรับพนักงาน บสย. และผู้มีส่วนได้เสียในการย่ืนข้อร้องเรียนหรือรายงานถึงข้อกังวลใจเก่ียวกับพฤติกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการกระทำา 
ที่ไม่เหมาะสมผิดจรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ์ของทางการ รวมถึงการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการประพฤติปฏิบัต ิ
ที่ไม่เหมาะสมทางด้านการเงิน การยักยอก การทุจริต การฉ้อโกง เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ผู้แจ้งข้อมูลสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุด) หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ 
บสย. แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นการร้องเรียนผู้จัดการทั่วไป ให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ บสย. 
แล้วแต่กรณี หากเป็นการร้องเรียนผู้จัดการทั่วไปให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการ บสย. ทุกข้อร้องเรียน
จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำาเนินการในลักษณะที่เป็นความลับ โดยคำานึงถึงความปลอดภัยและความ 
เสียหายของผู้ร้องเรียน

จรรยาบรรณและจริยธรรม
 บสย. ให้ความสำาคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำาหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการของ บสย. 
โดยจัดทำาเป็นคู่มือจรรยาบรรณ เผยแพร่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นมาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสำาคัญ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บสย. กำาหนดโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามภายใต้หลักการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี โดยพึงหลีกเลี่ยงการดำาเนินการใดๆ ที่อาจนำาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บสย. ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ได้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็นประจำาทุกปี มีฝ่ายงาน 
ทำาหน้าที่สอบทานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอรายงานต่อกรรมการและผู้จัดการทั่วไป คณะกรรมการด้านการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) และคณะกรรมการ บสย. ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า บสย. และ
บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

รายงานประจำ ปี 256154



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บสย. ประกอบด้วยกรรมการ บสย. จำานวน 2 คน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป จำานวน 1 คน 
รวม 3 คน โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 
ประกอบด้วย

  นางสาววิมล ชาตะมีนา กรรมการ บสย.   ประธานกรรมการ
  นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ บสย.   กรรมการ
  ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ
  ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง    เลขานุการ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บสย. โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง มีเรื่อง
เพื่อพิจารณา 31 เรื่อง  เรื่องเพื่อทราบ 71 เรื่อง โดยมีการรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ บสย. เป็นประจำาทุกไตรมาส สรุปสาระสำาคัญของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การกำากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
 2. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และกำากับดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของ บสย. ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 3. กำากับดูแลและควบคุมให้มีการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนด ให้คำาแนะนำาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของ บสย. 
 4. พิจารณาความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายการลงทุนรวมถึงข้อจำากัดการลงทุน และนโยบายการบริหารสภาพคล่อง 
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำาหนด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 5. พัฒนาเคร่ืองมือระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และมาตรฐานสากล 
 6. กำากับให้ผู้บริหารและพนักงาน บสย. มีความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

(นางสาววิมล ชาตะมีนา)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

31 ธันวาคม 2561
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561  เพื่อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม  ซึ่งประกอบด้วย  

 1. นางปริศนา ประหารข้าศึก             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นางอัญชลี เต็งประทีป    กรรมการตรวจสอบ
 3. นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการตรวจสอบ
 4. นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำากับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายต่างๆ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณ  รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลที่ดี

 ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร ผู้ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อให้มีการดำาเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร 
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1. รายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
และฐานะการเงินของ บสย. และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำางบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที ่
เป็นสาระสำาคัญเพียงพอ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
อีกทั้งยังให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน  (IFRS 9)

 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งการตรวจสอบภายในที่ม ี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  เพื่อให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการประเมินความเสี่ยง  การดำาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนตัวชี้วัดความเสี่ยง  
พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  รวมถึงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์  ระบบความปลอดภัย 
ของข้อมูล  เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขของ
ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง การกำากับดูแลกิจการ  และเพื่อรองรับการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บสย. พัฒนาปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด

 3. การดำาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ บสย. และหน่วยงานกำากับดูแล
  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่กำาหนด  รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กร 
มีการกำากับดูแลที่ดีโดยมีการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลที่ดี  รวมถึงการกำาหนด
นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์  และพัฒนา 
ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
ทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตามการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 4. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำาปี 2561 
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การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2561 นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในงานตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และจัดทำาแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2561 รวมทั้งได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปล่ียนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ต้ังแต่รองผู้จัดการท่ัวไป ถึงระดับผู้อำานวยการฝ่าย/ 
สำานักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการพบปะผู้บริหารจำานวน 1 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ  
ความเสี่ยง  การควบคุมภายในและการกำากับดูแลกิจการ  ตลอดจนถึงการปรับปรุงงานของ บสย. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  
ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี  ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างสม่ำาเสมอ  

 6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ บสย. ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการกำากับดูแล ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่าง 
สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน พิจารณาการดำาเนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.)  ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ บสย. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
รวมถึงระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที ่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
                
  

        
 

(นางปริศนา  ประหารข้าศึก)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน ประจำ ปี 2561
 คณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ บสย. ดังนี้
  1. นางอัญชลี เต็งประทีป เป็น   ประธานกรรมการ
  2.  นางปริศนา ประหารข้าศึก เป็น กรรมการ
  3. นางทองอุไร  ลิ้มปิติ เป็น กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ดำาเนินการด้านต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนด 
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บสย. ในการกำาหนด
หลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการในการสรรหา การคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไป 
กำาหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
บสย. พิจารณาอนุมัติ กำาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปเพื่อพิจารณาปรับ 
ผลตอบแทนประจำาปี รวมถึงดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วม
ประชุมและได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำาคัญต่างๆ มีการดำาเนินการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
บสย. ดังนี้ 
 1. กำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการในการสรรหาพนักงานในตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไป 
 2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้
  ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำา ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อการดำาเนินงานและการบริหาร 
  จัดการงานของ บสย. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. กำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้จัดการทั่วไป ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที ่
  ความรับผิดชอบ และพิจารณาเกณฑ์การปรับผลตอบแทนประจำาปี โดยให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน เกิดความเป็นธรรม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
 4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

นางอัญชลี  เต็งประทีป
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

การดำ เนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริ่มดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมบนพื้นฐานของกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 
บสย. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่ต้องให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาสู ่
ความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างคุณประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดการดำารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโตทั้งทางสังคมและ 
เศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ในการทำาธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บสย. ได้ดำาเนินกิจกรรม 
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมของสังคม 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนาน ส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมทั้งการนำาศักยภาพและ 
ความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาประเทศชาติและสังคมที่ บสย. เป็นส่วนประกอบให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
 บสย. ให้ความสำาคัญกับการสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า บสย. 
จึงได้กำาหนดนโยบายด้านการแสดงความรับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึด 
กรอบการดำาเนินงานตามพันธกิจเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นสำาคัญ นอกเหนือจากการให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน บสย. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บสย. เชื่อมั่นว่า องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย
สำาคัญต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน  จึงได้กำาหนดกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้ 

 1. น้อมนำาแนวพระราชดำาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานเพื่อสังคม อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กร สังคม
และชุมชน เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 2. มุ่งเน้นความร่วมมือ วัฒนธรรมองค์กรของ บสย. กำาหนดให้ “ความร่วมมือ” เป็นลักษณะสำาคัญของวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. จึงคำานึงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ บสย. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาลูกค้าและชุมชน 
รวมถึงความร่วมมือของพนักงานในกิจกรรมเพื่อสังคมของ บสย. โดยเน้นการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ส่งเสริมการ
สร้างจิตสำานึกให้พนักงาน มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการทำาสิ่งที่ดีต่อสังคมในการทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและ
แก้ไขปัญหาสังคม
 3. นำาแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - In Process) 
ด้วยการนำาศักยภาพและขีดความสามารถของ บสย. มาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่สังคมและทำาให้ชุมชนเข้มแข็ง
 4. มุ่งดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชน ในทุกมิติ อาทิ ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านทำานุบำารุงศาสนา และ 
ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยทุกกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร และพนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน 
เน้นการปลูกฝังจิตสำานึกให้กับพนักงานมีความรู้สึกที่จะต้องเอื้อเฟื้อต่อสังคมภายนอกและภายในองค์กร

 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุน  บสย. ได้ดำาเนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยนำานโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ 
สังคม (CSR) ของ บสย. เป็นกรอบในการดำาเนินกิจกรรม เพื่อเน้นย้ำาให้สังคมและชุมชนรับรู้ความตั้งใจของ บสย. ในการแสดงความ 
รับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนของผู้ประกอบการ การสนับสนุน
สังคมและชุมชม เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน รวมถึงการสร้างการรับรู้ในบทบาท หน้าที่ของ บสย. แก่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง 
 ด้วย บสย. ตระหนักว่าการท่ีองค์กรธุรกิจจะเติบโตได้อย่างย่ังยืน ต้องดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ัน การดำาเนินงาน 
เพ่ือสังคมในรูปแบบการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนน้ัน บสย. จึงมุ่งเน้นการดำาเนินการรูปแบบ CSR - In Process ซ่ึงอยู่ในกระบวนการ
ทำางานทางธุรกิจขององค์กร โดยส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง นำาไปสู่การ
เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง สามารถวางแผนทางการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและม ี
ประสิทธิภาพ 
 ในปี 2561 บสย. จึงได้ดำาเนินโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านกิจกรรม “โครงการสร้างผู้ประกอบการ 
SMEs 4.0” เพื่อให้ความรู้ด้านการทำาธุรกิจ ด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน การทำาธุรกิจออนไลน์ยุค 4.0 แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
ท้ัง SMEs รายย่อย และ Start-up รวมถึงนักเรียนนักศึกษาเพ่ือติดอาวุธทางความรู้และต่อยอดความคิดในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำาธุรกิจ ส่งเสริมความรู้
ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุน การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการตลาดยุคดิจิทัลทุกรูปแบบ ที่กำาลังเข้ามามีบทบาท
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สำาคัญกับผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ เปิดโอกาสเริ่มธุรกิจให้เติบโตในยุค Thailand 4.0 พร้อมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ บสย. หน่วยงานพันธมิตร ชุมชนในพื้นที่ ลูกค้า บสย. และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ ์
อันดีให้เกิดกับ บสย. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ทำาธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้จัดกิจกรรม
ภายใต้ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0” จำานวน 6 ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ 1 : 
 โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม “บสย. ร่วมกับ คบจ. สุพรรณบุรี 
เสริมสร้างความรู้อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สู่การพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup Club)” 
โดยร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำาจังหวัดสุพรรณบุรี (คบจ. สุพรรณบุรี) เพื่อ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการเข้าถึงแหล่งทุนในยุคดิจิทัล 
ให้กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือติดอาวุธทางความรู้และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs Start-up ในอนาคต และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start-up 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 ครั้งที่ 2 : 
 โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม “โครงการสินเชื่อพิเศษ โอกาส 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ” โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ตลท.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
เ พ่ือให้ความรู้ทางด้านการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบครบวงจรกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs และ Social Enterprises (SE) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

 ครั้งที่ 3 : 
 โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม “FinNext Experience 
ก้าวใหม่สู่ผู้ประกอบการ SMEs 4.0” โดยร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านนวัตกรรมทางการเงิน Fintech และ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับนักศึกษาภาวะผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดการเป็น 
ผู้ประกอบการ SMEs Start-up ในอนาคต ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

 ครั้งที่ 4 : 
 โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม “Smart Online ปลุก
ธุรกิจ Start-up ยุค 4.0” โดยร่วมกับสำานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำาธุรกิจออนไลน์และการตลาดออนไลน์ยุค 4.0 
พร้อมการฝึกปฏิบัติ การจัดการทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับนักศึกษา
สำานักวิชาการจัดการ เพื่อติดอาวุธทางความรู้และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
Start-up ในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีอาจารย์ภูวเรศน์ 
ทรายสมุทร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing and Social Media 
Strategy กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็น
วิทยากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายงานประจำ ปี 256160



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 สำาหรับการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ
การตลาดยุคดิจิทัลทุกรูปแบบ ที่กำาลังเข้ามามีบทบาทสำาคัญกับผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ เปิดโอกาสเริ่มธุรกิจให้เติบโตในยุค  
Thailand 4.0 รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นภารกิจที่ บสย. 
ต้องดำาเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทาง 
การเงินที่มั่งคงแข็งแรง สามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำาให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพ
ทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 ครั้งที่ 5 : 
 โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม “Smart Online ปลุกธุรกิจ 
Start-up ยุค 4.0: รูปปัง ตังค์มา” โดยร่วมกับสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว.) เพื ่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำาธุรกิจออนไลน ์
การถ่ายภาพเพ่ือการตลาดออนไลน์และพัฒนาคอนเทนต์ พร้อมการฝึกปฏิบัติ การจัดการ 
ทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs Start-up 
รายย่อย ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยมีอาจารย์ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ (ครูกอล์ฟ) 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

 ครั้งที่ 6 : 
 โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ผ่านกิจกรรม “Smart Online ปลุก
ธุรกิจStart-up ยุค 4.0” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำาธุรกิจออนไลน์และการตลาดออนไลน์ยุค 4.0 
พร้อมการฝึกปฏิบัติ การจัดการทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อติดอาวุธทางความรู้และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
Start-up ในอนาคต ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 61



การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการองค์กร
การบริหารความเสี่ยง
 บสย. ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การดำาเนินงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตที่มั่นคงและ 
ยั่งยืน บสย. ได้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงโดยนำาแนวทางของ COSO (ERM-Integrated Framework) ที่กำาหนดโดยสำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาเป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการทบทวนความเหมาะสม
และความเพียงพออย่างสม่ำาเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
อย่างต่อเนื่องให้สามารถดำาเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง 
ที่สำาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง   

 มีการกำาหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมพร้อมทั้งกำาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ฝ่ายจัดการ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

 บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมีการกำาหนดนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงท่ีสนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กร  การระบุความเส่ียงท่ีอาจจะทำาให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำาเนินงาน 
กำาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยงโดยมีความสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)  
กำาหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยง  ประเมินระดับความเสี่ยง  กำาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงที่ใช ้
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลของการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีเป็นรูปธรรมและสม่ำาเสมอ  รวมท้ังได้จัดทำาแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของความเส่ียงและผลกระทบ 
ที่ครบถ้วน  มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของทุกปัจจัยเสี่ยง เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด  นอกจากนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรม สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

Risk Owner

คณะกรรมการ CG & CSR คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

คณะกรรมการ
ค้ำาประกันสินเชื่อ

คณะกรรมการ
จ่ายค่าประกันชดเชย

คณะกรรมการติดตามหนี้
และประนอมหนี้

คณะกรรมการ
บริหารเงินลงทุน

คณะทำางานจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน

คณะทำางานพัฒนาผลิตภัณฑ์
การค้ำาประกันสินเช่ือ

คณะทำางานบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Credit Risk Market Risk Liquidity Risk Operational Risk

ฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการ บสย.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Strategic Risk

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ บสย.
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมีการ
สำารวจความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงของพนักงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในปี 2561 บสย. ได้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้     
 1. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
  ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำาประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อไม่สามารถ 
ชำาระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำาระหนี้คืนได้ (Potential Event of Default) 
จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ บสย.
 
  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำาประกันสินเชื่อ) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย. รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อให้ม ี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต ้
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  โดยที่ยังคงดำาเนินนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme และให้การค้ำาประกันอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงเป็นรูปแบบการค้ำาประกันท่ีมีการจำากัดปริมาณหน้ี NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) และความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
รวมทั้งมีการระบุระยะเวลาการค้ำาประกันที่ชัดเจน ณ สิ้นปี 2561 มีภาระค้ำาประกันสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 98.66 ของภาระค้ำาประกัน
ทั้งหมด ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการจ่ายค่าประกันชดเชยและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากการค้ำาประกันอย่างใกล้ชิด
 
  การติดตาม ควบคุม และดูแลลูกหนี้ NPGs ถือเป็นส่วนที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งได้มีการ
ดำาเนินมาตรการในการติดตามเพื่อลดหนี้ NPGs ทั้งการลดหนี้ NPGs รายเดิม และหนี้ NPGs รายใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561  เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถชำาระหนี้ได ้
รวมทั้งหาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย. สำาหรับในส่วนของลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว ได้มีการเร่งรัดติดตาม
หนี้เงินชดเชยโดยเฉพาะลูกหนี้รายใหม่ได้ใช้แนวทางการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพ การใช้มาตรการทางกฎหมายในการ 
เร่งรัดชำาระหนี้ และมาตรการจูงใจให้ลูกหนี้เร่งปิดบัญชีชำาระหนี้หรือออก Campaign กระตุ้นการชำาระหนี้ รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัทภายนอก
ติดตามหนี้เงินชดเชย นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนา 
แบบจำาลอง Credit Scoring เพื่อใช้คัดกรองลูกค้า การกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Pricing Fee) และ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำาแบบจำาลอง Credit Scoring มาใช้เพื่อการคัดเลือกลูกค้า (Screening) และการกำาหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Pricing Fee) สำาหรับผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันธุรกรรมคล้ายสินเชื่อ (เช่าซื้อและให้เช่าแบบ 
ลีสซิ่ง) 2) มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และ 3) มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress 
Testing) โดยจำาลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้ เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสอบทาน 
การค้ำาประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

 2. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำาเนินงานและการนำาไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือ
ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำารงอยู่ของกิจการ

 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย. รวมทั้ง 
ทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุง 
การบริหารความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื ่อง โดยในการจัดทำาแผนวิสาหกิจได้นำาการบริหารความเสี ่ยงตามแนวทาง COSO 
(ERM-Integrated Framework)  มาประกอบการวางแผน มีการประเมินความเสี่ยงโครงการตามแผนวิสาหกิจและจัดทำาแผนบริหาร 
ความเสี่ยงโครงการที่มีความสำาคัญ มีการกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อ
ใช้แจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning) ก่อนที่ผลการดำาเนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งได้พัฒนาและเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศ 
แจ้งเตือนความเส่ียง (Early Warning System) เพ่ือให้สามารถจัดการความเส่ียงได้ทันการณ์  มีการจัดทำาแบบจำาลองเพ่ือใช้ในการบริหาร 
ความเส่ียง (Portfolio View of Risk) ท่ีสะท้อนถึงช่วงเบ่ียงเบนความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อช่วงความเบ่ียงเบนรวมท่ียังอยู่ในวิสัยท่ีองค์กรสามารถจัดการได้  รวมท้ังมีการติดตามและคาดการณ์ผลการดำาเนินงานโดยใช้แบบจำาลอง 
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ดังกล่าวในการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ มีการประเมินระดับความเสี่ยงและระดับเงิน 
กองทุนที่ใช้รองรับการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. มีเงินทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจและสามารถ
รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งได้มีการดำารงเงินกองทุน การคำานวณสินทรัพย์เสี่ยงและการคำานวณค่า BIS Ratio 
ตามเกณฑ์การกำากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk)
  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ เหตุการณ์
ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.

  บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยให้ทุกหน่วยงานมีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงาน 
ความเส่ียงต่อผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจ 
และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่สำาคัญ อาทิ
  1) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการพิจารณาจัดทำาแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ 
เพื่อช่วยให้ บสย. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญ และมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ บสย.
  2) การรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (Loss Incident)
   เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยเป็นเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นทั้งในอดีตและ 
ปัจจุบัน ซึ่ง บสย. มีการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์หรือความเสียหายผ่านระบบ Operational Risk เพื่อให้สามารถจัดทำารายงานได้สะดวก
รวดเร็ว และมีการจัดเก็บฐานข้อมูลเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ บสย. สามารถ
จัดหามาตรการแก้ไขและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการติดตามโอกาสหรือแนวโน้มการเกิดความเสี่ยง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3) การกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
   เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงของ บสย. โดยดำาเนินการผ่านระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง 
(Early Warning System : EWS) เพื่อให้สามารถติดตามแนวโน้มความเสี่ยงที่สำาคัญเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือมีความเสี่ยงที่เกินกว่า 
ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันกาล 
  4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
   เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและบรรเทาผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ โดย บสย. 
มีการกำาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานที่ดีและเป็นสากล ซึ่งมีการดำาเนินการที่สำาคัญ ได้แก่ การประเมิน 
ความเสี่ยงและภัยคุกคามสำาคัญ (Risk Assessment: RA) ที่อาจมีผลต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องของ บสย. นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) เพื่อกำาหนดลำาดับของธุรกรรมงานที่สำาคัญ และนำามาจัดทำาแผนรองรับการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster 
Recovery Plan : DRP) และทำาการทดสอบอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุด
ชะงัก ธุรกรรมงานที่สำาคัญจะสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาดำาเนินการได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และในปี 2561 บสย. 
ได้ดำาเนินการทดสอบแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองขององค์กร (BCP) และแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DRP) รวมทั้งมีการทดสอบการปฏิบัติงานที่สำาคัญเพื่อสนับสนุนแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DRP) 

  นอกจากนี้ บสย. ได้มีการจัดทำานโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการของ บสย. ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของ บสย. นโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติการ
ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และคู่มือการรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
 
 ทั้งนี้ ทุกนโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน มีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
อาทิ การดำาเนินธุรกิจของ บสย. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแล เหตุการณ์ความไม่แน่นอนหรือ 
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอก เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานกำากับดูแล คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องว่า บสย. มีแนวทางการจัดการ และมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
 4. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
  ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่ใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน 

  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านตลาด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการบริหารความเส่ียงของ บสย. รวมท้ัง 
ทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่เหมาะสม เพียงพอ และ 
มีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และได้มีการทบทวนนโยบายการ
ลงทุนด้วยความระมัดระวัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ มีการรายงานผลการดำาเนินงานการบริหารกองทุนต่อ
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเป็นรายเดือน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส  ในปี 2561 บสย. ใช้นโยบายและ 
ข้อจำากัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำาหนักการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่เกินร้อยละ 22 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และน้ำาหนักการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กำาหนดให้ลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่จ่ายปันผลสูง (High dividend yield) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสามารถลงทุนใน Property fund/REIT/Infrastruc-
ture fund) ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงกำาหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า 
Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม และเพิ่มการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึงการบริหารผลตอบแทนที่อาจไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมายการลงทุน รวมทั้งมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำาลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้เพื่อประเมิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุน นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนการใช้นโยบาย Stop Loss ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของตราสาร ทั้งนี้  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้ดำาเนินการบริหารเงินกองทุนทุกแห่งต้องเสนอแนวทาง 
การปรับกลยุทธ์ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อพิจารณา 

 5. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำาระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อสถาบัน 
การเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุน
ได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.  

