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ล้านบาท

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม

4.81

3.33

6.88
ล้านบาท

ภาระค้ำาประกัน

308,936.44

331,017.20

269,535.05 

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

รายการ 2557 2558 2559

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 17,183.29 17,176.40 19,430.26 

หนี้สินรวม 9,415.40 9,347.25 11,532.65 

ทุน 6,702.47 6,702.47 6,702.47 

ส่วนของเจ้าของ 7,767.89 7,829.15 7,897.61 

ผลการดำาเนินงาน

ภาระค้ำาประกัน 269,535.05 308,936.44 331,017.20 

รายได้ค่าธรรมเนียม 4,475.54 4,803.25 5,390.91 

รายได้รวม 7,930.86 7,085.42 7,669.33 

กำาไรจากการดำาเนินงาน 545.96 340.96 255.38 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ (ร้อยละ)

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม 6.88 4.81 3.33

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย 3.25 1.99 1.40

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย 8.15 5.09 3.81

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้จากการดำาเนินงาน 7.57 7.78 7.31

คุณภาพสินทรัพย์

สัดส่วน NPGs ต่อภาระค้ำาประกันคงเหลือ (ร้อยละ) 5.84 7.72 10.38 

หนี้สูญ 61.47 121.67 37.60 

หนี้สงสัยจะสูญ 5,280.55 6,256.74 6,987.84 

ข้อมูลสำาคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินงบประมาณชดเชยที่ได้รับจากรัฐในปีปฏิทิน 1,546.78 1,154.40 6,363.79

เงินนำาส่งกระทรวงการคลังประจำาปี 162.87 209.12 133.38

พนักงาน 264 304 304
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 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 
ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดต้ังข้ึนตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ือ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของ 
กองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (กสย.) ให้แก่ บสย. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 
ทั้งนี้ บสย. มีลำาดับเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ ดังนี้

25 กันยายน 2552
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบ
ให้เพิ่มทุน บสย. จำานวน 2,137.47 ล้านบาท 
โดยกระทรวงการคลังแสดงความจำานงขอซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว จำานวน 2,000 ล้านบาท

14 ตุลาคม 2552
บสย. จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
ตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ทำาให้ บสย. มีทุน
จดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839.95 ล้านบาท โดยเป็น
ทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้ว จำานวน 6,702.47 ล้านบาท

4 มกราคม 2551
บสย. เรียกให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ชำาระเงินค่าหุ้นบางส่วน จำานวน 302.47 ล้านบาท 
ทำาให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนจำานวน 4,702.47 ล้านบาท

30 ธันวาคม 2534 
บสย. จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
พ.ศ. 2534”

21 กุมภาพันธ์ 2535
รับโอนกิจการและการดำาเนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จำานวน 400 ล้านบาท

3 กรกฏาคม 2543
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำานวน 4,000 ล้านบาท 
ทำาให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 4,400 ล้านบาท

19 ธันวาคม 2548
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น บสย. มีมติพิเศษเพิ่มทุน
ให้แก่ บสย. จำานวน 2,000 ล้านบาท

ประวัติความเป็นมา
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ลักษณะการดำาเนินงาน

 บสย. ให้บริการค้ำาประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจแต่หลักประกันไม่เพียงพอในการ
ขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อันเป็นการ 
สร้างเสริมศักยภาพในการขยายกิจการและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ
รายใหม่เพิ่มขึ้น อันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญอย่างหนึ่งของภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสังคมและผู้ประกอบการ
ของประเทศ

แผนผังขั้นตอนการให้บริการของ บสย.

หมายเหตุ:  คำาอธิบาย
   1.  ผู้ประกอบการ SMEs ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
   2.  สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ และยื่นคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อกับ บสย.
   3.  บสย. พิจารณาคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อตามหลักเกณฑ์โครงการ และส่งหนังสือค้ำาประกันให้แก่สถาบันการเงิน
   4. สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs

 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินงานสามารถครอบคลุมและกระจายความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างทั่วถึง บสย. จึงได้จัดตั้ง
สำานักงานสาขาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสำานักงานสาขารวม 11 แห่ง รวมทั้งยังมีช่องทางเว็บไซต์และศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (TCG Call Center) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถติดต่อสอบถาม และเข้าถึงข้อมูลสำาคัญต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น

สถาบันการเงินSMEs

1  ย่ืนคำาขอสินเช่ือ

4  ให้สินเช่ือ

2  ยื่นคำาขอค้ำาประกัน

3  ให้หนังสือค้ำาประกัน

บสย.
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เจตนารมณ์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เจตนารมณ์การจัดตั้ง

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
พ.ศ. 2534 เพ่ือทำาหน้าท่ีช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการให้บริการค้ำาประกันสินเช่ือแก่ SMEs ท่ีมีศักยภาพ 
แต่หลักทรัพย์ค้ำาประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่ออันจะเป็นประโยชน ์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
  
 1. ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำานวนมากขึ้น
 2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น
 3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
 4. ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ด้วยวัตถุประสงค์การดำาเนินงานดังกล่าว บสย. จึงเป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการดำาเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำาคัญ 
โดยการบริการค้ำาประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของ บสย. จะเป็นกลไกสำาคัญในการส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้แข็งแกร่งและสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
 
 1. เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการการค้ำาประกันสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพทาง  
  ธุรกิจแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
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 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเครดิต ให้มีการจัดการในการป้องกันและแก้ไข 
  ภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (Non Performance Credit Guarantees: NPGs) อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการเงินและวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อมและเพื่อยกระดับผลประกอบการ
 4. เน้นการสร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรมองค์กรในการยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้กับพนักงาน

 ในปี 2559 บสย. ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งและแนวนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถทำาหน้าที่ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

แนวทางการดำาเนินงาน
 
 ด้วยความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของ บสย. ตลอดจนเพื่อให้สามารถบรรลุในวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งได้อย่างแท้จริง 
รวมถึงความต้องการให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น บสย. จึงกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานองค์กรระยะยาว 
10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2568 เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน ดังนี้

 1. ระยะสั้น ช่วงปี 2559 – 2560 เป็นช่วงพัฒนาฐานรากสำาคัญในการบริการค้ำาประกันสินเชื่อ ทั้งการเพิ่มช่องทางการค้ำาประกัน 
โดยมีผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสำาคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันที่ให้บริการกับสถาบันประเภท Non-Bank และผลิตภัณฑ์ค้ำาประกัน 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพองค์กรและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนต่อการพัฒนาองค์กร 
 2. ระยะกลาง ช่วงปี 2561 – 2563 เพิ่มการขยายฐานการตลาดใหม่ผ่านสถาบันประเภท Non–Bank เพื่อกระจายโอกาสให้ 
SMEs ทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า
 3. ระยะยาว ช่วงปี 2564 – 2568 พัฒนาต่อยอดการค้ำาประกันจากผลการพัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์ การคิดค่าธรรมเนียม 
การขยายตลาดและช่องทางการค้ำาประกัน อันนำาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันที่มีรูปแบบเฉพาะยิ่งขึ้นสำาหรับลูกค้า SMEs

วิสัยทัศน์องค์กร คือ สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรนั้นเชื่อว่า 
ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร (Stakeholders) ต้องการให้เกิดข้ึน 
ในอนาคต ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือสะท้อน 
ถึงผลสัมฤทธิ์ (Results) ขององค์กรนั้น โดยวิสัยทัศน์ที่ 
บสย. ได้ทบทวนและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คือ “บสย. เป็น 
สถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำาประกันสินเชื่อ และมีบทบาท 
สำาคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน”

ค่านิยมองค์กร เป็นแนวทางการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน โดย
ค่านิยมท่ี บสย. ยึดถือ คือ  
“เป็นเลิศในผลงาน ประสานความร่วมมือ 
ถือธรรมาภิบาล”

พันธกิจ ในการขับเคล่ือนองค์กรให้มี 
ทิศทางท่ีชัดเจนในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ท่ีวางไว้  ในปี 2559 บสย. จึงได้มีการ
พิจารณาทบทวนและกำาหนดพันธกิจ
นับแต่ปี 2560 ดังน้ี

1. ช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีความสามารถ
 ในการแข่งขัน
2. ให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทำาธุรกิจแก่ SMEs
3. สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ
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สารจากประธานกรรมการ

 ปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นปีที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ได้พัฒนาและเติบโตเป็นปีที่ 24 ซึ่ง บสย. มีการพัฒนาดำาเนินการ 
ค้ำาประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง นับจากการเริ่ม
บทบาทเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ขยายโอกาส และสนับสนุนการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่เริ ่มดำาเนินงานในปี 2535 
เป็นต้นมา ณ สิ้นปี 2559 บสย. ได้อนุมัติการค้ำาประกันสินเชื่อให้ SMEs 
ไปแล้วเป็นยอดสะสม 581,786 ล้านบาท โดยมีจำานวนโครงการของ 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจำานวน 200,090 โครงการ
 