  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย. 
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งภาระค้ำาประกัน 
สินเชื่อของ บสย. โดยส่วนใหญ่เป็นการค้ำาประกันประเภทโครงการ Portfolio Guarantee Scheme และตามกระบวนการจ่ายค่าประกัน
ชดเชยได้มีการกำาหนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยท่ี บสย. จะทราบจำานวนเงินรวมท่ีจะต้องจ่ายในแต่ละปีล่วงหน้า 
ทำาให้มีเวลาในการจัดเตรียมสภาพคล่อง  ได้มีการจัดทำานโยบายการบริหารเงินสภาพคล่องของ บสย. โดยกำาหนดกรอบการดำารงสภาพคล่อง 
แบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความชัดเจน ประกอบด้วย 1) สภาพคล่องเพื่อการดำาเนินงานและการจ่ายค่าประกัน
ชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพื่อการจ่ายค่าประกันชดเชยที่มีการกำาหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าประกันชดเชยจากรายได ้
ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันที่ได้รับ รวมทั้งได้จัดทำาประมาณการกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อจัดเตรียม
สภาพคล่องให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการชำาระเงิน  มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแยกตามลักษณะการจ่ายค่าประกันชดเชยและติดตาม 
ค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำาลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้ เพื่อ 
ประเมินระดับสภาพคล่องและความสามารถในการชำาระหน้ีสินและค่าประกันชดเชย รวมถึงมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ 
ที่ไม่ปกติและแผนฉุกเฉินสภาพคล่องในภาวะวิกฤต และแผนการสื่อสารและจัดการข่าวลือ

การควบคุมภายใน
 บสย. ได้ตระหนักถึงความสำาคัญต่อการจัดวางระบบงานการควบคุมภายใน มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหรรมขนาดย่อม (บสย.)  กำาหนด
นโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำาหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคำานึงถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้
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 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
  บสย. ได้บริหารงานตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
มีจริยธรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีการกำาหนดระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือ 
การปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและแนวทางเดียวกัน มีการจัดโครงสร้างองค์กร กำาหนด
สายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและการกระจายอำานาจเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ให้ความสำาคัญ
กับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได ้
รับมอบหมายอย่างเพียงพอ รวมถึงกำาหนดแนวทาง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การกำาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
การเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

 2. การประเมินความเสี่ยง
  บสย. กำาหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกระบวนการ 
ปฏิบัติงาน กิจกรรม หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญขององค์กรที่ระบบการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอหรือยังไม่สามารถ
ป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำาเนินงานได้ โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ 
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นแล้วและที่ยังคง 
เหลืออยู่ หรือการคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่ความเสี่ยง 
อาจเกิดขึ้นในการประเมินความเสี่ยง เพื่อระบุความเสี่ยงที่สำาคัญและจัดทำามาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ  

 3. กิจกรรมการควบคุม 
  บสย. ได้กำาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำาหนดจุดควบคุม 
(Control Point) ของแต่ละกิจกรรมและขั้นตอนปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมควบคุม (Control Activities) ขั้นพื้นฐานที่สำาคัญของ บสย. 
เพ่ือใช้ลดความเส่ียงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ส้ินเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือทรัพยากร นอกจากน้ี ได้ตระหนักถึง 
ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทำาแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
(Control Self Assessment) เป็นประจำาทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เช่น กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลาง/
สูง/สูงมาก จำาเป็นต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นลำาดับแรก นอกจากนี้ ยังได้มีการสื่อสาร 
ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ได้กำาหนดขึ้น โดยให้ถือเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็น 
ส่วนหนึ่ง (Built In) ในการปฏิบัติงานตามปกติประจำาวัน   

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร
  บสย. ให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีความเชื่อถือได้ ถูกต้อง และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้งานในการบริหารจัดการภายในองค์กร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ 
ใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการคุกคามจากภัยต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ สำาหรับด้านระบบสื่อสาร บสย. 
ได้ดำาเนินการโดยมุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่สะดวกและเหมาะสมต่อผู้ใช้งานสอดคล้องกับการควบคุมภายในที่ดี 
และมีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับข้อมูลและสามารถบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการ 
สื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น Intranet E-mail Line Official (สถานีข่าว บสย.) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Face book, Twitter บสย.) 
การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น ส่วนการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บสย. มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
องค์กร มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรมสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสถาบันการเงินประจำาปี 
หรือการผลักดันโครงการค้ำาประกัน ผ่านการสื่อสารกับผู้บริหารสถาบันการเงิน การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์โครงการ
ค้ำาประกันสินเชื่อต่างๆ ให้กับ SMEs ผ่านกิจกรรมมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์หรือการออกบูธ เป็นต้น

 5. การติดตามประเมินผล
  บสย. มีระบบการติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ มีการ 
ประเมินผลความเพียงพอ ประสิทธิผลของการควบคุมภายในประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ 
ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ทั่วทั้งองค์กร โดยกำาหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน 
ร่วมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ และ 

รายงานประจำ ปี 256166



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

พิจารณาปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และมีการรวบรวมผลการดำาเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในนำาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินระบบการควบคุม
ภายในอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมว่าได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

  ทั้งนี้ ในปี 2561 จากการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังกล่าว บสย. ไม่พบข้อบกพร่อง
อย่างมีนัยสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำาปรึกษา (Consulting Service) อย่าง 
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำาเนินงานของ บสย. โดยปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการบัญชี จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) นอกจากนี้ การตรวจสอบ
ภายในยังเป็นกลไกหลักในกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำากฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตามแผนงาน
ตรวจสอบประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 การตรวจสอบภายในของ บสย. ปฏิบัติงานโดยใช้หลัก Risk-Based Audit และมีการ บูรณาการร่วมกันระหว่างการตรวจสอบ 
ด้านต่างๆ กับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การตรวจสอบมีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การจัดทำาแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำาปี จะพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ บสย. และความเสี่ยงขององค์กร
ในการกำาหนดแผนการตรวจสอบ ภายใต้ทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการตรวจสอบได้รายงานต่อ 
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บสย. รวมทั้งมีการติดตามผลให้หน่วย
รับตรวจดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำาเสมอ 

 การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง โดยจัดทำาโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้เช่ียวชาญภายนอก 
เป็นประจำาทุก 5 ปี ตามมาตรฐานสากล และเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายใน บสย. ได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับ 
การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้มาตรฐานวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการทบทวนและปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกปี การสอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานโดยการประเมินความพึงพอใจภายหลัง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน และการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยได้นำาผลการประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

การปรับปรุงกระบวนการที่สำ คัญ
 จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทำางานหลักที่สำาคัญของ บสย.ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ค้ำาประกัน กระบวนการภายหลังการค้ำาประกัน กระบวนการจ่ายค่าประกันชดเชย กระบวนการติดตามหนี้และดำาเนินคดี จึงมีแผน 
ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการทำางานและนโยบาย ด้านเทคโนโลยีและระบบงาน และด้านบุคลากร
และบทบาทหน้าที่ โดยจัดทำาแผนการปรับปรุงกระบวนการทำางาน แยกเป็นโครงการระยะสั้นดำาเนินการในปี 2561 เนื่องจากสามารถ
ทำาได้ทันทีและเห็นผลรวดเร็ว มีประโยชน์ปานกลางถึงสูง และโครงการระยะยาวดำาเนินการภายใน 3 ปี เป็นโครงการที่ตอบโจทย ์
ทางยุทธศาสตร์องค์กร เกิดประโยชน์เชิงกลยุทธ์สูง แต่จำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการ 
 โครงการระยะสั้น ที่ดำาเนินการในปี 2561 ประกอบด้วย
 1. การปรับตารางอำานาจอนุมัติการต่ออายุผลิตภัณฑ์โครงการเดิม
 2. การกำาหนด SLA การให้บริการที่ชัดเจนและประเมินผลได้
 3. การออกแบบให้มีการมอบหมายงานแบบใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การรวมศูนย์การบริหารข้อมูลลูกค้าและการพิจารณาคำาขอ
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 5. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน
 6. การบริหารจัดการการรับชำาระ

 นอกจากนี้ ในปี 2561 บสย.ได้มีการปรับปรุง “กระบวนการค้ำาประกันสินเชื่อ” โดยร่วมกับสถาบันการเงินนำาร่อง ปรับปรุงขั้นตอน
การรับคำาขอค้ำาประกัน การพิจารณาอนุมัติค้ำาประกัน และการแจ้งข้อมูลการออกหนังสือค้ำาประกัน ซึ่งทำาให้การอนุมัติและออกหนังสือ 
ค้ำาประกันมีความรวดเร็วขึ้น จากเดิมใช้เวลา 3 วันทำาการเหลือเพียง 3 ชั่วโมง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น

 “กระบวนการภายหลังการค้ำาประกัน” และ “กระบวนการจ่ายค่าประกันชดเชย” มีการพัฒนาระบบรับคำาของานภายหลังการค้ำา
ประกัน และคำาขอรับเงินค่าประกันชดเชยผ่านระบบ Online เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วต่อสถาบันการเงินในการสร้างคำาขอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ลดความซ้ำาซ้อน ลดความผิดพลาดของข้อมูล

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำาหรับผลการดำาเนินงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น   เริ่มตั้งแต่ปี 2560 บสย. ได้รับนโยบายให้ดำาเนินการพัฒนาระบบค้ำาประกัน
สินเชื่อใหม่ (CGS : Core Guarantee System) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 โดยอาศัยแนวทางการออกแบบจากโครงการ BPR (Business 
Process Re-design) ที่ได้ดำาเนินการไปแล้วในปี 2560 มาเป็นความต้องการหลักในการพัฒนาระบบ โดยโครงการนี้ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปี 2561 และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสความสำาเร็จของการพัฒนาระบบ CGS ให้เป็นไปตามความต้องการในเวลาที่กำาหนด ดังนั้น บสย. 
จึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ให้ดำาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ CGS (Project Management Office) 
ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นโครงการได้ในภายในไตรมาส 1/2562  

 ส่วนของระบบค้ำาประกันสินเชื่อที่ บสย. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หรือระบบ MAGIC ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีเสถียรภาพและ 
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนรองรับในระหว่างที่ระบบ CGS ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ โดยในปี 2560 ได้ว่าจ้างผู้พัฒนาระบบ 
จากภายนอกให้ดำาเนินการปรับปรุงระบบ Magic ซึ่งได้ดำาเนินการแล้วเสร็จในปี 2561 นอกจากนี้ในปี 2561 ยังมีการปรับจูนฐานข้อมูล 
รวมทั้งแผนการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ของระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มากขึ้น  และในปี 2561  
ยังมีการปรับปรุงระบบ MAGIC  ให้สามารถรองรับความต้องการและธุรกรรมใหม่ๆ ได้แก่   Micro 3  PGS 7  Screening และ Risk based 
Pricing และยังมีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล Web Service กับ ธพว. เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุมัติและออกหนังสือ LG ภายใน 
3 ชม. ซึ่งได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปี 2561

 ปี 2561 นี้ยังมีการขึ้นระบบติดตามหนี้ และงานคดี เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับ 
เป้าหมายหลักขององค์กร มีการนำาส่งข้อมูลลูกหนี้ให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (NCB) และมีการจัดทำาแผนการพัฒนาระบบ 
ติดตามหนี้ และงานคดีอย่างต่อเนื่องในปี 2562

 ส่วนด้านของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนั้นในปี 2561 ได้มีการดำาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำาการประเมินช่องโหว่และ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่พนักงาน โดยการจัดอบรมพนักงานทุกฝ่าย 
ให้มีความตระหนักถึงภัยคุกคามตามทางไซเบอร์ และในปี 2561 บสย. ได้ตรวจรับรองอย่างต่อเนื่อง (Surveillance) ตามใบรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขต “ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ของงานบริหารระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ณ สำานักงานใหญ่ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อสนับสนุน
ระบบงานสารสนเทศขององค์กร และระบบงานสารสนเทศออนไลน์ (Application Online) รวมถึงการออกหนังสือค้ำาประกันโดยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-LG)”

การบริหารทรัพยากรบุคคล
 ในปี 2561 ฝ่าย ทบ. ได้มีการดำาเนินงานสำาคัญๆ  ดังนี้ 

 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
 บุคลากรเป็นทรัพยากรสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำาเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย บสย. จึงได้กำาหนดแผนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นแนวทางในการดูแลพนักงาน ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับธุรกิจ
ของ บสย. ที่กำาหนดไว้ในแผนวิสาหกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และแนวทางตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สอดคล้อง 

รายงานประจำ ปี 256168



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  มีการดำาเนินการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข 
โดยการจัดทำาโครงสร้างเงินเดือนและกำาหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมให้สามารถแข่งขันกับตลาดและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานคลอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน ให้การช่วยเหลือส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การตั้งชมรมด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ การร่วมเป็นเจ้าภาพโดยผู้บริหารระดับสูงในการ
สวดพระอภิธรรมศพบุคคลในครอบครัวเพื่อให้กำาลังใจกับเพื่อนพนักงาน การให้รางวัล Long Service Award เพื่อตอบแทนพนักงานที่ม ี
ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เป็นกำาลังสำาคัญให้กับองค์กร  

 ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและอัตรากำาลัง บสย. ได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงเพื่อรองรับ Road Map นำาแผน 
ยุทธศาสต์ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 มาเป็นปัจจัยนำาเข้า จึงได้ทบทวนโครงสร้าง
องค์กรใหม่ให้มีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำางาน ให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการแบ่งสายงานใหม่เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกัน งานที่มีการเชื่อมต่อกันให้สังกัดสายงาน
เดียวกันเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ในปี 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำาเนินการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 
เชิงนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 โดยเฉพาะการจัดอบรมหลักสูตร Innovation ให้กับ 
พนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำานวยการ – เจ้าหน้าที่ รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 หลักสูตร และหลักสูตรภายนอกที่มีการพิจารณาพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา อีกกว่า 40  
หลักสูตร ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถให้กับพนักงาน นอกจากนี้ จากการดำาเนินการพัฒนากลุ่มพนักงาน 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (Candidates for Successor) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ทำาให้มีผู้สืบทอดทดแทนผู้อำานวยการ 
ที่เกษียณและโอนย้าย ในปี 2561 จำานวน 2 คน 
 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีแผนงานที่สำาคัญ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและค่านิยม บสย. ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทำางานและสร้างความผูกพันให้พนักงาน ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านิยม 
 2. แผนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำางานโดยการสร้างชุมชนแห่งคุณธรรมใน บสย.

 แผนงานทั้ง 2 ดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในองค์กรร่วมกัน ภายใต้ค่านิยมองค์กร คือ T-Talent เป็นเลิศ 
ในผลงาน C-Corporation ประสานความร่วมมือ และ G-Good Governance ถือธรรมาภิบาล โดยหากพนักงานมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ไปในแนวทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดบรรยากาศการทำางานท่ีดีร่วมกัน และช่วยกันสร้างสังคม บสย. ให้เป็นสังคมท่ีน่าอยู่ พนักงานมีความสุข 
ในการทำางาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี และความผูกพันได้ในที่สุด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำาเนินการตามแผนงานทั้ง 2 แผน  
ดังกล่าว และมีการติดตามการดำาเนินการจัดกิจกรรมพร้อมท้ังจัดให้มีการประเมินผลเพ่ือสะท้อนประสิทธิผลในการดำาเนินการ ประกอบด้วย 
ผลประเมินระดับการรับรู้และเข้าใจในกรอบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ภายใต้ค่านิยมในแต่ละด้าน พบว่าค่าเฉล่ียจากผลประเมินการรับรู้และ 
เข้าใจของพนักงานอยู่ในระดับ 82.04% และมีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยม 
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับ 81.24% นอกจากนี้ ยังได้มีการสำารวจการพบเห็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในแต่ละด้านซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของ
ผลประเมินในการพบเห็นพฤติกรรมอยู่ในระดับ 82.02% รวมทั้งในแบบประเมินยังมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาสาเหตุการลาออกอันเนื่องมาจากการ 
บริหารจัดการ/สภาพแวดล้อมภายในฝ่าย นโยบายการบริหาร การบังคับบัญชา ปัญหาการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งในหน่วยงาน แล้ว 
พบว่า ในปี 2561 มีการระบุถึงสาเหตุการลาออกในประเด็นนี้ลดลง 

 นอกจากนี้ จากการดำาเนินการสำารวจและประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน ปี 2561 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการทำางาน 
ของพนักงานในภาพรวมอยู่ระดับ ร้อยละ 74.16 (ค่าเฉลี่ย 4.45) และระดับความผูกพันของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับ ร้อยละ 74.83 
(ค่าเฉลี่ย 4.49) ทั้งนี้ ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อระดับความผูกพัน ได้แก่ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ การบังคับบัญชาและควบคุม  
อย่างไรก็ตาม โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะนำาไปวางแผนการเสริมสร้างความผูกพันในปีต่อไป
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สารสนเทศผลการดำ เนินงาน
การค้ำ ประกันสินเชื่อ
 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีมุ่งขยายโอกาสและสนับสนุนการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs พร้อมท้ังเสริมสร้างความเช่ือม่ันให้ผู้ให้สินเช่ือท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีใช้บริการค้ำาประกันจาก บสย. 
ให้สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการSMEs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำาคัญทั้งในด้านการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของต้นทุนการค้ำาประกันจากการสนับสนุนของภาครัฐ (งบประมาณรัฐ) เทียบกับผลประโยชน์
ที่รัฐได้รับ (Cost to Benefit Analysis) 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 บสย. ได้ช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมียอดอนุมัติการค้ำาประกันสะสม
คิดเป็น 757,297 ล้านบาท ก่อให้เกิดสินเชื่อเข้าสู่ระบบกว่า 1,125,058 ล้านบาท และรักษาการจ้างงานเดิมในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 5.26 
ล้านคน โดยมีจำานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนรวม 469,077 โครงการ 

การดำ เนินงานการค้ำ ประกันสินเชื่อ

      ที่มา : ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ 31 ธันวาคม 2561 และรวบรวมโดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.

 
 ในปี 2561 จากการมุ่งสนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มทั่วประเทศให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีความเข้มแข็งทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน สรุปผลการค้ำาประกันสินเชื่อ ดังนี้

รักษาการจ้างงานเดิมในระบบเศรษฐกิจ (คน)

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

1.15 1.72 2.30 2.76 3.44 4.02 4.69 5.26

ยอดอนุมัติค้ำ ประกัน (ล้านบาท) โครงการที่ได้รับการสนับสนุน (ราย) สินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ (ล้านบาท)
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 ผลการอนุมัติค้ำ ประกันสินเชื่อสะสม จำ แนกตามภูมิภาค 
  สัดส่วนตามยอดอนุมัติการค้ำาประกัน

 

 

  สัดส่วนตามจำานวนโครงการ

  

  หมายเหตุ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม
  ที่มา: ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ 31 ธันวาคม 2561 รวบรวมโดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.
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 ผลการอนุมัติค้ำ ประกันสินเชื่อสะสม จำ แนกตามประเภทธุรกิจ 
  สัดส่วนตามยอดอนุมัติการค้ำาประกัน

 

  สัดส่วนตามจำานวนโครงการ

  

 
 ที่มา: ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ 31 ธันวาคม 2561 รวบรวมโดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.

การบริการ ร้อยละ 19.43
การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ ร้อยละ 12.31
อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 9.76
เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร ร้อยละ 9.59
เกษตรกรรม ร้อยละ 9.38
เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ร้อยละ 6.43
ยานยนต์ ร้อยละ 6.38
สินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 4.23
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.74
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 3.10
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 2.63
ปิโตรเคมีและพลังงาน ร้อยละ 2.42
อัญมณีและเครื่องประดับ ร้อยละ 2.38
เยื่อกระดาษและสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 2.37
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ร้อยละ 2.29
ผลิตภัณฑ์จากแร่อื่นๆ ร้อยละ 1.50
ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง ร้อยละ 0.89
รองเท้าและเครื่องหนัง ร้อยละ 0.60
เซรามิก แก้ว และกระจก ร้อยละ 0.57

การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ ร้อยละ 22.63
การบริการ ร้อยละ 20.52
อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 10.24
เกษตรกรรม ร้อยละ 10.13
สินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 6.75
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 5.47
เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร ร้อยละ 4.86
ยานยนต์ ร้อยละ 4.80
เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ร้อยละ 3.81
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 2.11
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 1.74
เยื่อกระดาษและสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 1.48
ปิโตรเคมีและพลังงาน ร้อยละ 1.06
อัญมณีและเครื่องประดับ ร้อยละ 1.03
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ร้อยละ 1.02
รองเท้าและเครื่องหนัง ร้อยละ 0.78
ผลิตภัณฑ์จากแร่อื่นๆ ร้อยละ 0.67
ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง ร้อยละ 0.50
เซรามิก แก้ว และกระจก ร้อยละ 0.40
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 การอนุมัติค้ำ ประกันสินเชื่อรายปี

 ที่มา: ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ 31 ธันวาคม 2561 รวบรวมโดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.

 ผลการอนุมัติค้ำ ประกันสินเชื่อในปี 2561 จำ แนกตามภูมิภาค 
   สัดส่วนตามยอดอนุมัติการค้ำาประกัน

  สัดส่วนตามจำานวนโครงการ
        

  
 ที่มา: ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ 31 ธันวาคม 2561 รวบรวมโดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.
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 ผลการอนุมัติค้ำ ประกันสินเชื่อปี 2561 จำ แนกตามวงเงินอนุมัติค้ำ ประกัน 
       สัดส่วนตามยอดอนุมัติการค้ำาประกัน

 
 

    สัดส่วนตามจำานวนโครงการ

การให้ความสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

 ตามภารกิจหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ “บสย.” ที่มีหน้าที่ให้การค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและ
เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขาดหลักประกัน ให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากยิ่งขึ้น 

 ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. ได้ค้ำาประกันสินเชื่อสะสมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้น 469,077 ราย 
เป็นวงเงินค้ำาประกัน 757,297 ล้านบาท และจากการข้อมูลของกิจการที่ขอสินเชื่อโดยมี บสย. เป็นผู้ค้ำาประกัน พบว่า สามารถทำาให้ 
SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นจำานวน 1,125 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 1.49 เท่าของยอดอนุมัติค้ำาประกันสะสม ซึ่งจาก 
ผลการดำาเนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงานแก่แรงงานจำานวน 5,260,724 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำานวน 
566,401 คน ทั้งนี้สินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้วนั้นได้กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพและปริมณฑล 41.55%, ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 15.01%,  ภาคเหนือ 14.19%,  ภาคใต้ 12.25%,  ภาคกลาง 8.56% และภาคตะวันออก 8.44% จะเห็นได้ว่าการค้ำาประกัน 
สินเชื่อของ บสย. เป็นปัจจัยสำาคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 นอกเหนือจากภารกิจหลักตามท่ีกล่าวมา บสย. ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs เพ่ือให้ได้มีโอกาสรับรู้/รู้จัก รับทราบข้อมูล และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ บสย. รวมถึงข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และ 
ขั้นตอนการใช้บริการ บสย. จึงมุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองทางการเงินตามที่คาดหวังไว ้
หรือที่ต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนำาไปใช้ในกิจกรรมการดำาเนินงานของกิจการ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรม “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์”
 การจัดกิจกรรม “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ SMEs ให้เข้มแข็งและสร้างโอกาสสามารถเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs และสนับสนุนให้ SMEs ให้ทราบถึงคุณสมบัติเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ของ บสย. และสถาบันการเงิน 
สำาหรับเป็นข้อมูลในการขอสินเชื่อ โดยกิจกรรมภายในงานได้เชิญสถาบันการเงินในพื้นที่เข้าร่วมให้คำาปรึกษาด้านสินเชื่อ อีกทั้งเชิญบริษัท  
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการขอสินเชื่อ 
แบบครบวงจรได้ในงานเดียวกัน นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้แก่ SMEs ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เปิดโอกาสให ้
SMEs ร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการขยายธุรกิจ และสนับสนุนให้ SMEs ที่เป็นลูกค้า บสย. ออกบูธเพื่อ 
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งในปี 2561 จัดกิจกรรม 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,637 คน ทั้งนี้ ได้นำาส่งผู้ประกอบการที่ม ี
ความต้องการสินเชื ่อและมีศักยภาพโดยการคัดกรองเบื้องต้นให้แก่สถาบันการเงินตามความเหมาะสม จำานวน 796 ราย และม ี
ผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อทั้งที่มี บสย. ค้ำาประกัน และไม่มี บสย. ค้ำาประกัน รวม 168 ราย 

กิจกรรม “การอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs (Financial Literacy)”
  การจัดกิจกรรม “การอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs (Financial Literacy)” เป็นกิจกรรมการจัดอบรม
ให้ความรู้ในการบริหารทางการเงินแก่ SMEs ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Micro กลุ่ม Small และกลุ่ม Medium ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
ซึ่งรูปแบบกิจกรรมและเนื้อหาของหลักสูตรจะสอดคล้องไปตามกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งสามกลุ่ม ดังนี้ สำาหรับกลุ่ม Micro เป็นการอบรม
ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการขอสินเชื่อเบื้องต้น และเทคนิคการขายเบื้องต้น ผ่านระบบ E-Learning โดยใช้แอนนิเมชั่น 
ในการนำาเสนอ กลุ่ม Small เป็นการอบรมหลักสูตร “ออนไลน์สร้างเงินล้านกับ บสย.” เรื่องตลาดออนไลน์ E-Marketing เทคนิค 
การพัฒนาเว็บไซต์ และการค้ำาประกันสินเชื่อโดยการบรรยายจากวิทยากรมืออาชีพ และกลุ่ม Medium เป็นการอบรมหลักสูตร “โอกาส
เข้าสู่ตลาดทุน 4.0” เรื่องตลาดทุน 4.0 การบริหารความเสี่ยงธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการค้ำาประกันสินเชื่อ โดยการบรรยายจาก
มืออาชีพ ซึ่งในปี 2561 จัดกิจกรรมนี้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Micro มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,246 ราย กลุ่ม Small จำานวน 14 ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,343 ราย และกลุ่ม Medium จำานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 28 ราย รวมทั้งสิ้น มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
จำานวน 2,617 ราย
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กิจกรรม “การโทรติดต่อลูกค้าที่ให้การค้ำ ประกันโครงการ PGS6 ปี 2561 (Call Welcome)”
 การจัดกิจกรรม “การโทรติดต่อลูกค้าที่ให้การค้ำาประกันโครงการ PGS6 ปี 2561 (Call Welcome)” เพื่ออัพเดทข้อมูลลูกค้า 
ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ลูกค้ารู้จัก บสย. และทราบว่า บสย. คือใคร มีบทบาทหน้าที่อะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ SMEs รวมถึงการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี โดยการโทรติดต่อสอบถามเพื่ออัพเดทข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM รวมถึงเหตุผลและแจงจูงใจในการใช้บริการ บสย. 
ซึ่งในปี 2561 สำานักงานเขตของ บสย. โทรติดต่อลูกค้า (Call Welcome) จำานวนทั้งสิ้น 10,865 ราย 

กิจกรรม “การตรวจเยี่ยมลูกค้า”
 การจัดกิจกรรม “การตรวจเยี่ยมลูกค้า” เพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและ บสย. และประเมิน
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สำาคัญของกิจการเบื้องต้นของลูกค้ารายใหญ่ที่ บสย. ค้ำาประกันสินเชื่อในปีที่ผ่านมา และลูกค้า
ความเสี่ยงสูง (AML-CFT) ตามเกณฑ์ KYC/CDD ซึ่งในปี 2561 สำานักงานเขตของ บสย. เข้าตรวจเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ที่ บสย. ค้ำาประกัน
สินเชื่อในปีที่ผ่านมา 1,832 ราย และลูกค้าความเสี่ยงสูง (AML-CFT) ตามเกณฑ์ KYC/CDD 80 ราย โดยวิธี Site Visit รวมทั้งสิ้น จำานวน 
1,912 ราย 

กิจกรรม “การให้คำ ปรึกษาคลินิกค้ำ ประกันสินเชื่อ”
 การจัดกิจกรรม “การให้คำาปรึกษาคลินิกค้ำาประกันสินเชื่อ” เพื่อให้คำาปรึกษา แนะนำา และเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อของ 
ผู้ประกอบการ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ทั่วไปที่สถาบันการเงินจะใช้พิจารณาสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
จากทั้งช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้ารับคำาปรึกษาที่สำานักงานเขตของ บสย. และการขอรับคำาปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งใน 
ปี 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ขอรับคำาปรึกษาออนไลน์ 4,253 ราย และผู้ขอรับคำาปรึกษาที่สำานักงานเขตของ บสย. 93 ราย รวมทั้งสิ้น จำานวน 
4,346 ราย ทั้งนี้ ได้นำาส่งผู้ประกอบการที่มีความต้องการสินเชื่อและมีศักยภาพโดยการคัดกรองเบื้องต้นให้แก่สถาบันการเงินตาม 
ความเหมาะสม จำานวน 902 ราย
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ลำ ดับ โครงการ
ผลการดำ เนินงานสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561

วงเงิน
ค้ำ ประกัน
(ล้านบาท)

ราย
(LG)

วงเงิน
อนุมัติ

(ล้านบาท)
การจ้างงาน

(คน)
สินเชื่อที่อนุมัติ

การค้ำ ฯ
(ล้านบาท)

1 Portfolio Guarantee Scheme  (เฟส 1) 30,000 7,473 29,989 233,673 58,604

2 Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 2) 30,000 10,152 30,000 263,200 53,563

3 Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 3) 36,000 11,066 35,048 226,958 57,386

4 PGS โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขายตรง 2,000 460 1,341 8,773 1,343

5 PGS อุทกภัย ธพว. 54 2,000 604 681 3,791 684

6 PGS Flood 2011 100,000 6,670 28,075 197,290 41,848

7 Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 4) 24,000 7,647 24,000 142,100 40,251

8 PGS New/Start-up SMEs 10,000 3,421 2,109 14,445 2,214

9 PGS_PIL55 7,500 3,160 7,497 48,502 7,502

10 PGS_PIL56 20,000 3,780 11,520 59,460 11,520

11 PGS5/56

158,000

18,239 61,503 312,413 103,574

12 PGS5/57 21,030 54,047 358,010 91,814

13 PGS5/58 15,098 42,624 248,080 65,572

14 PGS_PIL57 20,000 46 179 1,101 179

15 PGS_PIL58 20,000 4 7 83 7

16 OTOP และวิสาหกิจชุมชน 10,000 221 78 1,072 92

17 Policy Loan 15,000 4,378 12,674 68,442 13,195

19 PGS5 (ปรับปรุงใหม่) 100,000 27,090 100,000 596,267 139,563

20 SMEs ทวีทุน (PGS6) 19,000 6,923 18,678 147,851 31,504

21 อุทกภัยภาคใต้ ธพว. 60 5,000 632 1,624 8,656 1,805

22 SMEs Transformation Loan 15,000 4,085 13,573 84,506 14,570

23 SMEs ทวีทุน (PGS6 ปรับปรุงใหม่) 81,000 21,147 81,000 482,642 133,492

24 อุทกภัยและภัยพิบัติ ธพว. 60 3,376 938 2,323 11,354 2,607

25 PGS7 SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ (ผ่าน KTB) 10,000 723 477 1,447 636

26 PGS7 SMEs นิติบุคคลบัญชีเดียว 20,000 861 3,463 28,083 4,972

27 PGS7 SMEs รายเล็ก 30,000 6,692 9,601 53,224 12,741

28 PGS7 SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่าน SFIs 40,000 1,161 4,681 23,025 7,781

29 PGS7 SMEs ทั่วไป 30,000 2,052 9,963 52,566 17,795

30 PGS7 SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่าน ธ.ก.ส. 5,000 อยู่ระหว่างดำาเนินการรับคำาขอค้ำาประกันฯ

31 Micro Entrepreneurs ระยะที่ 1 5,000 49,950 5,000 89,218 5,140

32 Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 13,500 167,946 13,500 287,419 14,047

33 Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 15,000 8,997 656 11,601 696

34 Start-up & Innovation 10,000 1,212 1,994 8,472 2,343

การดำ เนินงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ

โครงการค้ำ ประกันสินเชื่อลักษณะ PGS ตามนโยบายภาครัฐ

 หมายเหตุ: โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและโครงการโลจิสติกส์ไทยได้รวมอยู่ในโครงการ PGS 2
   ที่มา: ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ 31 ธันวาคม 2561 และรวบรวมโดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.    
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 โครงการหรือมาตรการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ทั้งที่สิ้นสุดและอยู่ระหว่างรับคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อด้วยมุ่งช่วยเหลือ SMEs ให้ได ้
รับสินเชื่ออย่างเพียงพอในทุกกลุ่ม จึงได้ขยายขอบเขตการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและการเติบโตของกลุ่ม SMEs ใน
ประเทศ โดยได้ขยายการค้ำาประกันสินเชื่อไปยังกลุ่ม SMEs รายย่อยหรือ Micro SMEs ด้วย โดยมีกลุ่มโครงการสำาคัญต่างๆ ดังนี้ 

โครงการค้ำ ประกันสินเชื่อของ บสย. ในช่วงปี 2556-2561

 ที่มา: ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ 31 ธันวาคม 2561 และรวบรวมโดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.     

ประเภท
โครงการ

ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

กลุ่มลูกค้า 
Micro

Micro SMEs GSB
8 ก.ค. 56 
- 7 ก.ค. 57

วงเงิน 3,000 ลบ.

Micro Entrepreneur ระยะที่ 1
24 มิ.ย. 57 - 31 ธ.ค. 58

วงเงิน 5,000 ลบ.

Micro
Entrepreneur 

ระยะที่ 2
23 ก.พ. 59 
- 30 มิ.ย. 61

วงเงิน 13,500 ลบ.

Micro 
Entrepreneur

ระยะที่ 3
24 ก.ค. 61

- 23 ก.ค. 63
วงเงิน 15,000 ลบ.

ตอบสนอง
นโยบายรัฐ

PGS (เฟส 5) 
ปี 56 - 58
6 ก.พ. 56 

- 31 ธ.ค. 58
วงเงิน 3,000 ลบ.

OTOP และวิสาหกิจชุมชน
28 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58

วงเงิน 10,000 ลบ.

1
Policy Loan
20 ก.ค. 58 
- 31 ธ.ค. 59

วงเงิน 15,000 ลบ.

1
Strat up &
Innovation
5 ก.ค. 59

- 31 ธ.ค. 61
วงเงิน 10,000 ลบ.

1 
อุทกภัยภาคใต้ 

ธพว. 60
7 ก.พ. 60 

- 31 ก.ค. 60
วงเงิน 5,000 ลบ.

3 
SMEs ทวีทุน 

(PGS6 ปรับปรุง
ใหม่)

1 ส.ค. 60 
- 30 มิ.ย. 61

วงเงิน 81,000 ลบ.

 PGS 7
24 ก.ค. 61

- 23 ก.ค. 63
วงเงิน 150,000 ลบ.

2
PGS 5 (ปรับปรุงใหม่)

8 ก.ย. 58
- 31 ธ.ค. 59

วงเงิน 100,000 
ลบ.

2
SMEs ทวีทุน

(PGS 6)
22 พ.ย. 59
- 31 ก.ค. 60

วงเงิน 19,000 ลบ.

2
SMEs 

Transformation 
Loan

21 มี.ค. 60
- 20 มิ.ย. 61

วงเงิน 15,000 ลบ.

4
อุทกภัยและภัย
พิบัติ ธพว. 60

1 ส.ค. 60 
- 30 เม.ย. 61

วงเงิน 3,376 ลบ.

บสย. 
ดำาเนินการ

เอง

BI SCBT
9 ก.ย. 56 
- 8 ก.ย. 57

วงเงิน 6,000 ลบ.

1
TCG Renew
17 มี.ค. 57 
- 31 ธ.ค. 60

วงเงิน 120,000 ลบ.

3
BI SCBT Y2014

9 ก.ย. 57 
- 8 ก.ย. 59

วงเงิน 10,000 ลบ.

1
BI CIMB THAI 

Y2015
25 มี.ค. 59 

- 24 มี.ค. 61
วงเงิน 2,000 ลบ.

PGS Renew
(2559 - 2562)

22 ม.ค. 59 
- 31 ธ.ค. 62

วงเงิน 120,000 ลบ.

1
PGS Renew 

(2560 - 2563)
1 ม.ค. 60 

- 31 ธ.ค. 63
วงเงิน 120,000 ลบ.

1
PGS รายสถาบัน
การเงิน เฟส 5

1 ก.ค. 61 
- 30 มิ.ย. 62

วงเงิน 5,000 ลบ.

2
SMEs Halal 

Trade
30 เม.ย. 57 

- 29 เม.ย. 59
วงเงิน 1,000 ลบ.

4
BI SCB Y2014

1 ต.ค. 57 
- 30 ม.ค. 60

วงเงิน 1,000 ลบ.

2
PGS รายสถาบัน
การเงิน (เฟส 4)

1 ส.ค. 58 
- 31 ก.ค. 61

วงเงิน 10,000 ลบ.

2
BI SMEs BAAC
15 ธ.ค. 60 - 14 

ธ.ค. 62
วงเงิน 1,000 ลบ.

2
สัญญาเช่าซื้อ 

เช่าแบบลีสซิ่งและ
สินเชื่อแฟ็กเตอริ่ง

1 ต.ค. 61 
- 30 ก.ย. 63

วงเงิน 1,000 ลบ.
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การดำ เนินงานอื่นตามยุทธศาสตร์องค์กร
 
 บสย. ได้มีการจัดทำาแผนวิสาหกิจประจำาปี และระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำาปีผ่านการบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ 
อาทิ Strategy Map, Balanced Scorecard, Economic Profit การบริหารความเสี่ยงและระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
เพื่อให้สามารถบรรลุในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามแผนวิสาหกิจ โดย ณ สิ้นปี 2561 สรุปผลสำาเร็จการดำาเนินงานสำาคัญ ดังนี้ 

ผลการดำ เนินงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลต่าง วิเคราะห์ผลต่าง
1. รายได้ค่าธรรมเนียม 

(ล้านบาท)
6,237.23 5,873.23 (5.84 %) ผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมโครงการ PGS ต่ำากว่าเป้าหมาย แต่ใน

ภาพรวมยังคงสูงกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

2. ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 
(ล้านบาท)

529.75 472.92 (10.73) % ผลจากการบริหารค่าใช้จ่ายให้รัดกุมเป็นไปตามแผนและลำาดับ
ความสำาคัญรวมถึงการ Warning ค่าใช้จ่ายให้แต่ละฝ่ายงานทราบ

3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
(ล้านบาท)

8,815.51 6,566.52 (25.51) % ผลจากการบริหารภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPGs) 
ทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดภาระในการตั้งสำารอง
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

4. กำาไรจากการดำาเนินงาน 
(ล้านบาท)

410.73 595.05 44.88 % ผลจากการบริหารค่าใช้จ่ายดำาเนินงานและการบริหารจัดการหนี้
อย่างมีเป้าหมายและอย่างมีประสิทธิภาพ

5. จำานวนเงินเก็บหนี้ค้ำาประกัน
ชดเชย (ล้านบาท)

320 381 19.06 % ผลจากการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ วางแผนและด้วยวิธีการการติดตาม 
ที่แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับส่วนกลางและสาขา 
ด้วยกลยุทธ์การติดตามและประนอมหนี้6. จำานวนรายเก็บหนี้ค้ำาประกัน

ชดเชย (ราย)
2,240 3,482 55.45 %

7. อัตราการแก้ไข NPGs 
โครงการ Non-PGS (ร้อยละ)

29.5% 30% 0.5% ผลจากการประเมินกลุ่มลูกค้า ตรวจเยี่ยมและติดตามแนวโน้ม 
การชำาระหนี้ของแต่ละกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง
สูงที่จะเป็น NPGs รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงิน พร้อมทั้ง
ประสานงานกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่ออย่างใกล้ชิด

8. อัตราการแก้ไข NPGs 
โครงการ PGS (ร้อยละ)

19% 22% 3.0% 

9. การจัดอบรมความรู้ทาง
การเงินโดยใช้หลักสูตรของ 
บสย.  (ราย)

2,100 2,617 24.62 % ผลจากการสานต่อกิจกรรมการอบรม รวมทั ้งการแบ่งกลุ ่ม 
เป้าหมายและเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุ่ม

10. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
(ร้อยละ)

85% 88.24% 3.24% ผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมินฯ ถือว่า บสย. มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำาเนินงานสูงมาก 
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หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน 2561 2560 เปลี่ยนแปลง
(%YoY)

สินทรัพย์รวม 23,625.94 20,647.43 14.43

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 165.72 468.66 (64.64)

เงินลงทุนสุทธิ 22,556.22 16,988.20 32.78 

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 771.27 3,044.42 (74.67)

สินทรัพย์อื่น 132.73 146.15 (9.18)

หนี้สินรวม 14,957.35 12,120.80 23.40

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้าและสำารองค่าประกันชดเชย 10,025.23 8,914.80 12.46

เงินอุดหนุนและเงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล 4,764.47 3,005.85 58.51

หนี้สินอื่น 167.65 200.15 (16.24)

ส่วนของเจ้าของ 8,668.60 8,526.63 1.67 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

 หมายเหตุ: แสดงเฉพาะรายการที่สำาคัญ สำาหรับรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงิน บสย.

สินทรัพย์ 
 ณ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,625.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 2,978.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.43 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 23,493.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 2,991.93 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
14.59 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินงบประมาณประจำาปี ซึ่ง บสย. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อชดเชยความเสียหายโครงการ 
Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตามมติคณะรัฐมนตรี เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมให้แก่ SMEs มีจำานวนรวม 7,480.76 ล้านบาท 
ในระหว่างปี บสย. มีเงินรับค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรวม 4,179.72 ล้านบาท และรับเงินคืนจากการจ่ายค่าประกันชดเชย จำานวน 379.29 
ล้านบาท โดยในระหว่างปี บสย. มีการจ่ายเงินเพื่อชดเชยความเสียหายโครงการที่ บสย. ค้ำาประกัน SMEs ให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู ้
จำานวน 5,804.14 ล้านบาท ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐลดลง 2,273.15 ล้านบาท เงินกองทุนส่วนบุคคล 
ลดลงสุทธิจากปีก่อน 310.86 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ จำานวน 472.92 ล้านบาท และเงินจ่ายเงิน 
ปันผลจำานวน 262.74 ล้านบาท

 สำาหรับสินทรัพย์เงินลงทุนสุทธิจำานวน 22,556.22 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนส่วนบุคคล 9,837.50 ล้านบาท เงินลงทุน 
ในพันธบัตรและเงินฝากประจำา จำานวน 12,718.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 5,568.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.78 
ทั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในพันธบัตรและเงินฝากประจำา ซึ่ง บสย. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเฉลี่ย 1.773 ต่อปี 
สำาหรับเงินกองทุนส่วนบุคคล บสย. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.12 ต่อปี

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
 ณ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีหนี้สินจำานวน 14,957.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 2,836.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 23.40 เม่ือคิดเป็นสัดส่วนของหน้ีสินประกอบด้วย ร้อยละ 14.50 เป็นค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า หรือจำานวนเงิน 2,169.26 
ล้านบาท ร้อยละ 31.85 เป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันและเงินชดเชยความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล หรือจำานวนเงิน 
4,764.47 ล้านบาท และร้อยละ 52.52 เป็นการสำารองค่าประกันชดเชย มีจำานวนเงิน 7,855.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 
994.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.50 และหนี้สินอื่นอีกร้อยละ 1.12 หรือจำานวนเงิน 167.65 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินอื่น
และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำาหรับการกันสำารองค่าประกันชดเชยจำานวนทั้งสิ้น 7,855.97 ล้านบาท แบ่งเป็นการกันสำารอง 
ค่าประกันชดเชยโครงการปกติในอัตราร้อยละ 100 ของภาระค้ำาประกันสุทธิซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จำานวนรวม 1,335.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำานวน 260.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.34 และการกันสำารองค่าประกันชดเชย
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ในอัตราร้อยละ 100 ของรายได้ที่รับรู้ตามระยะเวลา จำานวนรวม 6,520.30 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 1,255.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.85 
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หน่วย : ล้านบาท

งบกำ ไรขาดทุน 2561 2560 เปลี่ยนแปลง
(%YoY)

รายได้รวม 6,581.32 6,955.67 (5.38)

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานรวม 472.92 452.72 4.46 

กำาไรขั้นต้น 6,108.40 6,502.95 (6.07)

หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (5,513.35) (5,824.84) (5.35)

กำาไรจากการดำาเนินงาน 595.05 678.11 (12.25)

กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (190.34) 76.91 (347.48)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 404.71 755.02 (46.40)

 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวนรวม 8,668.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 141.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 เป็นส่วน
ที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำาเนินงานของปี 2561 ซึ่งมีกำาไรสุทธิจำานวน 595.05 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เป็นจำานวน 262.74 ล้านบาท การจัดสรรกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิเป็นจำานวนรวม 59.51 
ล้านบาท ทำาให้ บสย. มีกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำานวน 1,743.56 ล้านบาท และในปีมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผ่ือขายอีกจำานวน 190.34 ล้านบาท  ณ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวน 8,668.60 ล้านบาท โดยมีภาระค้ำาประกันสะสม 
รวม 373,828.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 19,960.18 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปีมีภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น 88,672.75 
ล้านบาท และมีภาระค้ำาประกันลดลงเนื่องจากการยกเลิก ลดวงเงินและจ่ายค่าประกันชดเชยจำานวนรวม 68,712.57 ล้านบาท

รายได้และค่าใช้จ่าย
 จากผลการดำาเนินงานในปี 2561 บสย. มีรายได้จากการดำาเนินงานรวม 6,581.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำานวน 374.35 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.38 แยกเป็นกำาไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลง 240.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.24 รายได้ค่าธรรมเนียม
ค้ำาประกันสุทธิลดลง 153.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.46 รายได้ดอกเบี้ยรับลดลง 15.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.08 โดยม ี
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 34.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.10  สำาหรับรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล
ลดลง 333.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.18 ซึ่งลดลงเท่ากับการสำารองเป็นค่าประกันชดเชยด้วยจำานวนร้อยละ 100  ในส่วนของ 
ค่าใช้จ่ายมีจำานวนรวมทั้งสิ้น 5,986.27 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 5,513.35 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 
จากการดำาเนินงานอื่นๆ จำานวน 472.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 4.64 โดยค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ แยกเป็น 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานและสวัสดิการร้อยละ 66.07 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานและอื่นๆ อีกร้อยละ 33.93 

กำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 ในปี 2561 บสย. มีกำาไรขั้นต้นก่อนการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าประกันชดเชยจำานวนรวม 6,108.40 ล้านบาท ลดลงจาก 
ปี 2560 ร้อยละ 6.07 เมื่อปรับปรุงการตัดจำาหน่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแล้ว บสย. มีกำาไรจากการดำาเนินงานสุทธิ 595.05 ล้านบาท 
หรือกำาไรต่อหุ้น 8.88 บาท ลดลงจากปี 2560 จำานวน 1.24 บาทต่อหุ้น หรือกำาไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 12.25 โดยมีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม 404.71 ล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 81



หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 เปลี่ยนแปลง
(%YoY)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) 2.69 3.38 (0.69)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) 6.92 8.26 (1.34)

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม 9.04 9.75 (0.71)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้จากการดำาเนินงาน (Cost to Income) 7.75 8.03 (0.28)

อัตราส่วน NPGs ต่อภาระค้ำาประกันคงเหลือ 13.59 13.42 0.17

อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) 92.92 57.66 35.26

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ คัญ

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (Return on Asset: ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (Return on 
Equity: ROE) จากกำาไรจากการดำาเนินงานที่ลดลงร้อยละ 12.25 แต่สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.43 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 บสย. มีอัตรา 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.69 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ยที่ร้อยละ 6.92 
  อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม ณ สิ้นปี 2561 บสย. มีกำาไรจากการดำาเนินงานที่ลดลงร้อยละ 12.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลจาก
สภาวะตลาดการลงทุนที่ผันผวนส่งผลให้กำาไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงร้อยละ 57.24 และผลตอบแทนจากรายได้ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ  
6.08 รวมถึงกำาไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 2561 ซึ่งคิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 9.04 ใกล้เคียงกับปี 2560 ที่มีอัตราอยู่ที่
ร้อยละ 9.75 
  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้จากการดำาเนินงาน (Cost to Income) ถึงแม้กำาไรจากการดำาเนินงานในปี 2561 ลดลง 
ร้อยละ 12.25 แต่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานรวมต่อรายได้รวมก็ลดลงเช่นกันโดยคิดเป็นร้อยละ 7.75 ซึ่งมีอัตราที่ลดลง 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 8.03 
  อัตราส่วน NPGs ต่อภาระค้ำาประกันคงเหลือ ในปี 2561 บสย. มีสัดส่วน NPGs ต่อภาระค้ำาประกันคงเหลือใกล้เคียงกับปี 2560 
 สอดคล้องกับภาระการค้ำาประกันสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นทุกปี
  อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) บสย. มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับร้อยละ 92.92 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากมีสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงระหว่างปี สะท้อนให้เห็นถึงระดับความมั่นคงและความสามารถในการค้ำาประกัน 
สินเชื่อให้แก่ SMEs ของ บสย. ที่ปรับเพิ่มขึ้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการ บสย. ได้ให้ความสำาคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานกิจการประจำาปี จึงกำากับดูแลให้การจัดทำางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญช ี
ที่รับรองทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอโดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำาเนินงานของ บสย. อย่างแท้จริง อีกทั้งได้มีการรายงานผลการดำาเนินงาน และเปิดเผย
ข้อมูลที่สำาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการ บสย. ได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กำากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะดำารงรักษาไว ้
ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระทำาทุจริต หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

 คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ 
เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของ บสย. ดังกล่าวม ี
ความเชื่อถือได้โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานกิจการประจำาปีนี้แล้ว

 งบการเงินของ บสย. ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบนั้น บสย. ได้ให้ข้อมูล
และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและตามที่ผู้สอบบัญชีขอ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได ้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งแสดงไว้ในรายงานกิจการประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการ บสย. มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ บสย. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเช่ือม่ัน 
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บสย. สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)
 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ความเห็น
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บรรษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
ในรายงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากบรรษัท ตามมาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินและข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้อกำาหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอ 
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำาปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำาปีให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลัง 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
 ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
 ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่า 
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
 เมื่อสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำาปี หากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานประจำ ปี 256184



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบรรษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที ่
เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบรรษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบรรษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได ้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ 
สำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินรวมถึง
 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที ่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบรรษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร
 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ 
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญ 
ต่อความสามารถของบรรษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ 
สำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึง 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี ่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บรรษัทต้องหยุดการดำาเนินงาน 
ต่อเนื่อง
 • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิตรา  เมฆาพงศ์พันธุ์)
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5