 ด้วยยอดการอนุมัติการค้ำาประกันสินเชื่อนี้ ทำาให้สถาบันการเงินทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนที่ใช้บริการค้ำาประกันจาก บสย. สามารถอนุมัติสินเชื่อให ้
ผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำานวน 876,212 ล้านบาท หรือ 1.5 เท่าของ 
การค้ำาประกัน โดยเงินสินเชื่อจากการประกอบธุรกิจ SMEs ดังกล่าวได้ช่วย
สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการลงทุน การจ้างงาน การบริโภค รวมไปถึง
การจ่ายภาษีเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำานวนมาก 
ทำาให้ SMEs ก้าวขึ้นเป็นภาคส่วนที่สำาคัญในการช่วยสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

คาดว่า
มีการจ้างงานเพิ่ม

ประมาณ 
500,000 คน

มียอดอนุมัติ
ค้ำาประกันสินเชื่อ 

87,495 ล้านบาท
ในปี 2559

อัตราจ้างงาน
เพิ่มจาก 3.43 
เป็น 4 ล้านคน 

ในปี 2559

มี SMEs
รายใหม่ที่ได้รับ
การสนับสนุน
41,809 ราย

ในปี 2559

มีการสนับสนุน
การให้ความรู้

Financial Literacy
กับ SMEs 
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นายนริศ  ชัยสูตร
ประธานกรรมการ

 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ศึกษาผลการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งผลสรุป
ของการศึกษาวิจัยเรื่องการค้ำาประกันสินเชื่อแบบพอร์ต (Portfolio Guarantee Scheme) ของ บสย. ระหว่างปี 2552 – 2558 
พบว่าการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ได้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การบริโภค ในระบบเศรษฐกิจที่คิดเป็น 
จำานวนเงินได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.58 เท่าของเงินอนุมัติค้ำาประกัน ขณะเดียวกันในส่วนของการรักษาอัตราการจ้างงานของธุรกิจ 
SMEs สามารถรักษาอัตราการจ้างงานได้ 3.43 ล้านคน ในปี 2558 และเพิ่มเป็น 4 ล้านคน ในปี 2559
 
 ผลการศึกษาของ TDRI ยังให้ข้อสรุปความคุ้มค่าของต้นทุนในการค้ำาประกันจากการสนับสนุนของภาครัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับพบว่า มีต้นทุนต่ำากว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ 
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 ณ สิ้นปี 2559 บสย. มียอดอนุมัติการค้ำาประกันสินเชื่อใหม่เกิดขึ้นเป็นจำานวน 87,495 ล้านบาท ในขณะที่ภาระค้ำาประกันคงเหลือ
มีจำานวน 331,017 ล้านบาท และมีจำานวนผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจำานวน 41,809 ราย
 
 ปี 2559 ยังนับเป็นปีที่ บสย. มีการปรับปรุงคุณภาพ และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกรอบของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ท่ีมอบหมาย 
ให้ ธปท. เข้ามากำากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึง บสย. อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2560 โดย บสย. ได้มีการเตรียมพร้อม 
ยกระดับความเข้มงวดในกฎเกณฑ์การดำาเนินงานตามกรอบของ ธปท. นับจากปี 2558 เป็นต้นมา โดยเฉพาะเกณฑ์ในการตั้งสำารอง 
ค่าประกันชดเชย ส่งผลให้ระดับผลกำาไรในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ด้วยเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บสย. ยังมีความเข้มแข็ง 
ทางการเงิน โดยขนาดของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ BIS Ratio สูงถึง 96.83 เท่า ณ สิ้นปี 2559 และมีสภาพคล่องเพียงพอ 
ต่อการรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละปี
 
 นอกจากนี้ บสย. ยังได้ตระหนักถึงการทำาหน้าที่เป็นกลไกของภาครัฐ ในการทำาหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ป ี
ของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ 
และการดำารงชีวิต  ซึ่ง บสย. ได้ขานรับนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มความสามารถในการกระจาย และสนับสนุนการค้ำาประกันสินเชื่อ
ให้ SMEs ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Micro-SMEs รวมไปถึงการสนับสนุนการให้ความรู้ (Financial Literacy) กับกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs ซึ่งถือว่าการให้ความรู้เป็นพื้นฐานสำาคัญของการพัฒนาทุนมนุษย ์

 ในปลายปี 2559 บสย. ได้ริเริ่มโครงการค้ำาประกันล่าสุดคือ โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน หรือ PGS6 ต่อเนื่องมาถึง
ปี 2560 พร้อมกันนั้น บสย. ยังได้รองรับการเพิ่มศักยภาพของ SMEs กลุ่ม Start–up และกลุ่มที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีโอกาสใช้
บริการค้ำาประกันสินเชื่อ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการทำาธุรกิจและช่วยผลักดันการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง บสย. ได้สนับสนุน 
การค้ำาประกันกลุ่มเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
 
 ในฐานะประธานกรรมการ บสย. ผมขอขอบคุณผู้กำาหนดนโยบายภาครัฐ กระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานกำากับดูแล 
ที่สนับสนุน และให้โอกาส บสย. ทำาหน้าที่เป็นกลไกของรัฐบาลเพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโต และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
 
 ขณะเดียวกัน ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงาน บสย. ทุกท่าน ที่ร่วมเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันในการ 
ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐอย่างเต็มกำาลังความสามารถ ทำาให้ บสย. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ได้รับความ 
เชื่อถือ ยอมรับ และเป็นเสาหลักที่สำาคัญที่ช่วยพัฒนารากฐานเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 
11 และ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งประกอบด้วย  

 1. นางปริศนา ประหารข้าศึก            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นางอัญชลี เต็งประทีป    กรรมการตรวจสอบ
 3. นางสุมาลี สุขสว่าง กรรมการตรวจสอบ
 4. นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำากับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุม 
ภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายต่าง ๆ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงและการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับ
ดูแลที่ดี
 
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำานวน 12 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้สอบบัญชีจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการ บสย. ทุกครั้งเพื่อให้มีการดำาเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป 
ดังนี้

 1. รายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญในประเด็นการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหาร 
ความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญเพื่อให้งบการเงินมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 2. การควบคุมภายใน
  การกำากับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2544 มีการพิจารณาการสอบทานคู่มือระบบการควบคุมภายใน และสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ 
รวมทั้งการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ
ควบคุมภายใน จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำากับดูแล

 3. การตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ 
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี โดยทำาการติดตาม 
ความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศ กระบวนการค้ำาประกันสินเชื่อ และกระบวนการพัฒนา
และติดตามหนี้ NPGs เป็นต้น
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 4. การบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบผลการประเมินความเส่ียง 
การดำาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

 5. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก บสย. พบว่า  การดำาเนินงานและ 
การปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่กำาหนด รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรมีการกำากับดูแลที่ดีโดยมี
การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลที่ดี รวมถึงการกำาหนดนโยบายการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้อง

 6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ตั้งแต่รองผู้จัดการทั่วไป ถึงระดับ 
ผู้อำานวยการฝ่าย/สำานักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการพบปะผู้บริหารจำานวน 1 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน 
ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำากับดูแลกิจการ ตลอดจนถึงการปรับปรุงงานของ บสย. ให้ม ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของ 
ผู้สอบบัญชีจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างสม่ำาเสมอ  

 การดำาเนินงานตามบทบาทที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ พิจารณาการ
ดำาเนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วยกระบวนการกำากับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส

(นางปริศนา ประหารข้าศึก)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการ
บสย.

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

โครงสร้างองค์กร

ฝ่าย
ตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ

ฝ่าย
ค่าประกัน
ชดเชย

รองผู้จัดการ
ทั่วไป

สายงาน
สนับสนุน

ฝ่ายกิจการ
สาขา

ฝ่าย
วิเคราะห์

ประกันสินเชื่อ

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
ประกันสินเชื่อ

ฝ่ายบริหาร
สำานักงาน

ฝ่าย
การตลาด
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายบริหาร
จัดการหนี้

ฝ่าย
กลยุทธ์
องค์กร

ฝ่าย
บัญชีและ
การเงิน

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนา
กระบวนการ

และ
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

สำานักงาน
กรรมการ
และผู้จัดการ

ทั่วไป

ฝ่ายบริหาร
การลงทุน

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่าย
ประชา
สัมพันธ์

ฝ่าย
กฎหมาย
และกำากับ
กิจการ

รองผู้จัดการ
ทั่วไป

สายงาน
บริหารทั่วไป

รองผู้จัดการ
ทั่วไป

สายงานธุรกิจ



รายงานประจำาปี 2559 11

สายบังคับบัญชา ลำาดับ หน่วยงาน
พนักงาน

ระดับบริหาร
พนักงาน

ระดับปฏิบัติการ
รวม

กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป

รองผู้จัดการทั่วไป 3 - 3

1 สำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 6 4 10

2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5 3 8

3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 3 6

4 ฝ่ายกฎหมายและกำากับกิจการ 2 3 5

5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5 6 11

รวม 21 19 40

สายงาน
บริหารทั่วไป

6 ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ 5 19 24

7 ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ 6 19 25

8 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 4 3 7

9 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 6 9 15

10 ฝ่ายบริหารสำานักงาน 4 14 18

11 ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ 3 0 3

รวม 28 64 92

สายงานธุรกิจ

12 ฝ่ายกิจการสาขา 20 57 77

13 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 11 14 25

14 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 3 1 4

รวม 34 72 106

สายงานสนับสนุน

15 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 3 2 5

16 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 14

17 ฝ่ายบริหารการลงทุน 3 1 4

18 ฝ่ายค่าประกันชดเชย 6 12 18

19 ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ 7 15 22

รวม 26 37 63

รวมทั้งสิ้น 112 192 304

โครงสร้างอัตรากำาลัง

 ณ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีพนักงานประจำาทั้งสิ้น 304 คน รายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ: พนักงานระดับบริหาร หมายถึง ตำาแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป-ผู้จัดการ และพนักงานระดับปฏิบัติการ หมายถึง ตำาแหน่ง 
 ผู้ช่วยผู้จัดการ-พนักงานบริการ
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ภาพรวม
ค่าใช้จ่าย

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
พนักงานประจำา ลูกจ้าง พนักงานประจำา ลูกจ้าง พนักงานประจำา ลูกจ้าง

เงินเดือน 128,986,184.52   7,268,100.70 148,427,975.76 8,086,241.17 161,747,851.35 8,751,716.81

โบนัส 50,834,877.46 - 38,494,522.33 - 27,003,859.65 -

สวัสดิการ 34,178,240.65 - 40,555,032.71 - 43,504,971.96 -

รวม 213,999,302.63 7,268,100.70 227,477,530.80 8,086,241.17 232,256,682.96 8,751,716.81

ค่าใช้จ่ายพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง 

 ค่าใช้จ่ายพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง 3 ปี



รายงานประจำาปี 2559 13

คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 

 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้ความสำาคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ  โดยคณะกรรมการ 
ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการทำาหน้าที่ กำากับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและการวางแผน
กลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการ จึงถือว่ามีความสำาคัญอย่างมากต่อกิจการนั้น ๆ
 
 นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 ได้กำาหนดหน้าที่ของ
กรรมการไว้ดังนี้
 
 มาตรา 21 ให้คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่กำากับและควบคุมโดยทั่วไป ซึ่งการดำาเนินงาน การบริหารกิจการและธุรกิจของ
บรรษัทและให้มีอำานาจกระทำาการต่าง ๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทำาได้ 
 
 (1) จ่ายเงินของบรรษัทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท 
การให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท
 (2) ควบคุมให้มีการตรวจคำาร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับการค้ำาประกันสินเชื่อของบรรษัท 
และให้รับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจและนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของ
รัฐบาล โดยมิต้องคำานึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น   

 คณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 อีกด้วย โดยได้บัญญัติไว้ดังนี้
 
 มาตรา 19 กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (3) และ (4) ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบรรษัทไม่ต่ำากว่าหนึ่งร้อยหุ้นหรือเป็นผู้แทนของบริษัทจำากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถือหุ้นของบรรษัท 
  ไม่ต่ำากว่าหนึ่งร้อยหุ้น
 (2)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำาโดยทุจริต
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ที่ รายชื่อกรรมการ
ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

สาเหตุ
เริ่มต้น สิ้นสุด

1 นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์ 1 มกราคม 2559 22 เมษายน 2559 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

2 พันเอกประเสริฐ ชูแสง 1 มกราคม 2559 22 เมษายน 2559 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

3 นางนงราม วงษ์วานิช 1 มกราคม 2559 22 เมษายน 2559 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

4 นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ 1 มกราคม 2559 22 เมษายน 2559 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

5 นายอรุณ กมลกิจไพศาล 1 มกราคม 2559 22 เมษายน 2559 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

6 นายภณ รักตระกูล 1 มกราคม 2559 22 เมษายน 2559 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

7 ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 1 มกราคม 2559 22 เมษายน 2559 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

โครงสร้างคณะกรรมการ บสย.

 แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

1. คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

 1.1 คณะกรรมการ บสย. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ
  2. นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการ
  3. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการ
  4. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ
  5. นางอัญชลี เต็งประทีป กรรมการ
  6. นายมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการ
  7. นางสุมาลี สุขสว่าง กรรมการ
  8. นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์ กรรมการ
  9. นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

  ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการระหว่างปี ดังนี้

คณะกรรมการ 
บสย.

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
CG&CSR

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
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2. คณะกรรมการบริหาร
 
 2.1 คณะกรรมการบริหาร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นายประสิทธิ์ วสุภัทร  ประธานกรรมการ
  2.  นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์  กรรมการ
  3.  นายมนตรี ฐิรโฆไท  กรรมการ
  4.  ผู้จัดการทั่วไป   กรรมการ
  5.  ผู้อำานวยการสำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เลขานุการ
        
 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ำาประกันและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยต่อ 
คณะกรรมการ บสย. 
 2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันต่อคณะกรรมการ บสย. 
 3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
 4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งสำานักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
 5. อนุมัติการค้ำาประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทสำาหรับโครงการปกติและนำาเสนอ 
คณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ ยกเว้นการอนุมัติการค้ำาประกันโครงการแบบรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation) และโครงการ 
Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ได้มอบอำานาจให้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปมีอำานาจอนุมัติ 
 6. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอำานาจอนุมัติของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
ซึ่งเป็นไปตามที่กำาหนดในระเบียบว่าด้วยพัสดุของ บสย. และนำาเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ
 7. ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1.  นางปริศนา ประหารข้าศึก  ประธานกรรมการ
  2.  นางอัญชลี เต็งประทีป  กรรมการ
  3.  นางสุมาลี สุขสว่าง  กรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้    
 1. จัดทำากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดำาเนินงานของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
 3. สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 4. สอบทานการดำาเนินงานของ บสย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ
คำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ บสย. 
 5. สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี 
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บสย.
 7. เสนอข้อแนะนำาต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำาแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำาเป็น 
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย.
 9. รายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บสย. อย่างน้อย 
ไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำาเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำาเป็น
รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีพร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการ
เงินของ บสย. 
 10. ประเมินผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง 
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำาเนินงานให้คณะกรรมการ บสย. ทราบ
 11. เปิดเผยรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี
ของ บสย.
 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดหรือคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

4. คณะกรรมการอิสระ

 4.1 คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นางอัญชลี เต็งประทีป  ประธานกรรมการ
  2. นางปริศนา ประหารข้าศึก  กรรมการ
  3. นางสุมาลี สุขสว่าง  กรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 
 
 คณะกรรมการอิสระ มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้
 1. ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง 
 2. ให้คณะกรรมการทำารายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับแต่งตั้งและเป็นประจำาทุกปี
 3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในรัฐวิสาหกิจได้รับความคุ้มครองและรัฐวิสาหกิจนั้นมีการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้กรรมการอิสระจากภายนอกควรมีส่วนในการกำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและ 
สอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
 4. เข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นประจำาโดยสม่ำาเสมอ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์  ประธานกรรมการ
  2.  นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์  กรรมการ
  3.  ผู้จัดการทั่วไป   กรรมการ
  4.  ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  เลขานุการ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. กำาหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภท
 2. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตามและดูแลปริมาณ 
ความเสี่ยงของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 3. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด
 4. ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมอบหมาย
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6. คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

 6.1 คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์  ประธานกรรมการ
  2. ผู้จัดการทั่วไป   กรรมการ
  3. รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ  กรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายและกำากับกิจการ เลขานุการ

 คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีอำานาจหน้าที่ดังนี้
 1. เสนอแนวนโยบายท่ีเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ 
บสย. 
 2. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ บสย. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
 3. พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. เป็น
อย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล
 4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
รวมถึงกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 5. มอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะทำางานชุดย่อย 
เพื่อทำาหน้าที่ในการสนับสนุนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทำาหน้าที่ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคณะทำางานด้าน 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
 7. ติดตามการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
รายงานต่อคณะกรรมการ บสย. และจัดทำารายงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำาปี
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่
คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

 7.1  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1.  นายมนตรี ฐิรโฆไท  ประธานกรรมการ
  2.  กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 5 คน
  3.  กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 5 คน

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
 2. หาแนวทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม   
 4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง  
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ประวัติกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

นายนริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
อายุ 62 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน    
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท บ้านปูเพาเว่อร์ จำากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอกซ์ จำากัด  

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A.