(นายศตวรรษ  บุญโกย)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำานาญการพิเศษ

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

เงินสด 4.1 77.52 89.09 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4.2 165,640.47 468,573.60 

เงินลงทุนสุทธิ 4.3 22,556,222.77 16,988,201.96 

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ 4.4 7,721,651.84 7,114,456.97 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.6 (7,721,651.84) (7,114,456.97)

รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ -   -   

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ  

ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล 4.5.1 1,034,956.76 1,010,205.53 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 4.7.1 (1,034,956.76) (1,010,205.53)

ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล 4.5.2 28,728,273.51 23,907,857.33 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 4.7.2 (28,728,273.51) (23,907,857.33)

รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ -   -   

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 4.8 771,270.27 3,044,419.85 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4.9 88,338.65 104,391.24 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 4.10 38,748.84 35,327.89 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 4.11 5,643.63 6,425.41 

รวมสินทรัพย์ 23,625,942.15 20,647,429.04 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ 2561 2560

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า 4.12 2,169,258.46 2,053,448.27 

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 4.13 224,173.71 340,443.55 

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล 4.14 4,540,292.33 2,665,410.49 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 4.15 48,119.01 43,943.77 

สำารองค่าประกันชดเชย 4.16 7,855,968.23 6,861,348.65 

หนี้สินอื่น 4.17 119,532.15 156,204.20 

รวมหนี้สิน 14,957,343.89 12,120,798.93 

ส่วนของเจ้าของ  

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 68,399,467 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 6,839,946.70 6,839,946.70 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ 67,024,730 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 4.18 6,702,473.00 6,702,473.00 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 4.19 (73,446.19) 116,894.69 

กำาไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสำารองตามกฎหมาย 4.20 296,015.00 236,510.40 

ยังไม่ได้จัดสรร 1,743,556.45 1,470,752.02 

รวมส่วนของเจ้าของ 8,668,598.26 8,526,630.11 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 23,625,942.15 20,647,429.04 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..............................................................................
(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..............................................................................
(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกำ ไรขาดทุนและกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ 2561 2560

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ย 4.25 243,738.33 259,507.99 

รวมรายได้ดอกเบี้ย  243,738.33 259,507.99 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน  882,382.85 984,360.22 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  4,990,850.14 4,409,022.19 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน  5,873,232.99 5,393,382.41 

ค่าประกันชดเชยสุทธิ 4.28 189,146.10 822,123.43 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสุทธิ  6,062,379.09 6,215,505.84 

รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  1,242,321.83 1,576,127.53 

ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  (1,242,321.83) (1,576,127.53)

รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ  -   -   

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 4.26 179,478.33 419,731.18 

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 4.27 95,720.47 60,934.66 

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  6,581,316.22 6,955,679.67 

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  312,471.80 299,342.80 

ค่าตอบแทนกรรมการ  10,000.36 6,293.75 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  62,063.65 59,441.46 

อื่นๆ  4.30 88,388.73 87,645.28 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ  472,924.54 452,723.29 

หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ 4.29 5,513,345.71 5,824,841.42 

กำาไรสุทธิ  595,045.97 678,114.96 

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 4.19 (190,340.88) 76,913.62 

รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ  (190,340.88) 76,913.62 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม  404,705.09 755,028.58 

กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 4.34 8.88 10.12 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..............................................................................
(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..............................................................................
(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ ทุนที่ออกและ
ชำ ระแล้ว

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

เจ้าของ
กำ ไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่วนเกิน
(ต่ำ กว่า) ทุน 

จากการ
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่าเงินลงทุน

จัดสรรแล้ว
สำ รองตาม 
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 6,702,473.00 39,981.07 168,698.90 986,455.05 7,897,608.02 

สำารองตามกฎหมาย 4.20 -   - 67,811.50 (67,811.50) -

เงินปันผลจ่าย -   - - (126,006.49) (126,006.49)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 4.19 -   76,913.62 - 678,114.96 755,028.58 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 6,702,473.00 116,894.69 236,510.40 1,470,752.02 8,526,630.11 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 6,702,473.00 116,894.69 236,510.40 1,470,752.02 8,526,630.11 

สำารองตามกฎหมาย 4.20 -   -   59,504.60 (59,504.60) -   

เงินปันผลจ่าย 4.21 -   -   -   (262,736.94) (262,736.94)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 4.19 -   (190,340.88) -   595,045.97 404,705.09 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,702,473.00 (73,446.19) 296,015.00 1,743,556.45 8,668,598.26 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..............................................................................
(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..............................................................................
(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

2561  2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสุทธิ 595,045.97 678,114.96 

รายการปรับกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 31,787.19 31,283.62 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 5,513,345.71 5,824,841.42 

ค่าประกันชดเชยลดลง (189,146.10) (822,123.43)

ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 1,242,321.83 1,576,127.53 

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (56,930.61) (25,564.88)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 4,175.24 4,269.72 

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน (179,478.33) (419,731.18)

(กำาไร) ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ 8.64 874.50 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (243,738.32) (259,507.99)

เงินสดรับดอกเบี้ย 133,379.78 210,540.58 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 6,850,771.00 6,799,124.85 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ (631,931.83) (701,015.61)

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (4,883,212.52) (5,121,095.39)

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 2,273,149.58 (1,291,618.74)

สินทรัพย์อื่น 3,812.88 (2,374.73)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า 122,649.37 (158,187.05)

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากรัฐบาล (123,109.01) (1,082,976.47)

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล 1,874,881.84 1,130,853.72 

เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้ (4,857.58) (2,846.72)

เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,825.05) (2,540.66)

หนี้สินอื่น (27,989.43) 28,901.63 

(1,400,431.75) (7,202,900.02)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 5,450,339.25 (403,775.17)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2561  2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในเงินลงทุน (18,704,421.62) (20,733,772.42)

เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.2.2 (6,850.38) (6,219.91)

เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 4.2.3 (10,234.60) (19,886.59)

เงินสดรับจากเงินลงทุน 13,231,002.49 21,234,994.22 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.00 838.00 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,490,501.11) 475,953.30 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล (262,736.94) (126,006.49)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (262,736.94) (126,006.49)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (302,898.80) (53,828.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 468,616.79 522,445.14 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4.2.1 165,717.99 468,616.79 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ..............................................................................
(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..............................................................................
(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

รายงานประจำ ปี 256192



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำ เนินงานของ บสย.
 1.1 ข้อมูลทั่วไป
   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
   ขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 และพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
   ขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 อาคาร 
   ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 1.2 ข้อมูลการดำาเนินงาน
   บสย. จัดตั้งขึ้นเพื่อทำาหน้าที่บริการค้ำาประกันสินเชื่อ และดำาเนินการเกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม (การประกอบ 
   อุตสาหกรรม การทำาหัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำาหนด ทั้งนี้ต้องมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อม 
   (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และมีทรัพย์สินถาวรตามจำานวนที่กำาหนด 
   โดยกฎกระทรวง) เพ่ือใหไ้ดรั้บสินเชือ่จากสถาบนัการเงนิจำานวนมากขึน้ และสามารถเรง่การกระจายสนิเชือ่ไปทัว่ประเทศไดเ้รว็ขึน้ 
   ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บสย. ได้มีการขยายฐานการให้บริการค้ำาประกัน 
   สินเชื่อครอบคลุมไปยังธุรกรรมแฟ็กตอริง ธุรกรรมการให้เช่าซื้อ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่ง และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้าย 
   การให้สินเชื่อตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการค้ำาประกันสินเชื่อภารธุระอุตสาหกรรม 
   ขนาดย่อมให้แก่บุคคลอื่น หรือการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องให้เป็นไปตามที ่
   คณะกรรมการกำาหนด 
   บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโครงการดังนี้
    1.  โครงการปกติ หมายถึง โครงการค้ำาประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อโดยพิจารณาร่วมกับสถาบันการเงิน 
      เป็นรายตัวลูกค้า และความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยพิจารณาตามเง่ือนไขของหนังสือค้ำาประกันแต่ละฉบับ บสย. 
       มีการค้ำาประกันโครงการปกติ จำานวน 4 รูปแบบ ดังนี้
       1.1 การค้ำาประกันประเภทปกติ
       1.2 การค้ำาประกันประเภท NPL
       1.3 การค้ำาประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU)
       1.4 การค้ำาประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP)
    2.  โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) หมายถึง โครงการค้ำาประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อ 
      ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme และกำาหนดความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยตามเงื่อนไขของ 
      แต่ละโครงการ

2. เกณฑ์การจัดทำ และเสนองบการเงิน
 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
   งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้ 
   พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยใช้รูปแบบนำาเสนองบการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดขึ้นสำาหรับสถาบัน 
   การเงินเฉพาะกิจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 1/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง การจัดทำาและการ 
   ประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
   สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือ 
   หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบ 
   อย่างเป็นสาระสำาคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำานวณ และผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินของ บสย.

 2.2 การใช้ประมาณการทางบัญชี
   ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อ 
   สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน  
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   รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที ่
   ประมาณการไว้
   ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการจะบันทึกใน 
   งวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่รับผลกระทบ
   ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและสมมติฐานสำาคัญที่นำามาใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำาคัญ 
   ต่อการรับรู้จำานวนเงินในงบการเงินของ บสย. ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
      4.3 เงินลงทุนสุทธิ
      4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้
      4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
      4.8 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
      4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
      4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
      4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
      4.22 ภาระค้ำาประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

 2.3 การวัดมูลค่ายุติธรรม
   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 บสย. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัด 
   มูลค่ายุติธรรม การถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานที่รายงานในงบการเงิน  
   กรอบแนวคิดหลักของนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมมีดังนี้
   การวัดมูลค่ายุติธรรม
   มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายชำาระเพื่อโอนหนี้สินระหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาดหลัก ณ วันที ่
   วัดมูลค่า ในกรณีไม่มีตลาดหลัก จะใช้ตลาดที่ได้เปรียบมากที่สุดซึ่ง บสย. สามารถเข้าถึงตลาดได้ในวันที่วัดมูลค่า บสย. ประเมิน 
   มูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินภายใต้สมมติฐานว่าสินทรัพย์นั้นจะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
   ได้สูงสุด
   บสย. วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้อนความมีสาระสำาคัญของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
   ระดับ 1 อ้างอิงราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
   ระดับ 2 อ้างอิงจากข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมที่นอกเหนือจากข้อมูลในระดับ 1 ของสินทรัพย์หรือ 
   หนี้สินอย่างเดียวกัน รวมถึงราคาเสนอซื้อขายไม่ว่าในตลาดที่มีหรือไม่มีสภาพคล่องของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันหรือ 
   จากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
   ระดับ 3 อ้างอิงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่งรวมถึงกรณีวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินจากเทคนิคการประเมินมูลค่า  
   โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้และข้อมูลนั้นมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อมูลค่ายุติธรรม
   การโอนเปลี่ยนลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาหรือระดับการสังเกตได้ของข้อมูล ที่ใช้ใน 
   การวัดมูลค่ายุติธรรม

 2.4 สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน
   งบการเงินนี้จัดทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของ บสย. ข้อมูลทางการเงิน 
   ทั้งหมดแสดงเป็นสกุลเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แสดงเป็นหลักล้านบาท หรือยกเว้นที่ระบุไว ้
   เป็นอย่างอื่น

 2.5 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
   สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ 
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่หลายฉบับโดยมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 
   ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้ 
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       มาตรฐานการบัญช ี
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้
   ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
          จากรัฐบาล
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
   ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
   ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำาไรต่อหุ้น
   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
   ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เกษตรกรรม
       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก
   ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม
   ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
   ฉบับที่ 15    เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
       การตีความมาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
          ดำาเนินงาน
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าดำาเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
   ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
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   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
       การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
          คล้ายคลึงกัน
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) 
          เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำาและปฏิสัมพันธ์ของ
          รายการเหล่านี้สำาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์
          ของพนักงาน
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินที่นำาส่งรัฐ
   ฉบับที่ 22       เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งสอบแทนจ่ายล่วงหน้า
 
   ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
       มาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 32    เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 7    เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
   ฉบับที่ 9    เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
       การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 16    เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
   ฉบับที่ 19    เรื่อง การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
   บสย. ได้เตรียมความพร้อมในการนำามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความตามมาตรฐานการบัญช ี
   และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น ซึ่งฝ่ายบริหารของบรรษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบอย่าง 
   มีสาระสำาคัญที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของ บสย. เมื่อนำามาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ คัญ
 3.1 การรับรู้รายได้
   3.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค้ำาประกันสินเชื่อของโครงการโดยเรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี 
      ตามอัตราที่กำาหนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
   3.1.2 รายได้ดอกเบี้ย
       ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด  
       รายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
       รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
   บสย. รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย 
   ดำาเนินงานอื่น ตามวิธีเกณฑ์คงค้าง
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 3.3 เงินสด
   เงินสด หมายถึง เงินสดย่อย เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

 3.4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
   หมายถึง เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และรายการเทียบเท่าเงินสด

 3.5 เงินลงทุน
   บสย. จัดกลุ่มการลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ เงินลงทุนระยะยาว หรือ เงินกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนเพื่อการบริหารเงิน 
   สภาพคล่อง โดยกำาหนดกรอบนโยบายไว้ดังนี้
   นโยบายการลงทุนเงินกองทุนส่วนบุคคล
   เป็นเงินลงทุนระยะยาว เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง โดยมีการจัดสรรเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ คือ  
   ระดับต่ำาถึงปานกลาง ดังน้ัน จึงมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทางการเงินและตราสารหน้ีภาครัฐ รวมท้ังมีการลงทุนในตราสารทุน 
   เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
   ลักษณะการลงทุนเป็นไปเพื่อเน้นการแสวงหาผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมทั้งอาจมีการ 
   ขายทำากำาไรส่วนเกินเมื่อโอกาสอำานวย กลยุทธ์การลงทุนมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ 
   สถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอาจมีระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ต่ำากว่า 1 ปี (ถือเป็นหลักทรัพย์ลงทุน 
   เผื่อขาย) แต่ทั้งนี้ กำาหนดให้อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน ไม่เกินกว่า 4 รอบต่อปี โดยแบ่งออกเป็น อัตราส่วน 
   หมุนเวียนการลงทุนของหุ้นไม่เกินกว่า 4 รอบต่อปี อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของพันธบัตรไม่เกินกว่า 4 รอบต่อปี และ 
   อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของหุ้นกู้ภาคเอกชนไม่เกินกว่า 2 รอบต่อปี (ไม่นับรวมกรณียกเว้น เช่น การปฏิบัติตามนโยบาย  
   Stop Loss เป็นต้น)
   
   3.5.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
   ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อเผื่อขาย จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย และ 
   แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนท่ียังไม่ได้เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
   ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงผลสะสมในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ เม่ือหลักทรัพย์เกิดการ 
   ด้อยค่าหรือมีการจำาหน่ายหลักทรัพย์ บสย. จะกลับรายการกำาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
   ก่อนการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า และกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายหลักทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุน 
   เบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกำาไรหรือขาดทุน โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
   ตราสารหนี้ที่ บสย. ตั้งใจถือและสามารถถือจนครบกำาหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำาหนด ซึ่งเงินลงทุนที่ถือ 
   จนครบกำาหนดจะแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับ 
   ราคาไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
   สำาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยราคาทุนหักค่า 
   เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
   เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดประเภทเป็นเงินลงทุน 
   เผื่อขาย จะแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือราคาปิดของตลาด 
   หลักทรัพย์อื่นที่ตราสารนั้นมีการซื้อขาย ณ วันที่รายงาน
   ประเภทตราสารที่ บสย. ลงทุน มีดังนี้
    ตราสารหนี้ ที่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง  
   พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ท่ีออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือออกโดยภาคเอกชนท่ีมีความม่ันคง และหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากน้ี ก็จะ 
   เป็นเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน และบัตรเงินฝาก ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
     ตราสารทุน ที่เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยสถาบันที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนดี โดยพิจารณา 
   ลงทุนเฉพาะบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET 100 Index หรือ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น 
   ที่มีคุณลักษณะทำานองเดียวกันหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการ 
   ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR)
   การบันทึกรายการของตราสาร ณ วันที่รายงาน
   ตราสารหนี้ จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซต์ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) มาบันทึกเป็นราคาตลาด 
   เพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนที่มีการ Amortized และบันทึกเป็นกำาไรหรือขาดทุนของตราสาร
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   ตราสารทุน จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มาบันทึกเป็นราคา 
   ตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ยและบันทึกเป็นกำาไรหรือขาดทุนของตราสาร การรับรู้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset  
   Value : NAV) จะเป็นการคำานวณจากมูลค่าทรัพย์สินรวมที่คำานวณได้หักด้วยค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน ค่ารับฝาก 
   ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าโอนพันธบัตร)
   3.5.2 การจำาหน่ายเงินลงทุน
   เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงกำาไรหรือขาดทุนจากการตีราคา 
   หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน
   ในกรณีที่มีการจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนที่จำาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู ่
   ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
   นโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารเงินสภาพคล่อง
   เงินสภาพคล่อง หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องที่ บสย. ต้องดำารงไว้ให้เพียงพอสำาหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามวัตถุประสงค ์
   ของการบริหารสภาพคล่อง
   สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้องดำารงไว้เพื่อความ 
   เพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ได้แก่ เงินฝากทุกประเภท ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ต๋ัวแลกเงิน 
   พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายในการลงทุนสอดคล้องกับขอบเขตการลงทุนของ บสย. และตราสาร 
   ทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.
   แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินสภาพคล่อง
   1. แหล่งที่มา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากการค้ำาประกัน การถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการ การรับคืน 
    เงินค่าประกันชดเชย ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ค้ำาประกัน เงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อื่นๆ เป็นต้น
   2. แหล่งที่ใช้ไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน รายจ่ายลงทุนและค่าประกันชดเชย

 3.6 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้
   เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้เกิดขึ้นเมื่อ บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันแก่ผู้ให้กู้  
   (สถาบันการเงิน) เป็นจำานวนเท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำาระหนี้ และสิทธิเรียกร้องในหลักประกัน 
   ต่อ SMEs ได้เท่ากับจำานวนที่จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้รับรู ้
   รายการ ดังนี้
   3.6.1 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ บสย. จัดประเภทโครงการออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้
      3.6.1.1 โครงการปกติ Non - PGS
        1. การค้ำาประกันประเภทปกติ รับรู้รายการด้วยจำานวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำาประกันบวก 
         ดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องหรือไม่เกินเงื่อนไขตามการค้ำาประกันที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำาประกัน
        2. การค้ำาประกันประเภท NPL รับรู้รายการด้วยจำานวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำาประกันบวก 
         ดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด
        3. การค้ำาประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับรู้รายการด้วยจำานวนเงิน ตามความ 
         รับผิดชอบตามภาระค้ำาประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ตามที่ระบุไว ้
         ในหนังสือค้ำาประกัน
        4. การค้ำาประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP) รับรู้รายการด้วยจำานวนเงินตาม 
         ความรับผิดชอบคร่ึงหน่ึงของส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่ากับภาระหน้ีคงเหลือหักมูลค่าหลักประกันท่ีขายได้) 
         บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน
      3.6.1.2 โครงการ Portfolio Guarantee Shceme (PGS)
        เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้โครงการ Portfolio Guarantee Shceme จะรับรู้เมื่อ 
        มีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกันหรือยื่นขอรับชำาระหนี้ในคดีล้มละลายกับ  
        SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำาประกัน โดยความรับผิดในการค้ำาประกันของ บสย. เฉพาะ 
        หนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำาประกัน และเฉพาะภาระค้ำาประกันที่เป็น NPG ของแต่ละ Portfolio Guarantee 
        Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละที่กำาหนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน  
        โดย บสย. จะพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละรายเต็มจำานวนภาระ 
        ค้ำาประกัน
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

   3.6.2 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นโครงการ Portfolio Guarantee  
      Shceme (PGS) ที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันแก่ผู้ให้กู้ (สถาบัน 
      การเงิน) เป็นจำานวนเท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำาระหนี้ และสิทธิเรียกร้องในหลักประกัน 
      ต่อ SMEs ได้เท่ากับจำานวนที่จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกัน เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกัน 
      ลูกหนี้จะรับรู้เมื่อมีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกันหรือยื่นขอรับชำาระหนี้ในคดีล้มละลาย 
      กับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำาประกัน โดยความรับผิดในการค้ำาประกันของ บสย. เฉพาะหนี ้
      ต้นเงินของสินเช่ือค้ำาประกัน และเฉพาะภาระค้ำาประกันท่ีเป็น NPG ของแต่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกิน 
      อัตราร้อยละที่กำาหนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดย บสย. จะพิจารณาจ่าย 
      ค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละรายเต็มจำานวน ภาระค้ำาประกันโครงการตามธุรกรรม 
      นโยบายรัฐจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
      3.6.2.1 ลูกหนี้ค้ำาประกันโครงการที่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล บสย. จะได้รับเงินชดเชยตามความเสียหาย 
        ที่เกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีโดยลูกหนี้กลุ่มนี้จะมีทั้งส่วนที่จ่ายจากเงินที ่
        รับจากค่าธรรมเนียมค้ำาประกันและเงินที่รัฐบาลให้การชดเชยความเสียหาย โดยการชดเชยจะพิจาณาจ่ายให ้
        ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นลูกหนี้โครงการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือจึงคิดเป็นจำานวนความเสียหาย 
        รวมท้ังโครงการ ซ่ึงในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาท่ีกำาหนดในหลักเกณฑ์การค้ำาประกัน 
        โดยจ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเป็นลำาดับแรก  หากยังมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกินกว่าเงินค่าธรรมเนียม 
        ค้ำาประกันที่ได้รับสะสม บสย. จึงจะนำาเงินส่วนที่รัฐบาลมีมติชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 
        วงเงินที่อนุมัติ มาจ่ายในลำาดับถัดไป
      3.6.2.2 ลูกหนี้ค้ำาประกันโครงการที่ไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล เป็นโครงการที่ บสย. ได้รับการอนุมัต ิ
        จากคณะกรรมการ บสย. ให้ดำาเนินการค้ำาประกันตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  ในการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยจะ 
        ตั้งสำารองจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันที่รับรู้ในแต่ละงวดบัญชีด้วยจำานวนที่เท่ากัน ซึ่งในการจ่าย 
        ค่าประกันชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาที่กำาหนดในหลักเกณฑ์การค้ำาประกันจากเงินค่าธรรมเนียม 
        ค้ำาประกันที่ได้รับเท่านั้น โดยโครงการตามมติ ครม. นี้ บสย. จะไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายโครงการจาก 
        รัฐบาล
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   เนื่องจากลูกหนี้ค้ำาประกันของ บสย. ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่
   1) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟ้องลูกหนี้หรือได้ยื่นคำาขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องและมีคำาบังคับ 
    หรือคำาสั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำาระหนี้ได้ หรือ
   2) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง 
    ในคดีล้มละลายและได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคำาสั่งเห็นด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกคำาพิพากษา 
    ให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งแรกแล้ว 
   ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกัน 
   เงินสำารองของสถาบันการเงิน ได้กำาหนดให้สินทรัพย์ลักษณะดังกล่าว จัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นสูญซึ่งคณะกรรมการบริหารของ  
   บสย. ได้มีมติครั้งที่ 3/2544 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544 ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค้ำาประกันในอัตราร้อยละ 100  
   เนื่องจากลูกหนี้ค้ำาประกันเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ และจะรับรู้รายได ้
   ดอกเบี้ยเมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้
   ลูกหนี้ที่จะตัดเป็นหนี้สูญ จะรับรู้รายการดังกล่าวเป็นหนี้สูญในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   หนี้สูญได้รับคืน จะบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 3.7 การจำาหน่ายหนี้สูญ
   บสย. มีข้อบังคับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมว่าด้วยการจำาหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. 2544 ดังนี้
   1. หนี้สูญมีลักษณะหนี้ ดังนี้
      เป็นหนี้จากการประกอบกิจการ
      เป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ มีหลักฐานสามารถฟ้องร้องได้
   กรณีหนี้ที่ขาดอายุความหรือหนี้ที่ล่วงเลยกำาหนดระยะเวลายื่นขอรับชำาระหนี้ในคดีล้มละลาย การพิจารณาจำาหน่ายหนี้สูญต้องม ี
   รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงมูลเหตุและข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการสอบสวนที่กรรมการและผู้จัดการทั่วไปแต่งตั้ง 
   และหรือต้องมีรายงานผลการตรวจสอบสถานะและทรัพย์สินของลูกหนี้จนเป็นที่ยุติแล้ว
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   2. การจำาหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ดำาเนินการ ดังนี้
    2.1 มูลหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท  มีการดำาเนินการติดตามทวงถามให้ชำาระหนี้แล้ว
    2.2 มูลหนี้ไม่เกิน 500,000 บาท  
    2.3 มูลหนี้เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป
   ในการจำาหน่ายหนี้สูญตาม 2.2 และ 2.3 บสย. จะดำาเนินการติดตามทวงถามหนี้  โดยดำาเนินการในทางคดีดังนี้
      คดีแพ่ง ทุกกรณี บสย. จะดำาเนินการติดตามทวงถามให้ชำาระหนี้ตลอดจนยื่นฟ้องลูกหนี้ทุกรายต่อศาลจนคดีถึงที่สุด  
     โดยดำาเนินการสืบทรัพย์ บังคับคดี จนลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ชำาระหนี้ได้ 
      คดีล้มละลายกรณีไม่มีทรัพย์ในคดีจะดำาเนินการจนถึงขั้นศาลมีคำาสั่งปลดล้มละลายแล้ว

 3.8 สำารองค่าประกันชดเชย
   สำารองค่าประกันชดเชยเกิดจากภาระค้ำาประกันที่ บสย. ค้ำาประกันให้กับ SMEs เป็น
   1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้กู้ (ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน) ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้น 
    ต่ำากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญหรือ
   2. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 
    เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
    2.1 มีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ 
      ผูกพันจากการอนุมาน
    2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บสย. จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพัน 
      ดังกล่าว
    2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
   เนื่องจาก บสย. ไม่ได้เป็นผู้ให้กู้หรือผู้ให้สินเชื่อ การตั้งสำารองค่าประกันชดเชยจึงอ้างอิงการจัดชั้นสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 
   ที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่งสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ให้สินเชื่อได้จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2559 
   ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำารองของสถาบันการเงินสรุปสาระสำาคัญ ดังนี้
   สำารองค่าประกันชดเชย เป็นประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก บสย. เข้าไปรับภาระการค้ำาประกัน SMEs กับสถาบัน 
   การเงินที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่ง บสย. มีหลักเกณฑ์ในการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยสำาหรับภาระค้ำาประกันของหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ 
   สำาหรับโครงการปกติและโครงการ Portfolio Guarantee Shceme (PGS) เป็นดังนี้
   3.8.1 โครงการปกติ
      ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย สำาหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพโครงการปกติ ดังนี้
      1.1 สินทรัพย์จัดชั้นปกติ และสินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บสย. ไม่ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย
      1.2 สินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ บสย. ตั้งสำารองในอัตรา 
       ร้อยละ 100
       วิธีการคำานวณการกันสำารองค่าประกันชดเชย แบ่งตามวิธีการคำานวณความรับผิดเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
       กลุ่มที่ 1 ได้แก่ การค้ำาประกันประเภทโครงการค้ำาประกันประเภทปกติ โครงการค้ำาประกันประเภท NPL 
       (Non - Performing Loan) โครงการค้ำาประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) มีหลักเกณฑ ์
       การกันสำารองค่าประกันชดเชยสำาหรับภาระค้ำาประกัน ดังนี้
       การกันสำารองค่าประกันชดเชย คำานวณจากร้อยละ 100 ของภาระความรับผิดในการค้ำาประกันของลูกหนี้จัดชั้น 
       ต่ำากว่ามาตรฐาน (เกรด C) จัดชั้นสงสัย (เกรด D) หรือจัดชั้นสงสัยจะสูญ 
       กลุ่มที่ 2 การค้ำาประกันประเภทโครงการ Risk Participation (RP) มีหลักเกณฑ์การกันสำารองค่าประกันชดเชย 
       สำาหรับภาระค้ำาประกัน ดังนี้
       การกันสำารองค่าประกันชดเชย คำานวณจากร้อยละ 100 สำาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบัน 
       ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่าย 
       หลักประกัน (ตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด)
   3.8.2 การตั้งสำารองค่าประกันชดเชย สำาหรับภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน โครงการ Portfolio Guarantee Scheme  
      (PGS) เป็นดังนี้
      โครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นโครงการที่กำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้น 
      ด้อยคุณภาพ (NPGs) ตามอัตราร้อยละที่กำาหนดในแต่ละ Portfolio ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ 
      ค้ำาประกันการกันเงินสำารองค่าประกันชดเชยโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย 
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

      ด้วยจำานวนเงินเท่ากับการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสุทธิในปีนั้นๆ
      สำาหรับการต้ังสำารองค่าประกันชดเชยตามมาตรการโครงการของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีได้กำาหนดจำานวนเงินเพ่ือชดเชย 
      ความเสียหายของแต่ละโครงการแก่ บสย. โดย บสย. จะรับรู้เงินจำานวนนี้เป็นสำารองค่าประกันชดเชยความเสียหาย 
      จากรัฐบาลและรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลในคราวเดียวกัน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าแต่ละไตรมาส 
      เงินสำารองค่าประกันชดเชยสุทธิคงเหลือน้อยกว่าการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสะสม
      เงินสำารองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS บสย. ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยจากการประมาณการความสูญเสีย ที่อาจ 
      เกิดขึ้นแต่ไม่เกินความรับผิดที่ บสย. ต้องจ่ายให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้แก่ SMEs ตามหลักเกณฑ์การค้ำาประกันของแต่ละ 
      โครงการ โดยการตั้งสำารอง บสย. แยกการตั้งสำารอง ดังนี้
      1.1 สำารองค่าประกันชดเชยตั้งตามการรับรู้รายได้ในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 
       ที่ บสย. ได้รับทั้งโครงการจาก SMEs และจากส่วนที่รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำาประกันแทนให้แก่ SMEs 
      1.2 สำารองค่าประกันชดเชยจากเงินชดเชยความเสียหายโครงการตามนโยบายรัฐ บสย. จะตั้งสำารองเงินชดเชยความ 
       เสียหายจากรัฐบาล หากเงินสำารองค่าประกันชดเชยตามการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสะสมมีไม่เพียงพอ 
       ต่อการจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละไตรมาส บสย. จะนำาส่วนต่างที่รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสะสมหักกับ 
       ค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมมาตั้งสำารองค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐและรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยจาก 
       ธุรกรรมนโยบายรัฐด้วยจำานวนที่เท่ากัน ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรเงินชดเชยความเสียหาย ส่วนนี้ให้ บสย.  
       และ บสย. ต้องสำารองจำานวนเงินดังกล่าวนี้ บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรม 
       นโยบายรัฐ

 3.9 การรับสภาพหนี้
   ลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ในการติดตามหนี้กับลูกหนี้นอกจากการดำาเนินคดีทางกฎหมาย 
   แล้ว บสย. ให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ก่อนการดำาเนินคดี ด้วยมูลหนี้ที่ลูกหนี้ยอมรับว่า บสย. ได้ค้ำาประกันสินเชื่อของลูกหนี ้
   ต่อสถาบันการเงินผู้ให้กู้ และ บสย. เป็นผู้จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้นั้นตามต้นเงิน (ต้นเงิน หมายถึง จำานวน 
   เงินพร้อมดอกเบี้ยจำานวนหนึ่งที่ บสย. จ่ายให้แก่สถาบันการเงินตามสิทธิในเงื่อนไขของหนังสือค้ำาประกันแต่ละฉบับ หรือแต่ละ  
   Portfolio โดยการรับสภาพหนี้ ลูกหนี้ได้ยอมรับที่จะชดใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยของต้นเงินในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกำาหนด)

 3.10 ค่าเผื่อการปรับโครงสร้างหนี้
   บสย. มีวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ดังต่อไปนี้
   1. ชำาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเต็มจำานวน
   2. ชำาระต้นเงินเต็มจำานวนแต่ขอลดหย่อนดอกเบี้ย
   การปรับโครงสร้างหนี้ บสย. จะนำาผลแตกต่างระหว่างมูลหนี้ก่อนปรับโครงสร้างหนี้และมูลหนี้หลังปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจาก 
   ผลต่างของดอกเบี้ยไปปรับลดกับค่าเผื่อเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ และรับรู้เป็นค่าเผื่อจากการปรับ 
   โครงสร้างหนี้เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 3.11 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
   โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยให้ บสย. ดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให ้
   สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการดำาเนินการในแต่ละโครงการตามมติ ครม. นั้น จะกำาหนดความช่วยเหลือ โดยแบ่งเป็น 
   เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน และเงินชดเชยความเสียหายโครงการ
    เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน เป็นเงินส่วนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำาประกันแทน  
   SMEs ให้แก่ บสย. โดยเงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันนี้ ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนส่วนนี้ให้แก่ บสย. ณ วันที ่
   ค้ำาประกันสินเชี่อให้แก่ SMEs บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับจากรัฐบาล  
   เท่ากับจำานวนเงินที่รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันในแต่ละรอบบัญชี 
   เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำาประกันจากรัฐบาล เป็นส่วนที่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ บสย. เพื่อชดเชย 
   โครงการค้ำาประกันที่เกิดความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความเสียหายสูงสุดที่กำาหนดไว้ตามมติ ครม. สำาหรับ 
   จำานวนเงินชดเชยความเสียหาย บสย. จะรับรู้รายการเฉพาะจำานวนเงินผลต่างที่เกิดขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมสะสมมีน้อยกว่า 
   จำานวนเงินจ่ายค่าประกันชดเชยสะสม ณ สิ้นงวดใดงวดหนึ่ง และตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้ค่าประกันชดเชยความเสียหายค้างรับ 
   จากรัฐบาล ตามจำานวนเงินผลต่างที่รับรู้ ณ สิ้นงวดนั้นๆ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 101



 3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
   ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให ้
   สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของ 
   สินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ การซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ท่ีเป็นส่วนสำาคัญในระบบการทำางานของอุปกรณ์ 
   ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
   ส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะถูกบันทึกเป็นรายการแยกต่างหาก 
   ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย ์
   เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำาคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำารุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะ 
   เวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
   กำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายกับมูลค่า 
   ตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำาไรหรือขาดทุน
   รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
   รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากมีความ 
   เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บสย. จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่าต้นทุน 
   รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
   ค่าเสื่อมราคา
   ค่าเสื่อมราคาคำานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน 
   ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
   ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย ์
   แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
         ประเภทสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์
          อาคาร    20  ปี
          เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำานักงาน  5 - 10  ปี
          เครื่องใช้สำานักงาน  5  ปี
          คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  3 ปี
          ยานพาหนะ  5  ปี
          ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงาน  5 - 10 ปี

 3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำากัดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อ 
   การด้อยค่าของสินทรัพย์
   รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
   รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
   ในอนาคตจากรายการดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะ 
   บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
   ค่าตัดจำาหน่าย
   ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนคำานวณโดยวิธีเส้นตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบและระยะเวลาที ่
   คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น โดยเริ่มตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให ้
   ประโยชน์ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภทมีดังนี้ 
          โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนจะถูกประเมินการด้อยค่าอย่างมีระบบ ณ ทุกวันที่รายงาน วิธีการ 
   ตัดจำาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะถูกทบทวนทุกปีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

รายงานประจำ ปี 2561102



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 3.14 สัญญาเช่า
   สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น 
   สัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงิน 
   ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า จำานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทาง 
   การเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย 
   ทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำาให้อัตรา 
   ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นดอกเบี้ยคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด 
   ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะใดจะน้อยกว่า
   สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน  
   การชำาระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ 
   สัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า  
   จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

 3.15 การด้อยค่า
   สินทรัพย์ตามบัญชีของ บสย. ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้การ 
   ด้อยค่าจะทำาการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะถูกประมาณในช่วงเวลาเดียวกัน 
   ของแต่ละปี 
   ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า 
   มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ 
   การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพ่ิมของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ี 
   จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
   เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมีความชัดเจนว่า 
   สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้อง 
   ปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำาไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า 
   ยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำาไรหรือขาดทุน
   การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
   มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
   มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรม 
   ของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์คำานวณโดย ประมาณการ 
   กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำานึงถึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่า 
   ที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด 
   รับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้น 
   เกี่ยวข้องด้วย
   การกลับรายการด้อยค่า
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ 
   เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำาไรหรือ 
   ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำาไรขาดทุน 
   เบ็ดเสร็จอื่น 
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่า 
   มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่และจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะ 
   ได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลัง 
   หักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

 3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน รับรู้มูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำาระเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อพนักงานทำางานให้
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ (Retirement Benefit) 
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   ตามกฎหมายแรงงานและนโยบายการจ้างงาน บสย. จะจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 
   (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการประมาณการภาระหนี้สินการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อพนักงานเกษียณอาย ุ
   และการจ่ายรางวัลการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลด 
   แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซ่ึงนำาข้อมูลจากประสบการณ์มาเป็นปัจจัยในการประมาณการ 
   จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำานวณคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทน 
   พันธบัตรรัฐบาลไทยของสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน ผลแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
   จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ปรับค่าให้เหมาะสมกับ บสย. ในแต่่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือ 
   รายได้ในงวดนั้น สำาหรับหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในอดีตทั้งจำานวนปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 และทบทวน 
   ปัจจัยในการคำานวณทุกปี
   กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้เข้ากำาไรสะสมผ่านกำาไร 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำานวนและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำาไรสะสม
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน
   โครงการสมทบเงิน เป็นโครงการผลประโยชน์ที่ บสย. จ่ายสมทบเป็นจำานวนเงินที่แน่นอนไปยังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่เป็นอีก 
   กิจการแยกต่างหาก โดย บสย. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม โดยส่วนที่ บสย. 
   จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด 
   รายการ 
   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง 
   เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย. จ่ายสมทบ 
   ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทำางานของพนักงาน บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
   เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน

 3.17 ภาษีเงินได้
   บสย. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราช 
   บัญญัติดังกล่าว โดย บสย. ไม่เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร บสย.  
   จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามส่วน 3 หมวด 3 แห่งประมวลรัษฎากรและกิจการของบรรษัทฯ ได้รับยกเว้น 
   ภาษีธุรกิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 257) 
   พ.ศ. 2535 และได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตาม (19) ของมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
   ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
   ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 258) พ.ศ. 2535

 3.18 กำาไรต่อหุ้น
   กำาไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานคำานวณโดยการนำากำาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำาหรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญหารด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วง 
   น้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

 3.19 รายได้และค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
   รายได้และค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ บสย. ดำาเนินการ ดังนี้
   รายได้ แสดงรายการจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง
   ค่าใช้จ่าย แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการปันส่วนตามสัดส่วนของภาระค้ำาประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดของ 
   แต่ละรอบบัญชี 

 3.20 การดำารงเงินกองทุน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีสินทรัพย์เสี่ยงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
   และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด ดังนี้
      ทุนจดทะเบียน ชำาระแล้ว
      ทุนสำารองตามกฎหมาย
      กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

รายงานประจำ ปี 2561104



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

   บสย. ได้ประเมินองค์ประกอบของสินทรัพย์ที่นำามาคำานวณการดำารงเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
   ที่ สกส. 7/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยให ้
   ใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป แล้วไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ของ บสย.
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. จำาแนกเงินกองทุนไว้ดังนี้

 

 

 3.21 การบริหารความเสี่ยง
   ข้อมูลความเสี่ยง
   1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
   ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำาประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อไม่สามารถ 
   ชำาระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำาระหนี้คืนได้ (Potential Event of  
   Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ บสย.
   บสย. มีการกำาหนดเป้าหมายการค้ำาประกันสินเชื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและมีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 
   โดยคำานึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง บสย. ได้มีการออกผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อแบบ Portfolio  
   Guarantee Scheme ที่เป็นรูปแบบการค้ำาประกันที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และมีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ 
   บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แบบจำาลอง Credit Scoring ให้มีความถูกต้อง ความแม่นยำาและเป็นปัจจุบัน  
   เพื่อใช้สนับสนุนการค้ำาประกันสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการกำาหนดเพดานความเสี่ยงในการติดตามและควบคุม 
   ลูกหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
   โดยได้มีการดำาเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอม ี
   ศักยภาพให้สามารถชำาระหนี้ได้ รวมทั้งเป็นการลดความเสียหายให้แก่ บสย. นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำาการทดสอบภาวะวิกฤต  
   (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อความเพียงพอของเงินกองทุน
   2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
   ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่ใน 
   งบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคาหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ 
   เงินกองทุนของ บสย.
    2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
      ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันอาจมีผลทำาให้มูลค่าของ 
      ตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งส่ง 
      ผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. จึงได้มีการบริหารโครงสร้างการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบ้ีย 
      รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงผ่านเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ ได้แก่ การกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk  
      Indicator : KRI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลตอบแทนจากการบริหารการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด
    2.2 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
      ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนคือความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุน 
      ที่มีผลทำาให้มูลค่าของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบัน 
      และในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.

หน่วย : ล้านบาท
2561 2560

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนชำาระแล้ว 6,702.47 6,702.47

ทุนสำารองตามกฎหมาย 236.51 168.70

กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 1,208.02   860.44

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 8,147.00 7,731.61

หน่วย : ร้อยละ
2561 2560

อัตราส่วนเงินกองทุน

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เงินกองทุนชั้นที่ 1 92.92 57.66
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หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินสด 0.08 0.09

รวม 0.08 0.09

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารพาณิชย์ 162.95 - 162.95 165.34 - 165.34

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ    2.69 -  2.69    3.18  300.00  303.18

รวม 165.64 - 165.64 168.52 300.00 468.52

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ -    - -    -        0.05    0.05

รวม 165.64 - 165.64 168.52  300.05 468.57

      บสย. มีนโยบายและข้อจำากัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำาหนักการลงทุนในตราสารทุนที ่
      ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำาหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta  
      และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม รวมถึงกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึงผลตอบแทน 
      จากการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   นอกจากนี้ ได้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ด้านตลาด เป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาผลกระทบในภาพรวม 
   ของความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บสย. จะสามารถรองรับ 
   ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต 
   3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำาระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อสถาบัน 
   การเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถ 
   จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
   บสย. มีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยฝ่ายบริหารการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและจัดการสภาพคล่องของ  
   บสย. และมีการกำาหนดเครื่องมือและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงาน 
   ความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฐานะสภาพคล่องมีความเหมาะสมและเพียงพอในการรองรับการดำาเนินงานของ บสย. ทั้งในภาวะ 
   ปกติและภาวะวิกฤต
   4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
   ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือ 
   ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ  
   เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. 
   การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสย. ดำาเนินการผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานความเสี่ยง 
   อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งได้มีการนำาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญมาใช้ อาทิเช่น การประเมิน การควบคุมภายใน 
   ด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) และการรายงาน 
   ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) พร้อมทั้งดำาเนินมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค ์
   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมและการติดตามความเส่ียงด้านปฏิบัติการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมสามารถจัดการความเส่ียง 
   ได้อย่างทันท่วงทีก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายต่อ บสย. และลูกค้าของ บสย. รวมถึงมีการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
   Continuity Management) เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. จะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
 4.1 เงินสด

 

 4.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

 

รายงานประจำ ปี 2561106



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นต้นงวด 0.06 4.14

ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 10.19 15.81

หัก เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (10.23) (19.89)

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นปลายงวด   0.02   0.06

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินสด 0.08 0.09

รายการเทียบเท่าเงินสด

กระแสรายวัน 0.09 0.12

ออมทรัพย์ 165.55 168.40

ประจำา -     300.00

รวม 165.72 468.61

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำานวน 165.64 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภท 
   ออมทรัพย์และใบรับฝากเผื่อเรียก มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.12 - 1.00 ต่อปี 
   ข้อมูลประกอบงบกระแสเงินสด
   4.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 

   4.2.2  เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

   4.2.3 เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

 
 4.3 เงินลงทุนสุทธิ 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. มีเงินลงทุนสุทธิ จำานวน 22,556.22 ล้านบาท และ 16,988.20 ล้านบาท ตามลำาดับ  
   มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้นงวด 0.03 1.81

ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8.97 4.44

หัก เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6.85) (6.22)

เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ปลายงวด  2.15 0.03

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

พันธบัตรรัฐบาล 12,718.72 3,434.04

เงินฝากประจำาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี - 3,390.00

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  9,837.50  10,148.36

ดอกเบี้ยค้างรับ -      15.80

รวม 22,556.22 16,988.20
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หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาที่แสดง
ในงบการเงิน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาที่แสดง

ในงบการเงิน

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ 91.90 91.90 91.90 5.88 5.88 5.88 

เงินฝากประจำา 86.88 86.88 86.88 41.57 41.57 41.57 

บัตรเงินฝาก 100.89 100.89 100.89 -  -  -  

279.67 279.67 279.67 47.45 47.45 47.45 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล 2,720.60   2,716.18   2,716.18 4,137.54 4,150.84 4,150.84 

พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก 3,236.72   3,233.74   3,233.74 2,247.23 2,249.29 2,249.29

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ 
   กระทรวงการคลังค้ำาประกัน    298.63      299.14     299.14   200.38   203.26   203.26 

 6,255.95  6,249.06  6,249.06 6,585.15 6,603.39 6,603.39

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนาคาร 2.00   2.00 2.00 6.62 6.64 6.64 

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน  1,999.86  1,996.84  1,996.84 1,777.32 1,798.10 1,798.10 

 2,001.86  1,998.84  1,998.84 1,783.94 1,804.74 1,804.74 

หุ้น

หุ้นสามัญ 1,432.79   1,364.74 1,364.74 1,281.66 1,355.44 1,355.44 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  81.07  85.58  85.58 2.65 3.03 3.03

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
    กองทรัสต์/ กองทุนรวม    
    โครงสร้างพื้นฐาน -    -    -       268.64   272.33   272.33

 1,513.86  1,450.32  1,450.32 1,552.95 1,630.80 1,630.80 

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
    และลูกหนี้อื่น 122.72     122.72 122.72 143.81 143.81 143.81 

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
    และเจ้าหนี้อื่น  (263.11)  (263.11)  (263.11)  (81.83)     (81.83)    (81.83)

รวม 9,910.95 9,837.50 9,837.50 10,031.47 10,148.36 10,148.36 

 4.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำานวน 9,837.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   รายละเอียดดังนี้
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

หน่วย : ล้านบาท

2561

ONE  SCBAM  K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์            89.28            1.83            0.79            91.90 

เงินฝากประจำา -          86.88 -            86.88 

บัตรเงินฝาก 100.89 - -          100.89 

         190.17          88.71            0.79          279.67 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล          893.31       1,010.64         812.23        2,716.18 

พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก          974.64         970.68       1,288.42        3,233.74 

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
    ค้ำาประกัน             5.24         110.90         183.00          299.14 

1,873.19       2,092.22       2,283.65        6,249.06 

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนาคาร - -            2.00             2.00 

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน          640.05         716.74         640.05        1,996.84 

         640.05         716.74         642.05        1,998.84 

หุ้น

หุ้นสามัญ          507.18         417.39         440.17        1,364.74 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทรัสต์/ 
    กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน             5.05          46.98          33.55            85.58 

         512.23         464.37         473.72        1,450.32 

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น             0.31          17.35         105.06          122.72 

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น     (3.60)          (16.63)        (242.88)          (263.11)

รวม        3,212.35       3,362.76       3,262.39        9,837.50 

 4.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
     แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน

    

     แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
หน่วย : ล้านบาท

2560

ONE  SCBAM  K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์             0.70            0.88            4.30            5.88 

เงินฝากประจำา   -   41.57   -   41.57 

0.70  42.45  4.30 47.45 
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หน่วย : ล้านบาท

2560

ONE  SCBAM  K-ASSET รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น 
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล       1,305.26       1,389.86      1,455.72        4,150.84 

พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก 773.23         720.04         756.02        2,249.29

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
    กระทรวงการคลังค้ำาประกัน      5.37   111.44     86.45   203.26 

2,083.86 2,221.34 2,298.19 6,603.39

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนาคาร             1.62 -          5.02            6.64 

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน 657.30 573.69 567.11 1,798.10 

658.92 573.69 572.13 1,804.74 

หุ้น

หุ้นสามัญ 495.61 443.60 416.23 1,355.44 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น - - 3.03 3.03