ประวัติการทำางาน / ประสบการณ์
 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 รองปลัดกระทรวงการคลัง
 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 ประธานวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
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นายประสิทธิ์ วสุภัทร
กรรมการ
อายุ 63 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำากัด
 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
 กรรมการ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำากัด
 กรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำากัด 
 กรรมการ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำากัด  

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน / ประสบการณ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง   

 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

นายมนตรี  ฐิรโฆไท
กรรมการ
อายุ 54 ป ี
ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำากัด
 ประธานสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประวัติการทำางาน / ประสบการณ์
 รักษาราชการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์

 เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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นางอัญชลี  เต็งประทีป
กรรมการ
อายุ 62 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย  

ประวัติการศึกษา  
 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Diploma in Development Management, 

 University of Birmingham, United Kingdom

ประวัติการทำางาน / ประสบการณ์
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
 หัวหน้าสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  
 หัวหน้ากองตรวจราชการ สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง    
 กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด
 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา 

 บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อิสต์ เอเชีย จำากัด
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
กรรมการ
อายุ 54 ป ี
ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาโท MBA, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง)

ประวัติการทำางาน / ประสบการณ์
 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร  มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
 กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
 ผู้อำานวยการอาวุโส กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
 ผู้อำานวยการ ธนาคารไทยธนาคาร  
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นางสุมาลี  สุขสว่าง
กรรมการ
อายุ 65 ปี
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำางาน / ประสบการณ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล   

 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

 และบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 

 ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

นางปริศนา ประหารข้าศึก
กรรมการ
อายุ 63 ป ี
ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน 

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
 กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เพ๊นท์ จำากัด
 กรรมการกองทุนเงินทดแทน สำานักงานประกันสังคม

ประวัติการศึกษา  
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
 พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน / ประสบการณ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
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นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์
กรรมการ
อายุ 65 ปี
ประวัติการศึกษา  
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน / ประสบการณ์
 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
 รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน 

 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ 

 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 เลขานุการกรม สำานักงานเลขานุการกรม 

 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
 กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิบปี้ง จำากัด

นายนิธิศ มนุญพร
กรรมการ
อายุ 55 ป ี
ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ประวัติการศึกษา  
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต สาขาทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน / ประสบการณ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด
 ผู้อำานวยการสำานักงานธนานุเคราะห์
 ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
 ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีการกำาหนดให้กรรมการ บสย. ทุกท่านต้องรายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทุกครั้งท่ีเข้ารับตำาแหน่งและต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและมีการ
รายงานให้คณะกรรมการ บสย. ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการ 
ทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ บสย. ตามแผนการ
ตรวจสอบประจำาปีด้วย

การประเมินผลคณะกรรมการ

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ บสย. เพื่อเป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีและเกณฑ์การประเมินผลการ 
ดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องบทบาทของ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยทำาการประเมินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ บสย. จะประเมินใน 2 รูปแบบประกอบด้วยการประเมิน
ตนเองรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความพร้อม 
ในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการและการมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว  และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือโครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสาร
ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร การเตรียมและดำาเนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
   
 ท้ังน้ี ฝ่ายจัดการจะนำาเสนอแบบประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทำาการทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้และเม่ือคณะกรรมการ บสย. ได้ดำาเนินการประเมินเสร็จส้ินแล้ว ฝ่ายจัดการ 
จะสรุปผลการประเมินและนำารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ และนำามาดำาเนินการปรับปรุง
การดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 สำาหรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในปี 2559 สำาหรับการประเมินตนเองรายบุคคล มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 88.76 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีและการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 87.98 
ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดี
 
 ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินและได้นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและเพื่อใช้เป็น 
กรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และนำาผลประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ตลอดจนนำาข้อเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานต่อไป

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้ม ี
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวลจริยธรรมบรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เผยแพร่ไว้ใน Website: 
www.tcg.or.th และในระบบ Intranet ของ บสย. เพื่อเป็น 
การสื่อสารให้พนักงานของ บสย. ทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษา
รายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญเพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงาน บสย. ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการแสดงเจตจำานง
ที่สำาคัญของคณะกรรมการ บสย. ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลัก
ของกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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รายชื่อกรรมการ
ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

บสย. บริหาร ตรวจสอบ อิสระ ความเสี่ยง CG&CSR กิจการสัมพันธ์

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 4/4 - - - - - -

พันเอกประเสริฐ  ชูแสง 4/4 2/2 - - - - -

นางนงราม วงษ์วานิช 4/4 - 4/4 - - - -

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ 4/4 - 4/4 - - 1/1 -

นายอรุณ กมลกิจไพศาล 4/4 - - - - - 1/1

นายภณ รักตระกูล 4/4 - 4/4 - - 1/1 -

ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 4/4 2/2 - - - - -

ดร.รณชิต มหัทธนพฤทธิ์ - - - - 1/2 - -

นางสาวมัณฑิรา วารีดี - - - - 2/2 - -

นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ - - - - - 1/1 -

นายนริศ ชัยสูตร 9/9 - - - - - -

นายประสิทธิ์ วสุภัทร 7/9 8/8 - - - - -

นายมนตรี ฐิรโฆไท 9/9 8/8 - - - - 7/7

นางปริศนา ประหารข้าศึก 7/9 - 8/8 6/6 - - -

นางอัญชลี เต็งประทีป 9/9 - 8/8 6/6 - - -

นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ 11/13 10/10 - - 10/10 - -

นางสุมาลี สุขสว่าง 9/9 - 6/7 5/6 1/1 1/1 -

นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์ 9/9 - 1/1 - 7/7 5/5 -

นายนิธิศ มนุญพร 13/13 10/10 - - 9/10 6/6 -

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ บสย.

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำาหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2559 
ประธานกรรมการ บสย. ได้กำาหนดการประชุมปกติเป็นทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสำาหรับคณะกรรมการ บสย. และประธาน
กรรมการบริหารได้กำาหนดการประชุมเป็นทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองสำาหรับคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษ
ตามความเหมาะสม

 ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. จำานวน 13 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำานวน 10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 
จำานวน 12 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ จำานวน 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 10 ครั้ง คณะกรรมการด้านการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) จำานวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จำานวน 8 ครั้ง 
ดังมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ :  การระบุจำานวนครั้งที่มาประชุมกับจำานวนครั้งที่จัดประชุม ได้กำาหนดเป็นสัดส่วนของตัวเลข เช่น 2/3 หมายถึง กรรมการ 
  ได้เข้าร่วมการประชุม 2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมดในขณะที่ตนเองเป็นกรรมการ 3 ครั้ง
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คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ บสย. 1,193,774.04 1,050,000.00

คณะกรรมการบริหาร - 382,500.00

คณะกรรมการตรวจสอบ  - 425,040.27

คณะกรรมการอิสระ - 185,000.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 304,000.00

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 100,000.00

คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

- 120,500.00

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตรามาตรฐานที่สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำาหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ดำาเนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่
กรรมการในคณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะทำางานอื่น ๆ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้
 
 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนต่อคน โดยประธานกรรมการ บสย. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า 
ของกรรมการ บสย.
 2.  ค่าเบี้ยประชุม กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้ง
  2.1 เป็นกรรมการ บสย. ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้งต่อเดือน
  2.2 เป็นกรรมการ บสย. และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะทำางานอื่น ๆ  
   ด้วย ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม แต่ทั้งนี้  
   รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง
  2.3 เป็นบุคคลภายนอก ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะครั้งที่มาประชุม

 ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ย
ประชุมตามลำาดับ
 
 ในปี 2559 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหนังสือของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
ที่ กค. 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 
3,760,814.31 บาท โดยแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน จำานวน 1,193,774.04 บาท และค่าเบี้ยประชุมตามรายคณะ จำานวน 
2,567,040.27 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนับรวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบด้วย
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คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 73,999.99 50,000.00

พันเอกประเสริฐ ชูแสง 36,999.99 65,000.00

นางนงราม วงษ์วานิช 36,999.99 86,249.99

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ 36,999.99 89,499.99

นายอรุณ กมลกิจไพศาล 36,999.99 52,500.00

นายภณ รักตระกูล 36,999.99 86,999.99

ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 36,999.99 60,000.00

นายนริศ ชัยสูตร 159,774.17 100,000.00

นายประสิทธิ์ วสุภัทร 82,999.99 147,500.00

นายมนตรี ฐิรโฆไท 82,999.99 237,500.00

นางปริศนา ประหารข้าศึก 82,999.99 215,967.74

นางอัญชลี เต็งประทีป 82,999.99 231,774.19

นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ 120,000.00 315,000.00

นางสุมาลี สุขสว่าง 82,999.99 222,500.00

นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์ 82,999.99 217,661.29

นายนิธิศ มนุญพร 120,000.00 320,000.00

 ทั้งนี้ สำาหรับค่าเบี้ยประชุมแยกตามรายชื่อกรรมการ (เฉพาะบุคคลที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม) มีรายละเอียดดังนี้



รายงานประจำาปี 2559 27

คณะผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

นายนิธิศ  มนุญพร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
อายุ 55 ปี  
การศึกษา
 ปริญญาโท การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี ทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุงานใน บสย. 1  ปี

ประสบการณ์ทำางาน
 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน   ผู้จัดการทั่วไป 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 2556 - 2558  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด
 2552 – 2556 ผู้อำานวยการ สำานักงานธนานุเคราะห์
 2551 - 2552  ผู้จัดการ กองทุนประกันวินาศภัย
 2547 - 2551  ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

นายวิเชษฐ  วรกุล
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
 ปริญญาโท MBA (Finance), University of Akron, Ohio, USA.  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อายุงานใน บสย.  5 ปี 6 เดือน

ประสบการณ์ทำางาน
 13 มิ.ย. 2554 – ปัจจุบัน   รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 2553 – 2554 กรรมการบริหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd.
 2537 - 2552  รองกรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
 2535 - 2537   ผู้จัดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd.
 2534 - 2535  ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำากัด (มหาชน)
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นางนิภารัตน์   พิสิฐพิทยเสรี
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป
อายุ 58 ปี
การศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

อายุงานใน บสย.  24 ปี 10 เดือน

ประสบการณ์ทำางาน     
 1 ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
 และ รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ 
 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  ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บสย.  