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทรัสต์/ 
    กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 123.83  57.46  91.04   272.33

619.44 501.06 510.30 1,630.80 

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น         29.13        66.16          48.52           143.81 

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น     (8.26)    (51.96)    (21.61)     (81.83)

รวม 3,383.79 3,352.74 3,411.83 10,148.36 

 4.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
     แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน

 

   เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายโดย บสย. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
   เป็นผู้ดำาเนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 85 และตราสารทุนร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี ้
   การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและข้อจำากัดการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยผู้บริหารกองทุนจะ 
   ได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำานวน 5.81 ล้านบาท และ  
   5.42 ล้านบาท และมีรายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน จำานวน 185.29 ล้านบาท และ 425.15 ล้านบาท ตามลำาดับ
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 7,114.46 6,486.86

บวก  จ่ายค่าประกันชดเชย 690.97 742.49

หัก    รับคืนค่าประกันชดเชย     (54.04)     (40.66)

หัก    ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน             (5.00)             (0.82)

หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ     (24.74)     (73.41)

ยอดลูกหนี้ปลายงวด 7,721.65 7,114.46

หัก    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,721.65) (7,114.46)

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ -  - 

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 1,010.21 785.45

บวก  จ่ายค่าประกันชดเชย 32.78 228.94

หัก    รับคืนค่าประกันชดเชย   (6.16)   (4.18)

หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ      (1.87) -  

ยอดลูกหนี้ปลายงวด 1,034.96 1,010.21

หัก    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,034.96) (1,010.21)

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ -    -   

 4.4 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ

 

   บสย. ได้รับชำาระค่าประกันชดเชยจากลูกหนี้และบันทึกดอกเบี้ยรับ จำานวน 14.11 ล้านบาท และ 30.08 ล้านบาท ตามลำาดับ  
   ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำานวน  
   546.14 ล้านบาท และ 504.42 ล้านบาท ตามลำาดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได ้
   ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้

 4.5 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
   4.5.1 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

 

 
   บสย. ได้รับชำาระค่าประกันชดเชยจากลูกหนี้และบันทึกดอกเบี้ยรับ จำานวน 2.90 ล้านบาท และ 4.34 ล้านบาท ตามลำาดับ 
   ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหาย 
   จากรัฐบาลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำานวน 77.22 ล้านบาท และ 67.00 ล้านบาท ตามลำาดับ บสย.  
   ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได ้
   เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้
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หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 23,907.86 19,039.63

บวก  จ่ายค่าประกันชดเชย 5,080.39 5,008.11

หัก    รับคืนค่าประกันชดเชย    (220.83)    (111.59)

หัก    ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน (2.98) (0.18)

หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ     (36.17) (28.11)

ยอดลูกหนี้ปลายงวด 28,728.27 23,907.86

หัก    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,728.27) (23,907.86)

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ -    -   

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 7,114.46 6,486.86

บวก  เพิ่มระหว่างงวด 690.97 742.49

หัก    กลับรายการ     (54.04) (40.66)

หัก    ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน             (5.00)             (0.82)

หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ     (24.74)    (73.41)

ยอดปลายงวด 7,721.65 7,114.46

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 1,010.21 785.45

บวก  เพิ่มระหว่างงวด 32.78 228.94

หัก    กลับรายการ   (6.16) (4.18)

หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ     (1.87)        -   

ยอดปลายงวด 1,034.96 1,010.21

   4.5.2 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
 
      

      บสย.  ได้รับชำาระค่าประกันชดเชยจากลูกหนี้และบันทึกดอกเบี้ยรับ จำานวน 81.25 ล้านบาท และ 115.97 ล้านบาท 
      ตามลำาดับ ดอกเบ้ียของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - ส่วนท่ีมีการชดเชย 
      ความเสียหายจากรัฐบาลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำานวน 1,957.39 ล้านบาท และ 1,583.93  
      ล้านบาท ตามลำาดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้  
      โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้

 4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ ดังนี้

 
 4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรม 
   นโยบายรัฐ ดังนี้
   4.7.1 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
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หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 23,907.86 19,039.63

บวก  เพิ่มระหว่างงวด 5,080.39 5,008.11

หัก    กลับรายการ    (220.83)     (111.59)

หัก    ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน (2.98) (0.18)   

หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ     (36.17)      (28.11)

ยอดปลายงวด 28,728.27 23,907.86

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ 660.00 781.57

เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ 111.27 2,262.85

รวม 771.27 3,044.42

   4.7.2 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

 
 

 4.8 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จำานวน 771.27 ล้านบาท และ  
   3,044.42 ล้านบาท ตามลำาดับ ประกอบด้วย

 

   รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

โครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล

- PGS PIL/56 172.87 -   (172.87) - 172.87 - - 172.87

- PGS PIL/57 2.89 -  (2.89) - 2.89 - - 2.89

- PGS PIL/58 0.13 -  (0.13) - 0.13 - - 0.13

- PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) 36.18 384.34 (411.07) 9.45 72.56 644.34 (680.72) 36.18

- PGS 6 ทวีทุน (ปรับปรุงใหม่) 125.69 1,097.58 (948.97)    274.30 -   125.69 - 125.69

- PGS 7 - 109.32 - 109.32 - - -  -

- PGS Micro Entrepreneurs 41.00 77.27 (116.51) 1.76 11.42 72.49   (42.91)   41.00

- PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน - -  -  - 1.17 -     (1.17)  -

- PGS POLICY LOAN 283.97 46.76  (330.73) -   176.69 107.28 -  283.97

- PGS Start-up&Innovation 2.32 13.57 -  15.89 0.15 2.17 -  2.32

- PGS SMEs Transformation Loan 98.18 170.44 (85.65) 182.97 - 98.18 -  98.18

- PGS อุทกภัยและภัยพิบัติ ธพว. 60 3.19 35.14 -  38.33 - 3.19 -  3.19

- PGS อุทกภัยภาคใต้ ธพว. 60     15.15    12.82 -  27.97 -  15.15 -      15.15

รวมโครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล 781.57 1,947.25 (2,068.82) 660.00 437.88 1,068.49 (724.80) 781.57
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หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

โครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล

- PGS 2 - -   - - 51.91 -     (51.91) -

- PGS 3 - 0.93 - 0.93 - - - -

- PGS 5 2,205.58 578.46 (2,784.04) -  1,299.19 906.39 - 2,205.58

- Flood 2011 - ระยะที่ 1, 2 15.73 - - 15.73 15.73 - - 15.73

- PGS New/Start up SMEs 57      37.81      33.29 -  71.10 - 37.81 -     37.81

- PGS New/Start up SMEs 58       3.73      19.78 -   23.51 -    3.73 -      3.73  

รวมโครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล 2,262.85 632.46 (2,784.04) 111.27 1,366.83   947.93 (51.91). 2,262.85

หน่วย : ล้านบาท

2561

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ หน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ หน่าย ปลายงวด

ที่ดิน 8.94 -   -   8.94 - - - -   8.94

อาคาร 96.84 -   -   96.84 71.29 3.10 - 74.39 22.45

ส่วนปรับปรุงอาคาร
   สำานักงาน 64.82 1.92 (1.64) 65.10 21.09 7.62 (1.64) 27.07 38.03

เครื่องตกแต่ง 1.64 0.02 (0.04) 1.62 0.86 0.21   (0.04) 1.03 0.59

เครื่องใช้สำานักงาน 32.30 0.91 (0.71) 32.50 20.24 4.89 (0.70) 24.43 8.07

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 47.52 6.04 (0.84) 52.72 36.24 8.51   (0.84) 43.91 8.81

ยานพาหนะ 3.41 - (0.03) 3.38 1.36 0.68 (0.03) 2.01   1.37

งานระหว่างทำา - 0.08 -  0.08 - - - -   0.08

รวม 255.47 8.97 (3.26) 261.18 151.08 25.01 (3.25) 172.84 88.34

   เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ มีรายละเอียดดังนี้
 

 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

2560

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ หน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ หน่าย ปลายงวด

ที่ดิน 8.94 -   -   8.94 - - - - 8.94

อาคาร 96.84 -   -   96.84 68.18 3.11 - 71.29 25.55

ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงาน 64.79 0.03 -  64.82 13.31 7.78 - 21.09 43.73

เครื่องตกแต่ง 1.64 -   -  1.64 0.65 0.21 - 0.86 0.78

เครื่องใช้สำานักงาน 31.69 0.69 (0.08) 32.30 15.08 5.17 (0.01) 20.24 12.06

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 43.72 3.80 -  47.52 28.04 8.20 - 36.24 11.28

ยานพาหนะ    5.57 -  (2.16)    3.41    2.84   0.67 (2.15) 1.36    2.05

รวม 253.19 4.52 (2.24) 255.47 128.10 25.14 (2.16) 151.08 104.39

 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

 
   

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. มีค่าเสื่อมราคา จำานวน 25.01 ล้านบาท และ 25.14 ล้านบาท 
   ตามลำาดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
   2561 และ 2560 มีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนรวม 76.82 ล้านบาท และ 68.04 ล้านบาท ตามลำาดับ ที่คิดค่าเสื่อมราคา 
   เต็มจำานวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่

 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

ราคาทุน ค่าตัดจำ หน่ายสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ หน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ หน่าย ปลายงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   และลิขสิทธิ์ 55.16 4.48 (0.42) 59.22 29.48 6.78 (0.42) 35.84 23.38

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
   ระหว่างพัฒนา 9.65  8.14 (2.42)  15.37 - - - -

 
15.37

รวม 64.81 12.62 (2.84) 74.59 29.48 6.78 (0.42) 35.84 38.75

หน่วย : ล้านบาท

2560

ราคาทุน ค่าตัดจำ หน่ายสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ หน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำ หน่าย ปลายงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   และลิขสิทธิ์ 49.00 6.16 - 55.16 23.34 6.14 - 29.48 25.68

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
   ระหว่างพัฒนา 1.72 9.65 (1.72) 9.65 - - - - 9.65

รวม 50.72 15.81 (1.72) 64.81 23.34 6.14 - 29.48 35.33
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   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. มีค่าตัดจำาหน่ายจำานวน 6.78 ล้านบาท และ 6.14 ล้านบาท ตามลำาดับ  
   ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ  
   2560 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนราคาทุนรวม 24.67 ล้านบาท และ 22.93 ล้านบาท ตามลำาดับที่คิดค่าตัดจำาหน่ายเต็มจำานวนแล้ว 
   แต่ยังใช้งานอยู่

 4.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. มีสินทรัพย์อื่น จำานวน 5.64 ล้านบาท และ 6.42 ล้านบาท ตามลำาดับ มีรายละเอียด 
   ดังนี้

 
 4.12 ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. มีค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า จำานวน 2,169.26 ล้านบาท และ 2,053.45  
   ล้านบาท ตามลำาดับ มีรายละเอียดดังนี้

 
 4.13 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. มีเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล จำานวน 224.17 ล้านบาท และ 340.44 
   ล้านบาท ตามลำาดับ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินทดรองและอื่นๆ 4.67 3.41

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ 0.97 3.01

เงินทดรองค่าขึ้นศาล 37.85 40.88

หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินทดรองค่าขึ้นศาล (37.85) (40.88)

รวม   5.64   6.42

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 2,053.45 2,227.96

บวก   รับระหว่างงวด 4,216.28 4,079.85

หัก    บันทึกรับรู้รายได้ (4,015.84) (4,175.77)

หัก    ยกเลิก ลดวงเงิน ดำาเนินคดี (77.79) (62.26)

หัก    คืนเป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสำาหรับโครงการอื่นที่รัฐจ่ายแทน SMEs    (6.84)    (16.33)

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า 2,169.26 2,053.45

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 340.44 1,396.26

บวก   รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 2,227.33 -

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ 1.63 88.81

รับคืนค่าธรรมเนียมเนื่องจากไม่ใช้วงเงิน 6.84 16.33

หัก    โอนเป็นค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า (2,336.72) (1,082.98)

โอนเป็นเงินชดเชยความเสียหายสำาหรับโครงการอื่นตามมติ ครม.  (15.35)  (77.98)

ยอดปลายงวด 224.17 340.44
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    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 2 จำานวน 15.26 ล้านบาท 
   เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ อุทกภัย ธพว. 54 และโครงการ โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขายตรง - port 
   โลจิสติกส์ จำานวน 0.09 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินชดเชยความเสียหายสำาหรับโครงการ Micro Entreprenuers จำานวน 15.35 
   ล้านบาท เพื่อเป็นเงินชดเชยความเสียหายสำาหรับโครงการ Micro Entreprenuers แล้ว 
 
 4.14 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินชดเชยความเสียหายคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS บสย. ได้โอนไปยังโครงการอื่นที่มีมติ ครม. 

 4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 
   บสย. มีภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน มีรายละเอียดดังนี้

   สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

 
   การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักในการคำานวณ
   ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานของ บสย. มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการ 
   คำานวณการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย     ที่อาจเป็นไปได ้
   อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน ์
   ที่กำาหนดไว้เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 2,665.41 1,388.82

บวก   เงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล 5,253.43 1,759.05

 รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 0.09 77.98

 รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 2 15.26 67.76

หัก    โอนเงินชดเชยจากรัฐบาลรับรู้เป็นรายได้  (3,393.90)  (628.20)

ยอดปลายงวด 4,540.29 2,665.41

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน (ผลประโยชน์ในอดีต) 43.94 39.67

บวก   ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด 7.13 6.05

ดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด 0.87 0.76

หัก    ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานลดลงระหว่างงวด (3.82)  (2.54)  

รวม 48.12 43.94

2561 2560

อัตราคิดลดเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ) 2.63 1.94

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตตามการคิดลด โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ) 6.50 3.25

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ) 6.54 10.77

อัตราการตาย ตารางมรณะไทย 2560 ตารางมรณะไทย 2551

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี
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หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
31 ธันวาคม 2561

อัตราคิดลด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 39.59

ลดลงร้อยละ 1 47.61

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 43.41

ลดลงร้อยละ 1 43.12

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 39.40

ลดลงร้อยละ 1 44.53

อัตรามรณะในอนาคต

เพิ่มขึ้น 1 ปี 43.51

ลดลง 1 ปี 43.10

 4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)

 

   การวิเคราะห์การครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์
   ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายชำาระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานและ 
   ระยะเวลาครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์ที่คำานวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะจ่ายชำาระ 
   ในอนาคตก่อนการคิดลด

 
 4.16 สำารองค่าประกันชดเชย

หน่วย : ล้านบาท

ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย
31 ธันวาคม 2561

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 1 8.11

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 2 - ปีที่ 5 11.77

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 6 - ปีที่ 10 37.90

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 11 - ปีที่ 15 45.75

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 6,861.35 6,341.39

บวก   จำานวนที่ตั้งสำารองระหว่างงวด 6,036.02 5,459.87

เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล โครงการ PGS 1,242.32 1,576.13

ปรับปรุงยกเลิกการจ่ายชดเชยงวดก่อน       7.98       1.02

14,147.67 13,378.41
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หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

หัก     ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด (5,804.82) (5,979.54)

เงินสำารองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS โลจิสติกส์ 
แฟรนไชส์

     (11.78) -

เงินสำารองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS อุทกภัย 
ธพว. 54

(6.13) -

เงินสำารองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS รายสถาบัน
การเงิน 1 (5 ปี)

(9.02) -

เงินสำารองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS 2 (1.63) (234.06)

เงินสำารองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS 3 (8.41) -

เงินสำารองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS 4 (13.01) -

เงินสำารองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS รายสถาบัน
การเงิน 2 (5 ปี)

(8.58) -

สำารองลดลงระหว่างงวด  (428.32)  (303.46)

ยอดปลายงวด 7,855.97 6,861.35

 4.16 สำารองค่าประกันชดเชย (ต่อ)

  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินสำารองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินสำารองตามหลักเกณฑ์และความรับผิดชอบ 
   ที่กำาหนดในหลักเกณฑ์การค้ำาประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่กันเงินสำารองไว้ โดย บสย. กันเงิน 
   สำารองในส่วนที่มีภาระค้ำาประกัน (หมายเหตุ 4.22) เฉพาะโครงการเดิมที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐานเป็นต้นไป 
   สำารองค่าประกันชดเชยจำาแนกตามประเภทการค้ำาประกันและการจัดชั้นหนี้ ประกอบด้วย โครงการปกติตั้งสำารองค่าประกัน 
   ชดเชย จำานวน 1,335.67 ล้านบาท และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยจำานวน  
   6,520.30 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
 หน่วย : ล้านบาท

โครงการ PGS ปี 2561
โครงการ บสย. โครงการนโยบายรัฐ (PGS-PSA)

รวม
โครงการปกติ

PGS-Non 
PSA

รัฐชดเชย
ความเสียหาย

รัฐไม่ชดเชย
ความเสียหาย

ยอดต้นงวด 1,596.58 886.49 4,249.65 128.63 6,861.35

บวก สำารองค่าประกันชดเชยระหว่างงวด 229.45 838.70 4,943.34 49.17 6,060.66

ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย - เงินชดเชย
ค่าความเสียหายโครงการรัฐ - - 1,242.32 - 1,242.32

สำารองจากการยกเลิกการจ่าย
ค่าประกันชดเชยงวดก่อน 5.00 - 2.98 - 7.98

หัก   ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด (67.03) (623.94) (5,080.39) (32.78) (5,804.14)

สำารองลดลงระหว่างงวด (428.32) - (24.64) - (452.97)

สำารองจากการสิ้นสุดโครงการค้ำาประกัน -     (17.60)      (23.75) (17.88)    (59.23)

ยอดปลายงวด 1,335.67 1,083.65 5,309.51 127.14 7,855.97
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หน่วย : ล้านบาท

โครงการ PGS ปี 2560
โครงการ บสย. โครงการนโยบายรัฐ (PGS-PSA)

รวม
โครงการปกติ

PGS-Non 
PSA

รัฐชดเชย
ความเสียหาย

รัฐไม่ชดเชย
ความเสียหาย

ยอดต้นงวด 1,869.94 582.58 3,637.71 251.15 6,341.38

บวก สำารองค่าประกันชดเชยระหว่างงวด 146.94 928.55 4,302.61 106.42 5,484.52

ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย - เงินชดเชย
ค่าความเสียหายโครงการรัฐ - - 1,576.13 - 1,576.13

สำารองจากการยกเลิกการจ่าย
ค่าประกันชดเชยงวดก่อน 1.00 -   - - 1.00

หัก   ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด (117.85) (624.64) (5,008.11) (228.94) (5,979.54)

สำารองลดลงระหว่างงวด (303.45) - (24.65) - (328.10)

สำารองจากการสิ้นสุดโครงการค้ำาประกัน - -     (234.04) -  (234.04)

ยอดปลายงวด 1,596.58 886.49 4,249.65 128.63 6,861.35

 4.16 สำารองค่าประกันชดเชย (ต่อ)

 

   1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 ดังนี้
 

    **ภาระค้ำาประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำาประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำามาใช้ในการกันเงินสำารอง
           ซ่ึงคำานวณจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค้ำาประกัน (หมายเหตุ 3.8)

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ภาระค้ำ ประกัน
ตั้งสำ รองค่าประกัน
ชดเชยเท่ากับภาระ
ค้ำ ประกันสุทธิ**

ภาระค้ำ ประกัน
ตั้งสำ รองค่าประกัน
ชดเชยเท่ากับภาระ
ค้ำ ประกันสุทธิ**

จัดชั้นปกติ 1,993.61 - 2,577.81 -

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 167.51 - 230.48 -

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 111.67 57.54 84.17 36.78

จัดชั้นสงสัย 201.30 97.89 163.47 74.84

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,533.07 1,180.24 2,671.87 1,484.96

รวม 5,007.16  1,335.67 5,727.80 1,596.58
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   2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตั้งภาระค้ำาประกันและตั้งสำารองค่าประกันชดเชย ดังนี้

 

 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. กันเงินสำารองตามเกณฑ์ที่กำาหนดในนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อ (หมายเหตุ 3.8) 
   เป็นเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 7,855.97 ล้านบาท และ 6,861.35 ล้านบาท ตามลำาดับสำาหรับโครงการ RP เป็นโครงการ 
   ที่ บสย. จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกันชดเชยตามอัตราส่วนสูญเสียที่กำาหนดแต่ไม่เกินภาระค้ำาประกันซึ่งจำานวนเงินที่จะต้อง 
   ประมาณการนั้นจะต้องนำามูลค่าหลักประกันที่ขายได้สุทธิมาหักออกจากภาระหนี้สินทั้งหมด จึงจะกำาหนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้น 
   เพื่อนำามาประมาณการเงินสำารองค่าประกันชดเชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. ได้กันเงินสำารองสำาหรับโครงการ  
   RP จำานวน 973.64 ล้านบาท และ 1,164.13 ล้านบาท ตามลำาดับ

 4.17 หนี้สินอื่น
 

 4.18 ทุนเรือนหุ้น
   ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทุนประเดิม 400 ล้านบาท โดยกระทรวง 
   การคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บสย. ได้รับการพิจารณาเพิ่มทุนมาเป็น 
   ระยะๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้น 
   ที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้วจำานวน 67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท โดยมีลำาดับเหตุการณ์ดังนี้

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 95.49 ของทุนที่เรียก 
   ชำาระแล้ว

หน่วย : ล้านบาท

ภาระค้ำ ประกัน

2561 2560

จัดชั้นปกติ 302,916.52 283,453.07

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 20,095.89 20,124.31

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 5,065.17 5,181.34

จัดชั้นสงสัย 6,199.72 6,269.52

จัดชั้นสงสัยจะสูญ  39,550.89  33,111.97

รวม 373,828.19 348,140.21

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เจ้าหนี้อื่นเงินรับล่วงหน้า - 41.92

เงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันที่รัฐบาลจ่ายแทน SMEs รอจ่ายคืนลูกค้า 11.33 16.18

เจ้าหนี้อื่น 34.55 17.62

โบนัสค้างจ่าย 65.89 72.35

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7.76    8.13

รวม 119.53 156.20

หน่วย : ล้านบาท

ทุนประเดิม พ.ศ. 2534 400.00

เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 จำานวน 40 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท 4,000.00

เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 จำานวน 3,024,730 หุ้น หุ้นละ 100 บาท 302.47

เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 จำานวน 20 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท 2,000.00

รวมทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 6,702.47
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 4.19 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. มีกำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
   ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม จำานวน (73.45) ล้านบาท และ 116.89 ล้านบาท ตามลำาดับ 

 

 4.20 ทุนสำารองตามกฎหมาย
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 296.02 ล้านบาท โดย บสย. ได้กันเงินสำารองในอัตรา 
   ร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิประจำาปี ตามข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินสำารองและเงินปันผล ข้อ 77 

 
 4.21 เงินปันผลจ่าย
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมครั้งที่ 26/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัต ิ
   ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงาน ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 3.92 บาท จำานวน 67,024,730 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล จำานวน  
   262.74 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บสย. ได้จ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

 4.22 ภาระผูกพันจากภาระค้ำาประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
   การดำาเนินงานเพื่อประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 373,828.19 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้ำาประกันโครงการปกติ จำานวน  
   5,007.16 ล้านบาท และภาระค้ำาประกันโครงการ PGS จำานวน 368,821.03 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.16) ซึ่งภาระค้ำาประกัน 
   จำานวนดังกล่าวมีการกันเงินสำารองค่าประกันชดเชย จำานวน 7,855.97 ล้านบาท
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. ได้ตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยสำาหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาระ 
   ค้ำาประกันเป็นจำานวนเงิน 7,855.97 ล้านบาท และ 6,861.35 ล้านบาท ตามลำาดับ (หมายเหตุ 4.16)

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 116.89 39.98

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระหว่างงวด (190.34)               76.91

ยอดปลายงวด (73.45) 116.89

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดต้นงวด 236.51 168.70

กำาไรจัดสรรระหว่างงวด 59.51  67.81

ยอดปลายงวด 296.02 236.51

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ภาระค้ำาประกันต้นงวด 353,868.01 331,017.20

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 88,672.75 86,543.78

442,540.76 417,560.98

ลดลงระหว่างงวด  (68,712.57)  (63,692.97)

ภาระค้ำาประกันปลายงวด 373,828.19 353,868.01

เงินสำารองค่าประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.16)    7,855.97    6,861.35
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 4.23 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
   บสย. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบกำาหนดชำาระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

 

 4.24 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามประเภทธุรกรรม
   4.24.1 ฐานะการเงินจำาแนกตามประเภทธุรกรรม

 

   4.24.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามประเภทธุรกรรม

หน่วย : ล้านบาท

2561

รายการ ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่ 1 - 5 ปี รวม
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร 6.04 2.33 8.37