 และ รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร 
 ตั้งแต่ 31 ต.ค. 2551 – 21 เม.ย. 2553 และ รักษาการผู้อำานวยการ
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร ตั้งแต่ 13 ม.ค. 2553 – 31 พ.ค. 2553

นายจตุฤทธิ์   จันทรกานต์   
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน   
อายุ 48 ป ี
การศึกษา
 ปริญญาโท MBA (Strategic Management), 

 Cleveland State University, Ohio, USA.
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุงานใน บสย.  2 ปี 6 เดือน 
   
ประสบการณ์ทำางาน     
 2 ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน 

 และรักษาการผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการลงทุน ต้ังแต่ 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2559
 พ.ค. 2551 - มิ.ย. 2557 ผู้อำานวยการฝ่าย  Unsecured Lending Products 

 & Payments บริษัท ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
 ก.พ. 2549 - เม.ย. 2551 รองผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

 และพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 มี.ค. 2542 - ต.ค. 2548 ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อีซี่บาย จำากัด (มหาชน)
 ต.ค. 2536 - ส.ค. 2539 พัฒนาธุรกิจ บริษัท บีพีซี กรุ๊ป จำากัด 
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นางอิศราพร  อรุณประเสริฐ
ผู้อำานวยการ 
สำานักงานกรรมการและผู้จัดการท่ัวไป
และรักษาการผู้อำานวยการ 
ฝ่ายกฎหมายและกำากับกิจการ 
(1 ต.ค. 2559)

นางสาวธนภร  ประกายเกียรติ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
สำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

นายชาญชัย  เลิศมหรรพฤฒิ
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ

นายศิริพงษ์  แผนสนิท 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารจัดการหนี้

นางสาวญาณี  รวมรักษา 
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
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นายวิโรจน์  สิทธิเจริญรุ่ง
ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางพงษ์ทิพย์  เทศะภู
ผู้อำานวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นายพิทยา  ปริวัฒนศักด์ิ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายอนุสรณ์  เอมกมล 
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายบริหารสำานักงาน

นางสาวปราณี  วงค์อำานวยกุล
ผู้อำานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นางผกามาศ  สัจจพงษ์ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายประเสริฐ  ชัยชาญอุดมสุข
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา

นายคมสัน  วัฒนวนาพงษ์ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายศิษฎ์  วงศาริยะ
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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นางวลัยลักษณ์  จิตรประวัติ
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ

นายเฉลิมชัย  ไพบูลย์ศิริ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  
ฝ่ายค่าประกันชดเชย

นายวีรวัฒน์  วัจฉละพงศ์
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายค่าประกันชดเชย

นางดุสิดา  ทัพวงษ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นางชลัยรัชฏ์  สรสุชาติ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารการลงทุน
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

 การกำาหนดค่าตอบแทนผู้จัดการ บสย. ในการกำาหนดครั้งแรก จะดำาเนินการตามขั้นตอนการสรรหา คณะกรรมการ บสย. จะ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนดอัตราค่าตอบแทน สำาหรับ
การปรับขึ้นเงินเดือนประจำาปี คณะกรรมการ บสย. จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงานและตัวชี้วัด รวมทั้งหลักเกณฑ ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนประจำาปี โดยพิจารณาจากระดับความสำาเร็จของตัวชี้วัด และผล 
ประกอบการโดยรวมของ บสย. สำาหรับการกำาหนดค่าตอบแทนของรองผู้จัดการทั่วไป เป็นอำานาจของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
ในการกำาหนดและพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำาปี โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในการ 
บรรลุตัวชี้วัด แผนงานและเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง มีจำานวนเงินรวม 
46,840,568.30 บาท และสวัสดิการมีจำานวนเงินรวม 575,942.64 บาท
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ปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินงาน
 ปี 2559 นับเป็นปีที่สำาคัญอีกปีหนึ่ง โดย บสย. สามารถคำ้าประกันสินเชื่อได้กว่า 87,495 ล้านบาท และมีภาระการคำ้าประกัน 
คงเหลือ ณ สิ้นปี รวมทั้งสิ้น 331,017 ล้านบาท ตลอดจนมีผลการดำาเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด ภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ผลการดำาเนินงานที่ดีของ บสย. สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถปรับการดำาเนินงานได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงาน ดังนี้

ปัจจัยภายใน
 1. การบริหารจัดการด้านการเงิน บสย. ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานทั้งในด้านการวางแผนบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้ 
และลดโอกาสการเกิดความสูญเสียทางการเงิน เพื่อให้ฐานะทางการเงินขององค์กรมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง สามารถทำาหน้าท่ี 
ในการคำ้าประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้
 2. การบรหิารจดัการลกูค้า เนือ่งจากการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ให้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุโดยการคำา้ประกนัสนิเชือ่ 
ให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งต้องดำาเนินการผ่านสถาบันการเงินนั้น บสย. จึงกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน และ
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้ายิ่งขึ้น
 3. การบรหิารจดัการกระบวนการทำางานภายในองค์กร บสย. ได้มีการศกึษาและพฒันาปรบัปรงุกระบวนการทำางานภายในองค์กร 
ในแต่ละด้าน อาทิ การอนุมัติคำ้าประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้ การบริหารความเสี่ยง และการกำากับดูแลกิจการ เป็นต้น โดย 
นับแต่ปี 2557 บสย. ได้นำาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตขององค์กร รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินงาน
 4. การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเติบโต บสย. ได้เห็นความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในตลอดจนสามารถตอบสนองการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยภายนอก
 1. ปัจจัยด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหมายรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและของ
โลกอันเป็นปัจจัยหลักสำาคัญที่มีผลกระทบต่อภาระงาน ต่อบทบาท การบริหารจัดการ และผลประกอบการขององค์กร 
 2. ปัจจัยด้านสถานการณ์การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ด้วยธุรกรรมการคำ้าประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs 
ซึง่เป็นธุรกรรมหลักของ บสย. ต้องดำาเนินการผ่านสถาบันการเงินอันเป็นกลุ่มลูกค้าสำาคัญกลุ่มหนึ่ง ของ บสย. ดังนั้น การดำาเนินงาน
และสถานการณ์รวมของสถาบันการเงิน จึงมีผลกระทบต่อแนวโน้มผลการดำาเนินงานของ บสย. ด้วยเช่นกัน



รายงานประจำาปี 2559 35

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มเติบโตจากปี 2558 ซี่งมีอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 
2.8 หรือคิดเป็นมูลค่า 9,472,101 ล้านบาท มาอยู่ที่ร้อยละ 3.0-3.5 โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2559 ได้แก่
  ปัจจัยสนับสนุน : มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะการใช้จ่ายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ต่อเนื่องจากปี 2558 และการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 11 มาตรการ วงเงินรวม 6.7 แสนล้านบาทในช่วงเดือนกันยายน  
  2558 ถึงเมษายน 2559 ตลอดจนการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์การเติบโตของจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 
  จากปี 2558 รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือนภายในประเทศ ทั้งการสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศและ 
  มาตรการลดหย่อนภาษี เป็นต้น               
  ปัจจัยลบ : ในปี 2559 การส่งออกสินค้ายังคงชะลอตัวจากเศรษฐกิจประเทศของคู่ค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 
  เฉพาะในบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตลอดจนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตำ่ากว่า 
  ที่คาดการณ์ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ที่จำาเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนระยะสั้นในการประกอบธุรกิจ จึงทำาให ้
  เกิดปัญหาสภาพคล่อง และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มสูงขึ้นตามลำาดับ ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีมาตรการช่วยลด 
  ต้นทุนภาคธุรกิจในบางส่วนไปแล้วก็ตาม
 
 จากปัจจัยสภาพแวดล้อมสำาคัญข้างต้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2559 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย GDP ไตรมาส 1 และ
ไตรมาส 2 ปี 2559 มีมูลค่า 3,534,459 ล้านบาท และ 3,469,722 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 3.2 และ 3.5 ตามลำาดับ 
โดยได้มีการประมาณการอัตราขยายตัวของ GDP ณ สิ้นปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 3.0-3.5
 
 ทั้งน้ี แนวโน้มในปี 2560 ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยลบใกล้เคียงกับปี 2559 โดยมีการคาดหวังต่อการขับเคล่ือน 
การลงทุนของภาคเอกชนที่เพ่ิมขึ้น และประมาณการในปี 2560 ว่า GDP จะมีอัตราขยายตัวใกล้เคียงกับปี 2559 อยู่ในกรอบ 
คาดการณ์ร้อยละ 3.0-3.6

 สำาหรับภาพรวมของสินเชื่อปี 2559 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ไม่มากนัก โดยเฉพาะสินเชื่อ SMEs ที่ยังคงทรงตัวจาก 
ปี 2558 ซึ่งได้เร่งขยายค่อนข้างมากจากมาตรการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ท้ังมาตรการพิเศษโครงการสินเช่ือดอกเบี้ยตำ่า 
(Soft Loan) ในช่วงปลายปี 2558 ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro 
Entrepreneur) รวมถึงนโยบายมุ่งขับเคลื่อนภาคธุรกิจ SMEs อันเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาระสินเชื่อ SMEs คงค้างของ
ธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำานวน 4,739,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้น
ปี 2558 (4,716,345 ล้านบาท) จำานวน 23,255 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 
0.49 ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำานวน 4,866,075 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 ที่ระดับ 4,433,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 432,199 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 9.75 

 ทั้งน้ี ส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อ SMEs และสินเชื่อธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวัง 
ในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดย NPL สินเชื่อ SMEs ณ ไตรมาส 2 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 
3.77 เพิ่มขึ้นจากสิ้นไตรมาส 4 ปี 2558 ที่ร้อยละ 3.50
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ภาระสินเชื่อธุรกิจคงค้างของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ณ 30 มิถุนายน 2559

 จากดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกรอบคาดการณ์การเติบโต GDP ในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.0-3.6 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2559 และแนวโน้ม
สินเชื่อ SMEs ในปี 2559 และ ปี 2560 ซึ่งยังคงสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าสินเชื่อ SMEs มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 6.8 หรือคิดเป็นจำานวนภาระสินเชื่อ SMEs คงค้างเฉพาะส่วนเพิ่มในปี 2559 และปี 2560 จำานวน 325,000 ล้านบาท 
และ 343,000 ล้านบาท ตามลำาดับ
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แห่งประเทศไทย

ร้อยละ
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แนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ที่มา : จากการรวบรวมของฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
หมายเหตุ : 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545)
  2)  F= ค่าประมาณการ

พ.ศ. 2553

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

ล้านบาท ร้อยละ
60

50

40

30

20

10

0

2,853,907
3,291,777

3,645,880
4,159,879

4,438,796
4,716,345

5,041,505

8,227,953 8,296,548
8,896,468 9,136,861 9,211,567

9,472,101
9,756,264

34.69%

39.68%

51.67%
49.79%

48.19%
45.53%

40.98%

พ.ศ. 2556พ.ศ. 2555พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2558พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559 (F)2

สินเชื่อ SMEs ณ สิ้นปี GDP ณ สิ้นปี 1 สินเชื่อ/GDP (%)



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)38

ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

ผลการดำาเนินงาน
 
 จากการดำาเนินงานของ บสย. อันเป็นกลไกสำาคัญในการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีบทบาทในการสนับสนุน
การพัฒนา SMEs นั้น ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา บสย. ได้ดำาเนินงานและสามารถสรุปสารสนเทศผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของ บสย. ระหว่าง ปี 2552 –2559 

 สำาหรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนจากการดำาเนินงานของ บสย. จาก
การศึกษาโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า
 1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
 TDRI ได้ศึกษาผลการค้ำาประกันสินเชื่อ พบว่า การค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ โดยมีค่าตัวคูณ 
มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากมูลค่าเพิ่มแรงงาน มูลค่าเพิ่มทุน มูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการ คิดเป็น 4.58 เท่าของวงเงินอนุมัติค้ำาประกัน 3.78 
แสนล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 13.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2557
 2. ผลการวิเคราะห์ต้นทุน (งบประมาณรัฐ) เทียบกับผลประโยชน์ที่รัฐได้รับ (Cost to Benefit Analysis)
 ผลการวิเคราะห์ต้นทุน พบว่าการค้ำาประกันสินเชื่อ 1 บาท จะก่อให้เกิดต้นทุนทางด้านการคลังโดยประมาณเท่ากับ 0.0413 บาท 
ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับผลการวิเคราะห์ทางด้านผลประโยชน์จะได้สัดส่วนต้นทุนต่อผลได้ เท่ากับ 0.009 ซึ่งสะท้อนความคุ้มค่าของ 
งบประมาณภาครัฐในระดับสูง (ค่าที่น้อยกว่า 1 แสดงว่ามีความคุ้มค่า และหากเข้าใกล้ศูนย์จะยิ่งมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น)
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ล้านบาท คน
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107,925
406,615

108,158

187,534
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160,604

268,950

1,153,080
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1,724,519
330,436

529,668

2,299,052

391,486

639,291

2,759,242

494,288

771,528

3,436,774
581,786

876,212

4,081,081

ยอดอนุมัติค้ำาประกัน สินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ รักษาการจ้างงานเดิมในระบบเศรษฐกิจ

ที่มา : ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ วันที่ 11 มกราคม 2560
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จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนโครงการ (ราย)

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
พ.ศ. 

จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนโครงการ (ราย)

การค้ำาประกันสินเชื่อ

1. การอนุมัติค้ำาประกันในแต่ละปี (Guarantee Approval) 
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2. ภาระการค้ำาประกันคงเหลือ ณ สิ้นปี (Guarantee Outstanding at the end of year)
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21,558

5,763
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13,346

52,446

17,641

82,752

24,357
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28,029

61,048

25,249

102,802

79,248
87,495

56,507

จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนโครงการ (ราย)
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331,017
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3. การอนุมัติค้ำาประกันจำาแนกตามภูมิภาคปี 2559 
 (Guarantee Approval Classified by Region 2016)

ล้านบาท
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0 ภาค
รวม กรุงเทพและ

ปริมณฑล*
ภาคกลาง ภาคเหนือภาค

ตะวันออก 
ภาคใต้ภาค

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

581,786.21

248,216.50

50,153.30 48,268.14
83,904.26 83,316.39 67,927.62

42.66%

8.62%8.30%

14.42%

14.32%

11.68%
รวม 

กรุงเทพและปริมณฑล*

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

300,000

250,000
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150,000
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0

269,012

โครงการ

ภาค
รวม กรุงเทพและ

ปริมณฑล*
ภาคกลาง ภาคเหนือภาค

ตะวันออก 
ภาคใต้ภาค
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46,150 47,480

36,820

269,012

* กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม
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4.  การอนุมัติค้ำาประกันจำาแนกตามประเภทธุรกิจปี 2559 
 (Guarantee Approval Classified by 
 Cluster 2016)

เกษตรกรรม 

อาหารและเครื่องดื่ม 
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สินค้าอุปโภคบริโภค 

การผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ
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ที่มา: ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 
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การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ

 ตามภารกิจหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีหน้าที่ให้การค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและ
เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขาดหลักประกัน ให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบัน 
การเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากยิ่งขึ้น 

 

 ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. ได้ค้ำาประกันสินเชื่อสะสมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้น 269,012 
ราย เป็นวงเงินค้ำาประกัน 581,786 ล้านบาท และจากการเก็บข้อมูลของกิจการที่ขอสินเชื่อโดยมี บสย. เป็นผู้ค้ำาประกัน พบว่า 
สามารถทำาให้ SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นจำานวน 876,212 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.5 เท่าของยอดอนุมัติค้ำาประกัน
สะสม ซึ่งจากผลการดำาเนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงานแก่แรงงานจำานวน 4,018,081 คน ทั้งนี้สินเชื่อที่ได้รับ
การอนุมัติแล้วนั้นได้กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ กรุงเทพและปริมณฑล 42.66% ภาคเหนือ 14.42% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
14.32% ภาคใต้ 11.68% ภาคตะวันออก 8.30% และภาคกลาง 8.62% ซึ่งจะเห็นได้ว่าการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. เป็นปัจจัย
สำาคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัด
กิจกรรม
“เข้าถึงแหล่งเงินทุน”

1

2
3

5

4

การจัดกิจกรรม
อบรม
ให้ความรู้ 
SMEs

การจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้แก่

SMEs ร่วมกับ UBI
การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้ความรู้
SMEs ร่วมกับ

ภาครัฐ
หรือเอกชน

การจัด
กิจกรรม

“คลินิก
ค้ำาประกัน

สินเช่ือออนไลน์”
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 นอกเหนือจากภารกิจหลักตามที่กล่าวมา บสย. ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมให้แก ่
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ได้มีโอกาสรับรู้/รู้จัก รับทราบข้อมูล และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ บสย. รวมถึงข้อมูล 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และข้ันตอนการใช้บริการ บสย. จึงมุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการท่ียังไม่ได้รับการตอบสนอง 
ทางการเงินตามที่คาดหวังไว้หรือที่ต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนำาไปใช้ในกิจกรรมการดำาเนินงานของกิจการ ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. การจัดกิจกรรม “เข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพ่ือให้ข้อมูลและอำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยกิจกรรมภายในงานได้เชิญ
สถาบันการเงินในพื้นที่เข้าร่วมให้คำาปรึกษาด้านสินเชื่อ อีกทั้งเชิญ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการขอสินเชื่อแบบครบวงจรได้ในงานเดียวกัน นอกจากนี้ในงานยังมีการจัด
เสวนาให้ความรู้แก่ SMEs ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา บสย. ได้จัดกิจกรรมจำานวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 3,044 คน

 2. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ SMEs โดยใช้หลักสูตรใหม่ที่ บสย. พัฒนาขึ้นเอง เป็นกิจกรรมการจัดเสวนาให้ความรู้แก่ 
SMEs กลุ่ม Micro และกลุ่ม Small ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะสอดคล้องไปตามกลุ่มของผู้ประกอบการ 
ทั้งสองกลุ่ม โดยเนื้อหาการอบรมสำาหรับกลุ่ม Micro เป็นการจัดทำาบัญชีเบื้องต้น ส่วนกลุ่ม Small เป็นการทำาการค้าออนไลน์ ซึ่งใน 
ปี 2559 ได้จัดกิจกรรมจำานวน 21 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,706 ราย