สัญญาเช่ารถยนต์  2.74  4.97  7.71

รวม 8.78 7.30 16.08

2560

รายการ ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่ 1 - 5 ปี รวม
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร 7.86 6.60 14.46

สัญญาเช่ารถยนต์ 4.40 4.33 8.73

สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์  0.16    -  0.16

รวม 12.42 10.93 23.35

หน่วย : ล้านบาท

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

รายได้ดอกเบี้ย (หมายเหตุ 4.25) 243.74 259.51

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 5,873.23 5,393.38

ค่าประกันชดเชย 189.15 822.12

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (5,513.35) (5,824.84)

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสุทธิ 792.77 650.17

รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 1,242.32 1,576.13

ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (1,242.32) (1,576.13)

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ (หมายเหตุ 4.26 และ 4.27) 275.20 467.88

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ (472.92) (439.94)

กำาไรจากการดำาเนินงาน  595.05  678.11

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

สินทรัพย์รวม 23,625.94 20,647.45

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 165.64 468.57

เงินลงทุนสุทธิ 22,556.22 16,988.20

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า 2,169.26 2,053.45

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 224.17 340.44

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล 4,540.29 2,665.41
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 4.25 รายได้ดอกเบี้ย
 

 4.26 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

 

 4.27 รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.31 14.11

เงินลงทุน 138.17 95.01

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ 14.11 30.08

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 84.15 120.31

รวม 243.74 259.51

หน่วย : ล้านบาท

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

รายได้จากการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล 185.29 425.15

หัก  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน   (5.81)   (5.42)

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 179.48 419.73

หน่วย : ล้านบาท

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน - 0.84

หนี้สูญรับคืน 1.05 -

รายได้จากการดำาเนินงานโครงการ PGS 2 - 25.56

รายได้จากการดำาเนินงานโครงการ PGS 3 8.41 -

รายได้จากการดำาเนินงานโครงการ PGS 4 13.01 -

รายได้จากการดำาเนินงานโครงการ รายสถาบัน ระยะที่ 1 (5ปี) 9.02 -

รายได้จากการดำาเนินงานโครงการ รายสถาบัน ระยะที่ 2 (5ปี) 8.58 -

รายได้จากการดำาเนินงานโครงการ อุทกภัย ธพว. 6.13 -

รายได้จากการดำาเนินงานโครงการ โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขายตรง-port โลจิสติกส์    11.78 -

รายได้ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิก ลดวงเงิน การค้ำาประกันและการรับรองนิติกรรม 10.22 7.99

รายได้อื่นค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชยโครงการรัฐ 1.66 -

รายได้อื่นค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำาประกัน(FNF) 6.69 -

รายได้อื่นจากเงินรับเกิน 1 ปีที่ไม่ได้ออกใบเสร็จ 16.22 23.39

รายได้อื่นค่าธรรมเนียมฟรีปีแรกโครงการ PGS 1 ที่ไม่เคลื่อนไหว - 2.17

อื่นๆ   2.95   0.98

รวม 95.72 60.93
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 4.28 ค่าประกันชดเชยสุทธิ

 
 4.29 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ

 

 4.30 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ค่าประกันชดเชยที่ตั้งสำารองในระหว่างงวด 6,043.99 5,459.87

หัก  ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด   (5,804.82)   (5,978.53)

      สำารองลดลงระหว่างงวด (428.32) (303.46)

ค่าประกันชดเชยสุทธิ (รายได้) (189.15) (822.12)

หน่วย : ล้านบาท

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หนี้สูญ 64.02 101.79

หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้สินเชื่อค่าประกันชดเชยสุทธิ 5,452.36 5,720.58

หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์อื่นสุทธิ    (3.03)      2.47

รวม 5,513.35 5,824.84

หน่วย : ล้านบาท

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 58.36 56.91

- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ 30.03 27.13

- ค่าใช้จ่ายดำาเนินคดี 26.21 29.15

- ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น 2.12 0.63

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 6.35 6.62

ค่าบริการวิชาชีพ 1.53 2.61

ค่าใช้จ่ายอื่น 22.15 21.50

รวม 88.39 87.64
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 4.31 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญของกิจการ

 
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผู้จัดการท่ัวไปและผู้บริหาร 
   3 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
   เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
   บสย. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกรับรู้ผลประโยชน ์
   ระยะยาวของผู้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบสวัสดิการ 
   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
   มีจำานวน 0.50 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารจำานวนทั้งสิ้น 4.43 
   ล้านบาท

 4.32 สินทรัพย์สภาพคล่อง
   สินทรัพย์สภาพคล่องของ บสย. หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้องดำารงไว ้
   เพื่อความเพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ประกอบด้วย เงินฝากทุกประเภท 
   บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตลาดเงินที่มีความเสี่ยงของตราสารที่ลงทุนไม่ต่างจากขอบเขต 
   การลงทุนของ บสย. และตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยเงินฝากและตราสารทางการเงิน 
   ข้างต้นจะต้องมีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ห้ามลงทุนในตราสารทุน
   แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
   บสย. มีแหล่งที่มาของสภาพคล่องจากค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ 
   ของรัฐบาล ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน การรับคืนเงินค่าประกันชดเชย และรายได้อื่นๆ แหล่งใช้ไป เป็นการจ่ายค่าประกันชดเชย  
   ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานและรายจ่ายลงทุน โดย บสย. กำาหนดกรอบการดำารงสภาพคล่อง ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร 
   เงินลงทุนกำาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. มีแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 19.49 23.83

รวม 19.49 23.83

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

แหล่งที่มาของเงินทุน

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 4,070.99 5,206.51

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการของรัฐบาล 7,480.76 1,759.05

เงินกองทุนส่วนบุคคล 9,837.50 10,148.36

รวมเงินทุนรับ 21,389.25 17,113.92

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

เงินชดเชยค่าความเสียหายของโครงการ 9,198.05 5,979.54

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันโครงการของรัฐบาล 2,336.72   781.57

รวมเงินทุนใช้ไป 11,534.77 6,761.11
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 4.33 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
   ตารางแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินจำาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ  
   2560 ดังนี้

   ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ย และจำานวนดอกเบี้ยสำาหรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของ บสย. สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

ไม่เกิน 1 เดือน
เกินกว่า 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน

เกินกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี รวม

สินทรัพย์

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 165.64 -  -  -    165.64

เงินลงทุนสุทธิ -   -   6,271.28 16,284.94   22,556.22

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
   การค้ำาประกันลูกหนี้ -    -    - 7,721.65 7,721.65

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
   การค้ำาประกันลูกหนี้โครงการรัฐ -    -    -    29,763.23 29,763.23 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 165.64 -  6,271.28 53,769.82 60,206.74

หน่วย : ล้านบาท

2560

ไม่เกิน 1 เดือน
เกินกว่า 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน

เกินกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี รวม

สินทรัพย์

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 0.12 468.45 -    -    468.57

เงินลงทุนสุทธิ 101.85 492.84 6,704.06 9,689.45 16,988.20

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
   การค้ำาประกันลูกหนี้ -   -   -    7,114.46 7,114.46

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
   การค้ำาประกันลูกหนี้โครงการรัฐ -    -    - 24,918.06 24,918.06 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 101.97 961.29 6,704.06 41,721.97 49,489.29

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอด
คงเหลือ
เฉลี่ย

จำ นวน
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
เฉลี่ย

(ร้อยละ)

ยอด
คงเหลือ
เฉลี่ย

จำ นวน
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
เฉลี่ย

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 165.64 7.31 0.45 468.57 14.11 1.00

เงินลงทุนสุทธิ 22,556.22 138.17 1.72 16,988.20 95.01 1.47

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ 7,721.65 14.11 7.50 7,114.46 30.08 7.50

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้โครงการรัฐ 29,763.23 84.15 7.50 24,918.06 120.31 7.50

รวม 60,206.74 243.74 49,489.29 259.51
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หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

กำาไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท) 595.05 678.11

หาร  จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกจำาหน่าย และชำาระแล้ว 
(หน่วย : ล้านหุ้น) 67.02 67.02

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) 8.88  10.12

   สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

 

   ระดับของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31  
   ธันวาคม 2560 มีดังนี้

 

 4.34 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   บสย. มีกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

บสย. ไม่มีกำาไรต่อหุ้นปรับลด

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 0.08 0.08 0.09 0.09

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 165.64 165.64 468.57 468.57

เงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตรและเงินฝากประจำา 12,718.72 12,722.30 6,824.04 6,824.04

เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 9,764.05 9,837.50 10,031.47 10,148.36 

รวม 22,648.49 22,725.52 17,324.17 17,441.06

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน ระดับ 1 ระดับ 2 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 รวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 165.64 - 165.64   468.57 - 468.57

เงินลงทุนสุทธิ

- เงินฝาก - -  -  - 3,390.00 3,390.00

- พันธบัตร - 12,694.86 12,694.86 - 3,434.04 3,434.04

- เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล -  9,837.50 9,837.50 - 10,148.36 10,148.36

รวม 165.64 22,532.36 22,698.00 468.57 16,972.40 17,440.97
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 4.35 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บสย. มีข้อมูลโดยสรุปสำาหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้

    ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมและสัดส่วนภาระค้ำาประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวด 
   ของแต่ละรอบบัญชี

 4.36 ผลการดำาเนินงานโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่ได้เริ่มค้ำาประกันตั้งแต่ปี 2552 และสิ้นสุดอาย ุ
   โครงการในปี 2561 จำานวน 7 โครงการ คือ PGS 2, PGS 3, PGS 4, รายสถาบันการเงิน ระยะ 1 (5ปี), รายสถาบันการเงิน  
   ระยะ 2 (5ปี), อุทกภัย ธพว.54 และ โลจิสติกส์แฟรนไชส์ และมีส่วนต่างค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียม 
   ค้ำาประกันสะสม ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกันโครงการรวม จำานวน 56.93 ล้านบาท และตามข้อตกลงที่ บสย. มีต่อสถาบัน 
   การเงินผู้ให้กู้ หากโครงการที่มีส่วนต่างค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสะสม ณ วันสิ้นอาย ุ
   การค้ำาประกันโครงการแล้ว บสย. จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 50 ของผลต่างฯ จากโครงการ 
   จำานวน 7 โครงการ ในปี 2561 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง จำานวน 16.04 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์และหนี้สิน 2561 2560

สินทรัพย์

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ

- ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล 1,034.96 1,010.21

- ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล 28,728.27 23,907.86

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ   771.27  3,044.42

รวมสินทรัพย์ 30,534.50 27,962.49

หนี้สิน

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.13) 224.17 340.44

เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.14) 4,540.29 2,665.41

รวมหนี้สิน 4,764.46 3,005.85

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

รายได้ดอกเบี้ย - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ 
   ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 84.15 120.31

รายได้อื่น 56.91 21.57

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 4,990.85 4,409.02

รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 1,242.32 1,576.13

รวมรายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ 6,374.23 6,127.03

บวก ค่าประกันชดเชย 143.00 852.67

หัก   ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (1,242.32) (1,576.13)

หัก   ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน (397.14) (357.58)

หัก   หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ (4,883.11) (5,124.77)

รวมค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ                           (6,379.57) (6,205.81)

ขาดทุนจากการดำาเนินงาน     (5.34)     (78.78)  
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 4.37 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บสย. มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะที่มีสาระสำาคัญ ได้แก่ การถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง จำานวนเงินตามที ่
   โจทก์ฟ้องร้อง จำานวน 45.95 ล้านบาท โดยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 

 4.38 การอนุมัติงบการเงิน
    งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดย คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานประจำ ปี 2561130
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กิจกรรมสำ คัญและบทบาทด้านสังคม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 ร่วมประชุมกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหารือ 
การเตรียมความพร้อมและผลักดันการนำาโมเดลการประเมินเทคโนโลยี (TTRS) ที่ได้รับจาก 
การดำาเนินโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) ไปใช้ร่วมกับโครงการค้ำาประกัน 
สินเชื่อ Start-up & Innovation ของ บสย. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช.) ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประเมิน 
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีโดยใช้โมเดล TTRS ซึ่งได้ดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  
SMEs จำานวนทั้งสิ้น 8 รายในกลุ่มภาคการผลิต (Manufacturing) และ ICT

 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค้ำาประกันสินเชื่อโครงการ Startup &  
Innovation  ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง บสย. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช.) สถาบันอาหาร  
และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเชิญสถาบันการเงินเข้าร่วมรับคำาขอสินเชื่อภายในงาน 
ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง 
ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งได้รับความ
สนใจจากผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำานวนมาก

 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “สัมมนาสูตรสำาเร็จจากธุรกิจ SMEs สู่การค้าระหว่าง
ประเทศ” จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนะนำาโครงการค้ำาประกัน 
สินเชื่อของ บสย. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ บสย. ให้ผู้ประกอบการ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 131



 ร่วมสนับสนุน “โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 4  
(SEED 4)” และบรรยายเร่ืองการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงผู้อบรมเป็นประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัด (Young 
Entrepreneur Chamber of Commerce: YEC) ทั่วประเทศ

 ร่วมสนับสนุนและออกบูธ กิจกรรมให้ความรู้และคำาปรึกษาด้านการเงิน “โครงการ Big 
Brother (Season 2)”  เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ

 ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์และ 
ออกบูธภายในงานสัมมนา “Local Franchise Roadmap” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า กระทรวงพาณิชย์

 ร่วมสนับสนุนและออกบูธ งาน “Thai Taste Expo 2018: สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหาร 
และสินค้าไทย”  จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 ร่วมกิจกรรมสรุปผลงานโครงการ RISMEP (Final Presentation) ภายใต้แนวคิด 
“เดินหน้า เคียงข้าง สร้างความยั่งยืน” และร่วมพิธีแสดงเจตจำานงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานพันธมิตร

 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Smart Startup ภูมิภาค 2018 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” 
จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับหอการค้าไทย โดยมี บริษัทเอกชนจำานวน 24 
บริษัท สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสถาบันการศึกษา เข้าร่วมลงนามในการ 
สนับสนุน Thailand Smart Center เพื ่อพัฒนาผู ้ประกอบการที ่เป็นเครือข่าย
หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการ 
ส่งเสริม SME (Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE ระหว่าง สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
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 ร่วมงานแถลงข่าวผลสำาเร็จจากการดำาเนินโครงการ “Big Brother (Season 2)” ซึ่งเป็น 
การประสานการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือร่วมเป็นบริษัท 
พ่ีเล้ียงในการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่จำาเป็นในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs

 จัดกิจกรรม “สำารวจความต้องการบริการ บสย. และตรวจเย่ียมกิจการลูกค้า บสย. ร่วมกับ 
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)” โดยนำาคณะผู้แทนจากสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
(สศค.) ตรวจเยี่ยมธุรกิจของผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของ บสย. ในพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล เพื่อรับฟังการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรค สำาหรับเป็นข้อมูลในการ 
ปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเช่ือให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่กำากับดูแล บสย.

 จัดกิจกรรม “ให้ความรู้ SMEs ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน” ร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีนโยบายสอดคล้องกับ บสย. ในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ตามนโยบาย
การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ประกอบการ
ที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายให้ข้อมูลแก่ SMEs 
กลุ่ม Micro และกลุ่ม Small ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำานักงาน 
สาขาได้รับเชิญจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือในพื้นที่ เพื่อให้คำาปรึกษาหรือให้ความรู้แก ่
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา จัดกิจกรรมนี้ 32 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
2,352 ราย และรับคำาปรึกษา จำานวน 453 ราย

 จัดกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆ พร้อมศึกษาทำาความ
เข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางในการช่วยให้สามารถเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมโดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวง 
อุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากรและร่วมออกบูธให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 จัดกิจกรรม “พัฒนาธุรกิจร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือ”  โดยการร่วมออกบูธในงาน 
อบรม/สัมมนา รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
บสย. และโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ พร้อมทั้งให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ง 
ในปี 2561 จัดกิจกรรม 144 ครั้ง ทั่วประเทศ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 2,299 ราย

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันผู้ให้สินเชื่อ

 ร่วมกิจกรรมกับธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ในพิธีเปิดงาน “กรุงไทยชวนเท่ียวไทย” 
โดยมีนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป็นประธานเปิดงานซึ่งงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง 
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์
ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) นำาบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำา 
โรงแรม เรือ ร้านอาหาร สวนสนุก ให้ส่วนลดสูงสุดถึง 70% อีกทั้งยังมีการร่วมออกบูธของ
ทีมงานฝ่ายกิจการสาขา สำานักงานสาขากรุงเทพฯและฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บสย. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 
2561

 จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและหารือร่วมกับชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ภายใต้
สมาคมธนาคารไทย เพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าบัญชีเดียว, Financial literacy (สมาคม
ธนาคารไทย) และติดตามผลการดำาเนินงานโครงการค้ำาประกันสินเช่ือ SMEs ทวีทุน (PGS 6) 
ปรับปรุงใหม่ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บสย. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
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 ร่วมกิจกรรมงาน “KBANK Franchise Expo 2018” ของธนาคารกสิกรไทย จำากัด 
(มหาชน) โดยการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SMEs ที่สนใจเริ่มต้นทำาธุรกิจด้วยแฟรนไชส์ หรือธุรกิจ SMEs ที่ต้องการขยายธุรกิจด้วย 
แฟรนไชส์ ได้พบปะกับแบรนด์แฟรนไชส์ชั้นนำาภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาให้
ความรู้ และให้คำาปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ BCC HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 ร่วมกิจกรรมกับธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ในงานเปิดตัวสินเชื่อ “KTB-sSME 
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” สนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 
วงเงินรวม 2 พันล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 
การจัดการเงินสด เสริมศักยภาพธุรกิจ และเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น โดยมี บสย.
เป็นผู้ค้ำาประกันเต็มวงเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที ่
16 กุมภาพันธ์ 2561

 จัดกิจกรรมประชุมหารือร่วมกับธนาคารพันธมิตรรวม 17 แห่ง เพื่อซักซ้อมหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติของโครงการสินเช่ือ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพ่ือปรับ 
เปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) ณ ห้องประชุมสราญรมย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 
สำานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

 จัดกิจกรรมประชุมหารือความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรรวม 17 แห่ง เพื่อระดม 
ความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 7 และ 
โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneur ระยะที่ 3 เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs 
ผ่านโครงการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 18 อาคาร 
ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 บสย. สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup ในงาน “GSB 
Symposium for Startups #1 ออมรักษ์” ครั้งที่ 1 ปี 2561 จัดโดยธนาคารออมสิน 
เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำาธุรกิจแก่ SME Startup หรือคนรุ่นใหม ่
ที่เริ่มดำาเนินธุรกิจ ให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ และได้นำาภูมิปัญญาไปพัฒนาท้องถิ่นหรือบ้านเกิด
ของตนเองให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ในท้องถิ่นได้ ภายใต้แนวคิด “เสือคืนถิ่น สิงห์คืนถ้ำา” 
นอกจากนี้ บสย. ได้ร่วมออกบูธให้คำาปรึกษาด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอ 
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

 ร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ บสย. ให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
ออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและกระตุ้นยอดโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs 
ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ และโครงการ Start–up & Innovation ณ Watergate 
Ballroom BC ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

 จัดกิจกรรมประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) 
เพื่อหารือแนวทางรูปแบบการค้ำาประกันสินเชื่อเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อช่วยเหลือ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อเช่าซื้อ/สินเชื่อเช่าแบบลิสซิ่ง ณ ห้องประชุมชั้น 17 
ห้อง A ตึกธนาคารทิสโก้ สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
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 จัดกิจกรรมประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการค้ำาประกันสินเช่ือ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) 
วงเงินค้ำาประกันสินเชื่อ 150,000 ล้านบาท และโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ Micro 
Entrepreneurs ระยะ 3 วงเงินค้ำาประกันสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท ให้กับผู้บริหารและ
ทีมงานของสถาบันการเงินรวม 17 แห่ง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อ 
ให้กับ SMEs ของสถาบันการเงินโดยมี บสย. ให้การค้ำาประกัน เพ่ือร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยเน้นการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) รองรับมาตรการรัฐ รวมถึงช่วยสนับสนุน 
SMEs ทุกระดับเข้าถึงแหล่งทุน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรดิสัน บลู เมื่อวันที ่
3 สิงหาคม 2561

 จัดกิจกรรม “มาตรการค้ำาประกันสินเชื่อ บสย. 2018” เพื่อผลักดัน 2 โครงการใหม ่
“โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7)” และ “โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ
รายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3)” วงเงินโครงการ 150,000 ล้านบาท และ 15,000 ล้านบาท 
ตามลำาดับ เสริมสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือสถาบันการเงิน เพ่ือร่วมกัน 
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) รองรับมาตรการรัฐ 
รวมถึงช่วยสนับสนุน SMEs ทุกระดับเข้าถึงแหล่งทุน โดยมี นางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิร ิ
รองผู้อำานวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายพิเศษ 
“มุมมอง ธปท. ต่อการสนับสนุน SMEs” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด วันที ่

11 กันยายน 2561

 จัดกิจกรรม “มาตรการค้ำาประกันสินเชื่อ บสย. 2018” เพื่อผลักดัน 2 โครงการใหม่ 
“โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7)” และ “โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ
รายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3)” วงเงินโครงการ 150,000 ล้านบาท และ 15,000 ล้านบาท 
ตามลำาดับ เสริมสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือสถาบันการเงิน เพ่ือร่วมกัน 
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) รองรับ
มาตรการรัฐ รวมถึงช่วยสนับสนุน SMEs ทุกระดับเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีนายนันทวัฒน ์
สังข์หล่อ ผู้อำานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานภาคเหนือ บรรยายพิเศษ 
“มุมมอง ธปท. ต่อการสนับสนุน SMEs” ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2561
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 ร่วมกิจกรรมออกบูธให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงาน “GSB Smart SMEs 
START UP ปีที่ 2” จัดโดยธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงช่องทางการ
ตลาด สร้างองค์ความรู้ และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Start up ที่มีศักยภาพ
ให้เติบโตและแข่งขันในตลาดได้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที ่
16-18 พฤศจิกายน 2561   

 ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน “Thailand Street Food By GSB” จัดโดยธนาคารออมสิน 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและทีมงาน สำานักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง บสย. ในการ
ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ บสย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
รายย่อย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ณ ตลาดวชิรา จังหวัดสงขลา ระหว่าง 
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561

 จัดกิจกรรม “มาตรการค้ำาประกันสินเชื่อ บสย. 2018” เพื่อผลักดัน 2 โครงการใหม่ 
“โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7)” และ “โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ 
รายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3)” วงเงินโครง การ 150,000 ล้านบาท และ 15,000 ล้านบาท 
ตามลำาดับ เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อสถาบันการเงิน เพื่อ 
ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) รองรับมาตรการรัฐ 
รวมถึงช่วยสนับสนุน SMEs ทุกระดับเข้าถึงแหล่งทุน ในงานนี้มี นายธีระพร ศรีรัตน์  
รองผู้อำานวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานภาคใต้ ได้ให้เกียรติในการ บรรยาย 
พิเศษในหัวข้อ “มุมมอง ธปท. ต่อการสนับสนุน SMEs” ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 139



 จัดกิจกรรม “การเข้าพบ/ร่วมประชุมกับสถาบันการเงิน” เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
บสย. โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ และชี้แจงหลักเกณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อ ขั้นตอนการ
ใช้บริการ บสย. ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. และกระตุ้น 
ให้เกิดการใช้บริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงในปี 2561 จัดกิจกรรม 3,205 คร้ัง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
13,326 คน

 จัดกิจกรรม “พัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันการเงิน”  โดยการร่วมออกบูธในงานอบรม/
สัมมนา เดินตลาด ร่วมกับสถาบันการเงิน รวมทั้งประชุมร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ บสย. และโครงการค้ำาประกันสินเชื่อพร้อมทั้งให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ซึ่งในปี 2561 จัดกิจกรรม 139 ครั้ง ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16,220 คน 
และรับคำาปรึกษา 1,746 คน

 จัดกิจกรรม “เครือข่าย RM เพื่อการค้ำาประกัน” เป็นกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่เป็น 
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง บสย. และ RM สถาบันการเงิน และยังเป็นเพื่อนทางธุรกิจ 
ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละภูมิภาค เป็นการเสริมสร้างการ
ประสานงานร่วมกัน และทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทำางาน ซ่ึงในปี 2561 
จัดกิจกรรม 3  ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 237 คน
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศ

บสย. ต้อนรับ DCGF สถาบันค้ำ ประกันสินเชื่อประเทศเนปาล 
 นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ Mr. Ram Kumar Acharya, 
Chairman (Secretary of Nepal Government), Deposit and Credit Guarantee 
Fund (DCGF) และคณะ DCGF จากประเทศเนปาล เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาดูงาน
ระบบการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการค้ำาประกัน
สินเชื่อ ณ ห้องประชุมชั้น 18  บสย. สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

บสย. ร่วมงานสัมมนา SMEs ณ กรุงฮานอย
 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงานสัมมนา “Holistic Empowerment of SMEs: How Public 
and Private Sectors Can Joy Hands to Develop SMEs Landscape” พร้อม 
ขึ้นเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “SMEs Supporting infrastructure”  และร่วมเสวนา 
“Collaboration between public and private sectors in supporting development” 
จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม วันที่  30 มีนาคม 2561

บสย. - Taiwan SMEG ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้ำ ประกัน
 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมผู้บริหาร บสย. ให้ต้อนรับ Mr. Hsien-hao Tsai ประธาน
กรรมการ และผู้บริหารจากสถาบันค้ำาประกันสินเช่ือ ประเทศไต้หวัน Small and Medium 
Enterprise Credit Guarantee Fund of Taiwan (Taiwan SMEG) ในโอกาสเดินทาง 
มาประเทศไทย ร่วมประชุมเรื่อง Credit Supplementation System in Thailand 
เพื่อพัฒนาระบบการค้ำาประกันสินเชื่อ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีของ 2 สถาบัน ณ สำานักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2561  

บสย. – KOREG ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการ WLC ครั้งที่ 8
– สาธารณรัฐเกาหลี
 นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หัวหน้าคณะผู้แทน บสย. พร้อมคณะ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การค้ำาประกันสินเชื่อในการประชุม Working 
Level Council (WLC) ระหว่าง บสย. และสถาบัน Korea Federation of Credit 
Guarantee Foundations (KOREG) ครั้งที่ 8 ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยม ี
Mr. Ahn, Jae-Shin, Head of Department, Management Strategy Department, 
KOREG เป็นผู้นำาการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน 
การค้ำาประกันสินเชื่อ การพัฒนากระบวนการทำางานและประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการหนี้ แนวทางการค้ำาประกันสินเชื่อ ณ Seogwipo KAL 
HOTEL เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2561
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บสย. - KODIT แลกเปลี่ยนความรู้ค้ำ ประกันสินเชื่อ โครงการ WLC ครั้งที่ 14
 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้แทน บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Jea Teak Oh, Department 
Head, Performance Management Department สถาบัน Korea Credit Guarantee 
Fund (KODIT) พร้อมคณะผู้แทน ในโอกาสเดินทางเยือน บสย. สำานักงานใหญ่ พร้อมร่วม 
ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การค้ำาประกันสินเช่ือ การบริหารผลิตภัณฑ์ 
ค้ำาประกัน และการบริหารจัดการธุรกิจ ฯลฯ ในโครงการ Working Level Council (WLC) 
ครั้งที่ 14 ณ สำานักงานใหญ่ บสย. ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

บสย. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาบุคลากร ณ ประเทศญี่ปุ่น
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส่งคณะผู้แทน โดยนายพัฒนพงษ์ 
วงศ์วัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และนายศวุฒ เจนประดิษฐ์ ผู้จัดการส่วน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู ้
และพัฒนาบุคลากร ณ สถาบัน Japan Finance Corporation (JFC) ประเทศญี่ปุ่น 
เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบการค้ำาประกันสินเช่ือ สำาหรับโครงการดังกล่าว เป็นการแลกเปล่ียน 
องค์ความรู้ด้านการค้ำาประกันสินเชื่อและพัฒนาบุคลากร ระหว่าง บสย. และ 5 หน่วยงาน 
หลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9-12 
กรกฎาคม 2561

ประธานกรรมการบริหาร–คณะผู้บริหาร บสย. ร่วมประชุมสมาพันธ์ AECM 2018 
และศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อของสถาบันค้ำ ประกันสินเชื่อ VDB 
ในประเทศเยอรมนี
 นายประสิทธิ์ วสุภัทร ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะกรรมการ บสย. และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานเปิดการ
ประชุมประจำาปีสมาพันธ์ AECM 2018, The European Association of Guarantee 
Institutions 2018 โดย Ms. Teresa Czerwinska รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประเทศโปแลนด์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Latest 
developments of the SME policy of the EU” และการสัมมนาเร่ือง “Best possible 
support of SMEs’ access to finance” จากผู้บริหารระดับสูงของสถาบันค้ำาประกัน
ต่างๆ จากภาคพื้นยุโรป พร้อมร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ The analysis of guarantees: 
The supranational point of view, External impact studies, Experiences of 
guarantee institutions และ The SMEs’ point of view ซึ่งได้รับองค์ความรู้ด้าน
ประสบการณ์และมุมมองการค้ำาประกันที่หลากหลาย ณ โรงแรมโซฟิเทล วิคทอเรีย วอร์ซอ 
ประเทศโปแลนด์ และเข้าศึกษาดูงานระบบค้ำาประกันสินเชื่อ ของสถาบัน Association of 
German guarantee banks (VERBAND DEUTSCHER BÜRGSCHAFTSBANKEN 
e.V. - VDB) ณ เมืองเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันท่ี 11-19 มิถุนายน 2561 
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บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

บสย. ต้อนรับ ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ศึกษาระบบค้ำ ประกันสินเชื่อ
 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้แทน บสย. ต้อนรับนางสาวพรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ ์
รองผู้อำานวยการ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ 
Mr. Sithong Chanthasouk, Deputy Director of Legal Division ธนาคารแห่ง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทน โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข 
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู ้
การค้ำาประกันสินเชื่อในบริบทของประเทศไทย เพื่อนำาข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาต่อยอด 
ระบบการค้ำาประกันสินเชื ่อใน สปป. ลาว เมื ่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ บสย. 
สำานักงานใหญ่

บสย. ร่วมประชุม ACSIC Training Program (ATP) ครั้งที่ 28 ณ ฟิลิปปินส์
 คณะผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีนางชลัยรัชฏ์ 
สรสุชาติ ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการลงทุน พร้อมคณะผู้แทน ร่วมประชุมระดับปฏิบัติการ 
ACSIC Training Program (ATP) คร ั ้งท ี ่  28 ของสมาพันธ ์ Asian Credit 
Supplementation Institution Confederation (ACSIC) ในหัวข้อ “The Role of 
Credit Supplementation Institutions in Supporting MSME’s Resiliency to 
Economic Reversals and the Impact of Climate Change” โดยมีสมาชิกจาก 10 
ประเทศ 15 สถาบันเข้าร่วมการประชุม จัดโดยสถาบัน Small Business Corporation 
(SBC) ประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปล่ียนความรู้ แนวปฏิบัติ และ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการค้ำาประกันสินเชื่อที่สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการ SMEs ของแต่ละประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ณ  ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2561

บสย. ร่วมประชุม ACSIC 2018 ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป พร้อม
คณะผู้แทน บสย. เข้าร่วมงานประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian 
Credit Supplementation Institution Confederation : ACSIC) ครั้งที่ 31 ประจำาปี 
2561 ในหัวข้อ “Credit Guarantee a Vehicle for inclusive Growth” โดยมีผู้แทน
ระดับสูงจากหน่วยงานและสถาบันค้ำาประกันสินเชื่อ จากประเทศสมาชิก 9 ประเทศ 13 
สถาบัน ร่วมประชุม ได้แก่ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย 
เนปาล และศรีลังกา โดย Mr. Mohammad Mustafa, I.A.S. Chairman, สถาบัน Credit 
Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) สาธารณรัฐ 
อินเดีย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำาหรับประเทศไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บสย. และนางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้อำานวยการ
อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การค้ำาประกันสินเชื่อในบริบท 
การดำาเนินงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อการประชุมปีนี้ ณ โรงแรม Fateh Prakash 
Palace เมืองอุไดร์ปูร์ รัฐราชาสถาน สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 
2561

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 143



กิจกรรมสร้างการรับรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับ 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจำาปี 2561 (SOE Award 2018) ได้แก่ “รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก” และ “รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้าน
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ” จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก 
รัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำาปี 2561” จัดโดยสำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป 
สายงานสนับสนุน บสย. และนายศิษฎ์ วงศาริยะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายบริหารจัดการหนี้  
บสย. เป็นผู้แทนรับมอบ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นโครงการร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) 3 สถาบัน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในโครงการ “สร้างบ้านสร้างอาชีพ” ณ โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและ
กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน “ครบรอบ 25 ปี บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.)” ภายใต้แนวคิด “SUCCESS TOGETHER” เพื่อประกาศผลสำาเร็จการดำาเนินงาน
ค้ำาประกันสินเชื่อ ตลอดระยะเวลา 25 ปี โดยมีนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวรายงาน ภายในงานมีพิธีลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการสินเชื่อประชารัฐ ระหว่าง บสย. ร่วมกับ 
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 
สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่าง บสย. ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ผลประโยชน ์
ทางเศรษฐกิจ จากการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน” โดย 
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู ้อำานวยการวิจัยด้านการบริการจัดการระบบเศรษฐกิจ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พร้อมด้วย นักวิชาการและนักวิจัยอาวุโส
ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

 นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุน บรรษัทประกันสินเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดบูธ บสย. ในงาน “มหกรรมการเงิน คร้ังท่ี 18 
กรุงเทพฯ” (Money Expo 2018) ภายใต้แนวคิด “Wealth Transformation มิติใหม่ 
แห่งความม่ังค่ัง” เพ่ือให้สอดรับกับเทคโนโลยีทางการเงินและการลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยทีม 
บสย. สำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมออกบูธแนะนำาบริการ
การค้ำาประกันสินเชื่อ พร้อมให้คำาปรึกษาการขอสินเชื่อกับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม
งาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
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 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิดงาน “SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ 
เช่ือม SME ไทยสู่สากล” ซ่ึงจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยทีม บสย. สำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร 
ร่วมออกบูธแนะนำาบริการการค้ำาประกันสินเชื่อ พร้อมให้คำาปรึกษาการขอสินเชื่อกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2561

 นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐทั้ง 9 แห่ง ร่วมเปิดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 6” โดยมี
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นประธานเปิดงาน และเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ บสย. 
ได้เชิญ SMEs ลูกค้า บสย. ร่วมออกร้าน ได้แก่ ลัดดาฟาร์ม จำาหน่ายน้ำาผึ้งและผลิตภัณฑ์
จากผึ้ง และ ไอดีโมเบลเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านประหยัดพื้นที่ ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

 นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐทั้ง 9 แห่ง ร่วมเปิดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 7” โดยม ี
นางโสภา พงศ์กระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) เป็นประธานเปิดงาน และเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ บสย. ได้เชิญ SMEs 
ลูกค้า บสย. ร่วมออกร้าน ได้แก่ ลัดดาฟาร์ม จำาหน่ายน้ำาผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และ 
ไอดีโมเบลเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านประหยัดพื้นที่ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

 นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกัน 
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดงาน “SMART SME EXPO 2018” โดยมี 
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อม 
ทีมงาน บสย. สำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดบูธแนะนำาบริการการค้ำาประกัน 
สินเชื่อ และให้คำาปรึกษาการขอสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs นอกจากนี้ภายในงาน 
มีลูกค้า บสย. ร่วมจำาหน่ายสินค้า ได้แก่ บจก. ป เกรียบกุ้ง อุตสาหกรรม จำาหน่าย 
หมอนยางพารา บจก. ชายน้อยฟู้ด จำาหน่ายทุเรียนทอดและผัดไทย และ บจก. วัชมนฟู้ด 
จำาหน่ายผลไม้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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 นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการสำานักงานสาขาอุบลราชธานี บรรษัทประกันสินเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับนายกองเอก ปราโมทย ์
ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมบูธและเป็นประธานในพิธี
เปิดงาน “Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี” โดยมีทีม บสย. สำานักงานสาขา
อุบลราชธานี เปิดบูธแนะนำาบริการการค้ำาประกันสินเชื่อ และให้คำาปรึกษาเรื่องการขอ 
สินเชื่อกับผู้ประกอบการ SMEs ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 
วันที่ 6 กรกฏาคม 2561

 นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย ผู้จัดการอาวุโสงานพัฒนาธุรกิจ สำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thailand 
Smart Money สัญจรสุราษฎร์ธานี” โดยมีทีม บสย.  สำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ออกบูธ 
แนะนำาบริการการค้ำาประกันสินเช่ือให้กับผู้ประกอบการ SMEs และส่ือมวลชน ท่ีเย่ียมชมบูธ 
บสย. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดงาน “ตลาดนัดโชห่วย 
คร้ังท่ี 10” ภายใต้แนวคิด โชห่วย 4.0 คู่คิดเพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า โดยมีนายบุณยฤทธ์ิ กัลยาณมิตร 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพ 
โชห่วยไทย ก้าวสู่ร้านโชห่วยไฮบริด สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีทีมงาน 
บสย. สำานักงานเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมออกบูธให้คำาปรึกษาผู้ประกอบการ 
SMEs ที่มาร่วมงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุน บรรษัทประกันสินเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำาคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 และ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ในวันท่ี 
12 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกด้วยความจงรักภักดี ด้วยสำานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เมื่อวันที ่
12 กรกฏาคม 2561

กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน

รายงานประจำ ปี 2561146



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) แถลงข่าว “นโยบายและแผนดำาเนินงาน บสย. ปี 2561” โดยจัดทัพ 
องค์กรสู่สถาบันค้ำาประกันสินเชื่อแห่งชาติ วาง 4 ยุทธศาสตร์ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs 
ทุกมิติ ครอบคลุมด้านการค้ำาประกันสินเชื่อ ช่วย SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อ ตลอดจน 
การให้คำาปรึกษาทางการเงิน เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการเข้าถึงสินเชื่ออย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานสำานักงานสาขานครราชสีมา และฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำาทีม 
คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ภาคอีสาน เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อผ่านโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ 
พร้อมเยี่ยมชมกิจการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษัท ภิญโญวานิช จำากัด ผู้ผลิตสินค้าแปรรูป
จากกาบหมาก ณ อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งใช้ บสย. ค้ำาประกันผ่านโครงการนี้ 
ณ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 

 นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป รักษาการแทน
ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมผู้บริหาร 
บสย. ร่วมแถลงข่าว “ผลการดำาเนินงานค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ไตรมาส 1” (1 ม.ค. 
– 31 มี.ค. 2561) ซ่ึงมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยมียอดอนุมัติค้ำาประกันสินเช่ือร่วมกับ 
17 ธนาคารพันธมิตร วงเงิน 23,313 ล้านบาท จำานวนหนังสือค้ำาประกัน 31,733 ฉบับ 
(LG) เป็นไปตามเป้าหมายและตามแผนวิสาหกิจ ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

 นายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจการสาขา บริหารสำานักงาน
สาขาสุราษฎร์ธานี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ ์
รายการ “แหลงข่าวเช้านี้” เพื่อแนะนำาโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) 
ปรับปรุงใหม่ เพื่อกระตุ้นยอดค้ำาประกันสินเชื่อโค้งสุดท้าย และเพื่อให้เกิดการใช้บริการ 
บสย. มากขึ้น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2561
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 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “SMEs Voice เสียงสะท้อนจากคนตัวเล็ก” 
ตอน “อยากกู้ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน ไม่ใช่เรื่องยาก…. บสย. ช่วยได้” เพื่อกระตุ้นยอด
ค้ำาประกันในโค้งสุดท้ายของโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ 
และมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีสตูดิโอ Smart SME Channel 
โดยออกอากาศทางช่อง True Vision 49 หรือ SME Channel เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

 นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการสำานักงานสาขาอุบลราชธานี บรรษัทประกันสินเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์รายการ “มองรอบทิศ” ทางสถานีวิทย ุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี เพื่อแนะนำาโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs 
ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ และกระตุ้นยอดค้ำาประกันโค้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการ 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป 
บสย. และ นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย. ร่วมแถลงข่าว 
“ผลดำาเนินงานค้ำาประกันสินเช่ือ บสย. รอบ 6 เดือน” (ม.ค.-มิ.ย.2561) เป็นไปตามแผนงาน 
ยอดอนุมัติค้ ำาประกันสินเชื่อทะลุเป้า 56,150 ล้านบาท พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือ 
ต่อเนื่องตลอดครึ่งปีหลัง ผ่าน 2 โครงการใหม่ ค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) 
วงเงิน 150,000 ล้านบาท และโครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย 
(Micro Entrepreneur) ระยะที่ 3 วงเงิน 15,000 ล้านบาท เตรียมเปิดใช้ภายใน 2 สัปดาห์ 
คาดปิดยอดค้ำาฯ สิ้นปีพิชิตเป้าหมาย 110,000 ล้านบาท ณ ห้องอาหารสวนกุหลาบ 
ซอยอารีย์สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   

 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์เพื ่อบันทึกเทปในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” 
เพื่อชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย 
ผ่านโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) วงเงินค้ำาฯ 150,000 ล้านบาท 
และโครงการค้ำาประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) วงเงินค้ำาฯ 15,000 ล้านบาท 
ณ บสย. สำานักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยจะ
ออกอากาศในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เวลา 18.00 น

รายงานประจำ ปี 2561148



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “BTimes” ดำาเนินรายการโดยนายบัญชา 
ชุมชัยเวทย์ เพ่ือช้ีแจงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ 
รายย่อย ผ่านโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) วงเงินค้ำาประกัน 150,000 
ล้านบาท และโครงการค้ำาประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) วงเงินค้ำาประกัน 
15,000 ล้านบาท ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 13 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 
โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 (ช่อง 3 Family) 

 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วม 
แถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการค้ำาประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐและ
นโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย” เพื่อให้การสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการ 
SMEs ไทยท่ีมีศักยภาพ มีความสำาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคล่ือนและพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม ตามนโยบายประชารัฐและนโยบายรัฐบาล ผ่านโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ 
SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) ของ บสย. โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ำาประกันใน 3 ปีแรก ณ อาคาร
นานาเหนือ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมเพิ่มเติมจากภารกิจหลัก 
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เล็งเห็นถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อาศัยอยู่ การเป็นพลเมืองที่ด ี
ของสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน อีกท้ังเป็นการส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กร เร่ือง “ถือธรรมาภิบาล” 
(Good Governance) สร้างกิจกรรมที่ให้โอกาสพนักงาน บสย. เป็นผู้ให้โดยร่วมบริจาคเงินสมทบทุน  โดย บสย. ได้มอบเงินบริจาคเพื่อ
สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี จำานวน 230,470 บาท โดยเป็นเงินบริจาค
ขององค์กร จำานวน 100,000 บาท และเป็นเงินสบทบของผู้บริหารและพนักงาน บสย. อีกจำานวน 130,470 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหา
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่
การตรวจรักษาทั่วไปจนถึงเฉพาะทาง สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บสย. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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 นายวสันต์ เทียนหอม ประธานกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. มอบเงินบริจาคแก่ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย ์
เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 
27 ธันวาคม 2561

 บสย. ให้ความสำาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจหลัก ด้วยตระหนักว่าการที่องค์กรธุรกิจจะเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืนต้องดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ดังนั้น การดำาเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ จึงได้มุ่งชี้ให้เห็นว่า บสย. 
ได้ให้ความสำาคัญกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม
สังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศ โดย บสย. เชื่อมั่นว่าการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมสังคมและชุมชนให ้
มุ่งทำาความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะขับเคลื่อนและยกระดับสังคมไทยให้พัฒนาและก้าวหน้าในทุกด้านอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อเนื่อง 
และเป็นพลังที่ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำาคัญในการร่วมมือร่วมใจผลักดันการทำางานเพื่อสร้างคนด ี
ให้สังคมไทย เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการพัฒนาคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
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ที่ตั้งสำ นักงานเขต

1. สำ นักงานเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น 17)
 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์  :  0-2890-9868-74
 มือถือ   :  08-1733-3772, 08-1889-2235
 โทรสาร  :  0-2890-9770 
 E-mail  :  bangkok@tcg.or.th
 
 ดูแลพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี , ปทุมธานี, 
 นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ

2.  สำ นักงานเขตภาคตะวันออก 
 เลขที่ 208/14 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด 
 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 โทรศัพท์  :  0-3811-1434  
 มือถือ   :  09-3139-4141, 06-2310-0562 
 โทรสาร  :  0-3811-1435
 E-mail  :  chonburi@tcg.or.th
     
 ดูแลพื้นที่ : ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, 
 ตราด, ปราจีนบุรี, สระแก้ว

3.  สำ นักงานเขตภาคเหนือตอนบน 
 เลขที่ 265/6 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก 
 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
 โทรศัพท์  :  0-5200- 4330  
 มือถือ   :  09-3131-7474, 08-1885-3534 
 โทรสาร  :  0-5200-4331
 E-mail  :  chiangmai@tcg.or.th
 
 ดแูลพืน้ที ่: เชยีงใหม,่ ลำาพนู, เชียงราย, แมฮ่อ่งสอน, พะเยา,  
 ลำาปาง, แพร่, น่าน

4.  สำ นักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง
 เลขที่ 28/125-126 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 
 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 โทรศัพท์  :  0-5525-8552 
 มือถือ   :  08-0507-7035, 08-1257-2217 
 โทรสาร  :  0-5525-8553
 E-mail  :  phitsanulok@tcg.or.th

 ดูแลพื้นที่ : พิษณุโลก, พิจิตร, กำาแพงเพชร, ตาก, เพชรบูรณ์,  
 อุทัยธานี, นครสวรรค์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ชัยนาท
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5.  สำ นักงานเขตภาคกลาง 
 เลขที่ 58/8 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 โทรศัพท์  :  0-3595-7772  
 มือถือ   :  09-3139-4445, 09-3139-4447
 โทรสาร  :  0-3595-7773
 E-mail  : central@tcg.or.th

 ดูแลพื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี,  
 ลพบุรี, นครนายก, สระบุรี

6.  สำ นักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 เลขที่ 239/5 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง 
 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
 โทรศัพท์  :  0-4211-1670-71  
 มือถือ   :  08-1379-4774, 06-2310-0570
 โทรสาร  : 0-4211-1671
 E-mail  :  udonthani@tcg.or.th

 ดูแลพื้นที่ : อุดรธานี, ขอนแก่น, หนองบัวลำาภู, หนองคาย,
 เลย, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, บึงกาฬ

7.  สำ นักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 เลขที่ 610 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง 
 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  34000
 โทรศัพท์  :  0-4521-0844  
 มือถือ   :  09-3139-5445, 08-9186-3244
 โทรสาร  :  0-4521-0845
 E-mail  :  ubon@tcg.or.th

    ดูแลพื้นที่ : อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, 
 อำานาจเจริญ, ร้อยเอ็ด

8.  สำ นักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
 เลขที่ 901/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
 โทรศัพท์  :  0-4426-2104 
 มือถือ   :  08-1876-3911, 09-3134-8885 
 โทรสาร  : 0-4426-2105
 E-mail  :  korat@tcg.or.th

   ดูแลพื้นที่ : นครราชสีมา , ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, 
 สุรินทร์, มหาสารคาม

9.  สำ นักงานเขตภาคตะวันตก
 เลขที่ 42/116 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน 
 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทรศัพท์ :  0-3254-7151 
 มือถือ   :  09-3139-5551, 09-3139-6363
 โทรสาร  :  0-3254-7141
 E-mail  :  prachuap@tcg.or.th

 ดูแลพื้นที่ : ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, เพชรบุรี, 
 สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี

10. สำ นักงานเขตภาคใต้ตอนบน  
 เลขที่ 231/12 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย  
 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 โทรศัพท์  :  0-7721-9801-2  
 มือถือ   :  08-9874-7574
 โทรสาร  :  0-7721-9803
 E-mail  :  suratthani@tcg.or.th

     ดูแลพื้นที่ : สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, พังงา, กระบี่, ระนอง, ภูเก็ต

11. สำ นักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง
 เลขที่ 13  ถ.โชติวิทยะกุล 3  ต.หาดใหญ่  
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 โทรศัพท์  :  0-7426-2551-2  
 มือถือ   :  08-1766-1528, 08-1379-7887
 โทรสาร :  0-7426-2553 
 E-mail  :  songkhla@tcg.or.th 

 ดูแลพื้นที่ : สงขลา, พัทลุง, สตูล, นครศรีธรรมราช, 
 ตรัง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

รายงานประจำ ปี 2561152



บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย



บสย. 4.0 เคียงคูผูประกอบการ SMEs ไทย
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