 3. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ SMEs เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกับ UBI เพื่อช่วยสร้างโอกาสและ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน และ 
ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ประสงค์ประกอบธุรกิจหรือเริ่มต้นทำาธุรกิจ อีกทั้งยังให้คำาแนะนำา
และให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและการเงินอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 
ซึ่งในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมจำานวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 907 ราย
  
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ SMEs ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ทั้งสถาบันการเงินและหน่วยงานของรัฐที ่
เกี่ยวข้อง โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายให้ข้อมูลแก่ SMEs กลุ่ม Micro และกลุ่ม Small ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะสอดคล้องไปตามกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม โดยเนื้อหาการอบรมสำาหรับกลุ่ม Micro เป็นการจัดทำา
บัญชีเบื้องต้น เทคนิคการจัดร้าน และการสานฝันธุรกิจ ส่วนกลุ่ม Small เป็นการทำาความเข้าใจการค้าออนไลน์ กลยุทธ์เรียกลูกค้า 
และการสานฝันธุรกิจ ซึ่งในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมจำานวน 72 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 3,813 ราย

 5. การจัดกิจกรรม “คลินิกค้ำาประกันสินเช่ือออนไลน์” เพื่อให้คำาปรึกษา แนะนำา และเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อของ 
ผู้ประกอบการ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ทั่วไปที่สถาบันการเงินจะใช้พิจารณาสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
นอกเหนือไปจากช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเข้ารับคำาปรึกษาที่สำานักงานสาขาของ บสย. ซึ่งในปี 2559 มีผู้ขอรับคำาปรึกษา
ทั้งสิ้น 4,607 ราย
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ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ วิเคราะห์ผลต่าง

1. ยอดอนุมัติค้ำาประกันสินเชื่อรวม (ล้านบาท) 85,000 87,495

เป็นผลจากการผลักดันโครงการ PGS 5 ปรับปรุงใหม่
เป็นสำาคัญ ซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้
ได้รับเงินทุนเพื่อดำาเนินธุรกิจสอดคล้องกับสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

2. ยอดอนุมัติค้ำาประกันรายใหม่รวม (ราย) 41,300 41,809

เป็นผลจากการผลักดันการค้ำาประกันสินเช่ือกลุ่ม 
ผู้ประกอบการ Micro SMEs โดยได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบัน
การเงินที่มีมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย Micro SMEs

3. จำานวน SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้
   ความรู้ (ราย)

7,180 10,224

เป็นผลมาจากการเร่งประสานและขยายความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินกิจกรรม 
ให้ความรู้ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝึก 
อบรมให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs

4. อัตราการแก้ไข NPGs รายใหม่ระหว่าง
   ปี 2559 (ร้อยละ)

22 40

เป็นผลเนื่องมาจาก NPGs รายใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2559 
นั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้
จากสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้มาก่อน ดังนั้นการแก้ไข
หนี้จึงสามารถดำาเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น

5. ระดับการพัฒนา Competency
   ของพนักงาน (ร้อยละ)

60 70.82

เป็นผลมาจากการให้ความสำาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร โดยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
ซึ่งได้จัดทำาแผนการพัฒนาพนักงานรองรับในทุก ๆ ปี 
เพ่ือให้พนักงานสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพได้อย่างต่อเน่ือง

6. กลุ่มเป้าหมายมีระดับการรับรู้
   และจดจำา บสย. (ร้อยละ)

25 55.4

เป็นผลจากการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก ภายใต้หลัก 
การส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication) 
เพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้างผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบ
ต่าง ๆ รวมถึง Social Media เป็นสำาคัญ

ผลการดำาเนินงานอื่นที่สำาคัญ

 บสย. ได้มีการจัดทำาแผนวิสาหกิจประจำาปี และระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำาปี ซึ่งกระบวนการจัดทำาแผนได้
บูรณาการเข้ากับแนวคิดต่าง ๆ อาทิ  Strategy Map, Balanced Scorecard, Economic Profit การบริหารความเสี่ยงและระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อให้สามารถบรรลุในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดย ณ สิ้นปี 2559 สรุปผลการดำาเนิน
งานและแผนงานที่สำาคัญมีดังนี้
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แผนงานที่สำาคัญ ผลการดำาเนินงานปี 2559

โครงการศึกษาศักยภาพของ SMEs 
กลุ่ม Unserved SMEs

ดำาเนินการศึกษาแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำาหนด ท้ังน้ีผลการศึกษาจะนำาไป 
ประกอบพิจารณาในการวางแผนทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ 
บสย. ต่อไป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ จำานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ PGS 
Renew 2559-2562, โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2, 
โครงการ Start–up & Innovation, โครงการ SMEs ทวีทุน (PGS 6) 
โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดอนุมัติค้ำาประกันสินเชื่อรวม 4 โครงการ
เท่ากับ 4,011 ล้านบาท

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ดำาเนินการพัฒนาต่อยอดระบบส่งคำาขอให้ค้ำาประกันสินเช่ือออนไลน์ โดยมี 
การส่งคำาขอผ่านระบบออนไลน์ในรอบปี 2559 กว่าร้อยละ 65

การพัฒนาหลักสูตรการอบรม 
จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้หลักสูตรที่ บสย. ได้พัฒนา
ขึ้นมาเองจำานวน 21 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 1,706 ราย

การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำานวน 28 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 8,583 ราย

การให้คำาปรึกษา แนะนำา เตรียมความพร้อม
ในการขอสินเชื่อออนไลน์

ให้คำาปรึกษาผ่านช่องทาง “คลินิกค้ำาประกันสินเชื่อออนไลน์” มีผู้ขอรับ 
คำาปรึกษารวม 4,607 ราย

การจัดประชุมค้ำาประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย
ครั้งที่ 29 (Asian Credit Supplementation
Institution: ACSIC)

มีผู้เข้าร่วมประชุม 116 ผู้นำาสถาบันค้ำาประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาค จาก 11 
ประเทศ

โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR)

จัดกิจกรรมต่อเน่ืองโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม “คืนรอยย้ิม ระยะท่ี 3” 
กิจกรรม “บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข” 4 ครั้ง และ “โครงการ 
SMEs ทำาดี มีทุน ครั้งที่ 2” กิจกรรมประกวดรางวัล “รางวัลผู้ประกอบ
ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559”
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การบริหารจัดการทรัพยากร
การบริหารจัดการสารสนเทศ

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) บสย. ได้กำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยในปี 2559 บสย. ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการตามแผน
วิสาหกิจ บสย. โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานสารสนเทศหลัก (Core Business) เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการ
  ดำาเนินการปรับปรุงระบบค้ำาประกันสินเชื่อเดิมให้รองรับผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันใหม่ ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
  ในการรองรับจำานวนธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นโดยเพิ่มรหัส (digit) เพื่อรองรับธุรกรรมถึง 999,999 รายการต่อปี และจัดทำาระบบ 
  การตรวจสอบ Single Guarantee Limit (SGL)
  ดำาเนินการพัฒนาต่อยอดระบบส่งคำาขอให้ค้ำาประกันสินเชื่อออนไลน์ให้รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ของปี 2559 รวมถึงการจัดทำา 
  การตรวจสอบ Single Guarantee Limit (SGL)
  ดำาเนินการพัฒนาระบบใบคำาขอรับเงินค่าประกันชดเชย Online สำาหรับโครงการ Micro Entrepreneurs
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน (Supported System) แบบบูรณาการ
  ในปี 2558 และปี 2559 ดำาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินให้มีการเชื ่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ 
  (Enterprise Resource Planning : ERP) เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถวางแผนทางด้านการเงิน การลงทุนต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  รวมถึงจัดหาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบ 
  ภายใน
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ออกรายงานเพื่อวัดและวิเคราะห์ผลดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก ่
  ระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) ระบบ MIS ระบบ EIS ระบบ B-Request รวมถึงจัดทำาระบบ Report Center เพื่อให ้
  ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายงานการค้ำาประกันสินเชื่อทดแทนการใช้งานระบบ Magic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  พัฒนาและปรับปรุงระบบ Call Center, CRM, Branch Activity (BA) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า  
  ธนาคาร และผู้สนใจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
  ดำาเนินการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงจัดหาเครื่องมือที่สนับสนุน 
  นโยบายการสำารองข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ (Centralize Data Backup System) ซึ่งจะดำาเนินการในปี 2558-2559 เพื่อ 
  รองรับการสำารองข้อมูลที่สำาคัญ
  ดำาเนินการจัดหาศูนย์ปฏิบัติการสำารอง (Co-location) ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสำารอง (Alternate Site 
  Operation) ปี 2558-2559 เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 
  รวมถึงจัดให้มีระบบการสำารองข้อมูลแบบ Replication เพื่อช่วยลดระยะเวลาการกู้คืนข้อมูล (Recovery Time Objective:  
  RTO) และระยะเวลาการเสียหายข้อมูลที่ยอมรับได้ (Recovery Point Objective: RPO)
  ดำาเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy) นโยบายและแนวปฏิบัติ 
  การจัดช้ันความลับข้อมูล (Information Classification Policy) และจัดทำานโยบายและแนวปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ให้บริการ 
  ภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing Policy) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำาสั่ง เพื่อยกระดับความ 
  มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ของ บสย.
  พัฒนาระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) และได้รับ 
  มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขตศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ บสย. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  ดำาเนินการนำามาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service) มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการการ 
 เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ (Change Control Procedure) กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ ์
 ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Incident Management Procedure) เป็นต้น รวมถึงพัฒนา IT Helpdesk เพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยมีการทบทวนแนวทางการให้บริการและตัวชี้วัดเพื่อให้ประสิทธิภาพของการให้บริการด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศของ บสย. ให้มีความแม่นยำา ถูกต้อง ปลอดภัย และมีความพร้อมใช้



รายงานประจำาปี 2559 47

5. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน
  ดำาเนินการพัฒนาระบบ IT Knowledge Management System (ITKM) เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง 
 โอกาสให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน IT ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสนับสนุนสารสนเทศการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ  
 ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร (CEO/CIO/CFO/CMO) ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศและ 
 ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

 ปี 2559 บสย. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานหลัก ได้แก่ แผนงาน TCG Career 
Management โดยเฉพาะการสร้างความพร้อมด้านศักยภาพการทำางานของพนักงานและผู้สืบทอดตำาแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร สำาหรับแผนงาน Employee Engagement  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงดำาเนินการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าว ล้วนมีเป้าหมายหลักที่สำาคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคง และ
การเจริญเติบโตของทั้งต่อองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการดำาเนินงานขององค์กร 
ในที่สุด โดยในปี 2559 แผนงานดังกล่าว ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินการ ดังนี้

1. แผนงาน Career Management 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดทำาเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) แผนฝึกอบรม
ระยะยาว (Training Roadmap) การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning) รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency 
Development) ซ่ึงนำามาบูรณาการวางแผนและจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 
   1.1 การวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency Assessment Analysis) ซึ่งมีผลต่อตัวชี้วัดระดับความสำาเร็จของการพัฒนา 
   และปิด Competency Gap โดยในปี 2559 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยการลดช่องว่างสมรรถนะและเสริมสร้าง 
   ความสามารถของบุคลากรรายบุคคล ให้มีระดับความสามารถตามท่ีคาดหวัง (Expected Competency) ซ่ึงมีการจัดทำา 
   แผนพัฒนารายบุคคล 100% (Individual Development Plan) เพื่อให้พนักงานที่มีช่องว่างสมรรถนะตามระดับ 
   ตำาแหน่ง ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ ให้ตรงกับความคาดหวังและความจำาเป็นของตัวบุคลากรเอง  
   ทั้งนี้ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำาแหน่งงาน จะต้องมีการประเมินความรู ้
   ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทำางานของบุคลากรเทียบกับระดับความสามารถที่ บสย. คาดหวังในตำาแหน่ง 
   งานนั้น ๆ เพื่อนำาผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ทีมงานให้แข็งแกร่ง และเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่
   เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการจัดฝึกอบรมแล้ว ยังได้กำาหนดแนวทางการใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การ 
   อบรมในห้องเรียน อาทิ การสอนงาน (Coaching), การฝึกอบรมในขณะทำางาน (On the Job Training: OJT), โปรแกรม 
   พี่เลี้ยง (Mentoring Program), การเพิ่มคุณค่างาน (Job Enrichment), การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement), 
   การมอบหมายงาน (Delegation) และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Leaning) เป็นต้น
  1.2  การจัดทำาแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลประจำาปี (Training Year Plan) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 
   ในทุกรายตำาแหน่ง ซึ่งการเรียนรู้จากการเข้ารับการอบรม ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Competency Gap ของ 
   พนักงานโดยรวม
    ทั้งนี้ ผลจากการดำาเนินการพัฒนาบุคลากรของ บสย. ในปี 2559 บสย. สามารถพัฒนาช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน 
   เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งปิด GAP ได้เพียง 63.22%
  1.3 การพัฒนาพนักงานในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (Candidates for Successor) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาใน 
   รูปแบบการอบรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ บสย. การดูงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ความสามารถ 
   ด้านวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำา
  
 นอกจากนี้ บสย. ยังได้ให้ความสำาคัญในการสร้างความตระหนักในด้านค่านิยมโดยผ่านกิจกรรมคนดีศรี บสย. ประจำาปี รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของ บสย. อีกทั้งจัดกิจกรรมให้มีการประชุมในฝ่ายงานเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในฝ่ายงาน ส่งผลให้สร้างทีมให้แข็งแกร่ง และสามารถปฏิบัติงานรองรับแผนงาน เป้าหมายและพันธกิจ
ของ บสย. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

2.  แผนงาน Employee Engagement
      ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำาเนินการตามแผนและมีผลประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ โดยระดับความผูกพันในปี 2559 
อยู่ในระดับ 75.92% ลดลงจากปี 2558 เล็กน้อย 0.87% (ปี 2558 เท่ากับ 76.79%) และผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ
พนักงานในปี 2559 อยู่ในระดับ 75.13% ลดลงจากปี 2558 เล็กน้อย 0.89% (ปี 2558 เท่ากับ 76.02%) ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการ
ดำาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน ได้แก่ การปรับปรุงการขึ้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน การจัดงาน Meet & Greet เสียงตามสาย
โดยกรรมการและผู้จัดการทั่วไป (MD Talk) การประชุมข้ามระดับ (MD พบพนักงานต่ำากว่า ผู้อำานวยการ) การจัดช่องทางสื่อสารผ่าน 
HR Clinic การจัด MD และ HR สัญจร การจัดทำาหนังสือยกย่องชมเชยพนักงานที่ทำาความดี การส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ และ
กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานและความสัมพันธ์ในฝ่ายโดยผ่านการจัดประชุม Team Spirit Meeting เป็นต้น

 

 
 กิจกรรมดังกล่าว ช่วยเสริมสร้างปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจในปัจจัยด้านความก้าวหน้าและผลสำาเร็จ ด้านค่าตอบแทน
สวัสดิการและผลประโยชน์ ด้านการส่ือสาร ด้านความสัมพันธ์กับการได้รับการยกย่องนับถือ ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม ด้านภาพลักษณ์ 
ความอิสระ และความท้าทายในงาน อย่างไรก็ตาม บสย. ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน 
ให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป

ระดับ
ความผูกพัน
ของพนักงาน 

75.92%

ระดับ
ความพึงพอใจ
ของพนักงาน

75.13%

การปรับปรุงค่าตอบแทน

Meet & Greet

MD Talk

ประชุมข้ามระดับ

HR Clinic
MD และ HR สัญจร

จัดทำาหนังสือยกย่องชมเชย

Team
Spirit Meeting
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของ บสย.

 บสย. ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การดำาเนินงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร  ผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตที่มั่นคง
และยั่งยืน บสย. ได้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงโดยนำาแนวทางของ COSO (ERM-Integrated Framework) ที่กำาหนดโดยสำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาเป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้สามารถดำาเนินการ 
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  มีการกำาหนด 
โครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมพร้อมท้ังกำาหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ หน่วยงาน 
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน กำาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพออย่างสม่ำาเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ อีกทั้งมีการทบทวนและ
ปรับปรุงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

 บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมีการกำาหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่อาจจะทำาให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดำาเนินงาน กำาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยงโดยมีความสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
(Risk Boundary) กำาหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง กำาหนดแผนการ
บริหารความเสี่ยงที่ใช้จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการ
ประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมและสม่ำาเสมอ รวมทั้งได้จัดทำาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดงถึงความ
สัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่ครบถ้วน มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของทุกปัจจัยเสี่ยง เพื่อติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด นอกจากนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สื่อสาร
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมีการสำารวจความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงของพนักงาน เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในปี 2559 บสย. ได้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 1. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
  ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำาประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อ 
ไม่สามารถชำาระหน้ีคืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากโอกาสท่ีลูกค้าอาจไม่สามารถชำาระหน้ีคืนได้ (Potential Event 
of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ บสย.
  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำาประกัน 
สินเช่ือ) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการบริหารความเส่ียงของ บสย. รวมท้ังทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต เพ่ือให้ 
มีกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการท่ีจะสนับสนุนและควบคุมความเส่ียง ภายใต้ 
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยที่ยังคงดำาเนินนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme และให้การค้ำาประกันอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการค้ำาประกันที่มีการจำากัดปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantees : NPGs) และความ 
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งมีการระบุระยะเวลาการค้ำาประกันที่ชัดเจน ณ สิ้นปี 2559 มีภาระค้ำาประกันสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 98.10 
ของภาระค้ำาประกันทั้งหมด ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการจ่ายค่าประกันชดเชยและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากการค้ำาประกันอย่าง 
ใกล้ชิด
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

  การติดตาม ควบคุม และดูแลลูกหนี้ NPGs ถือเป็นส่วนที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งได้
มีการดำาเนินมาตรการในการติดตามเพื่อลดหนี้ NPGs ทั้งการลดหนี้ NPGs รายเดิม และหนี้ NPGs รายใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2559 
เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถ
ชำาระหนี้ได้ รวมทั้งหาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย.  สำาหรับในส่วนของลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว ได้ม ี
การเร่งรัดติดตามหนี้เงินชดเชยโดยเฉพาะลูกหนี้รายใหม่ได้ใช้แนวทางการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพ การใช้มาตรการ
ทางกฎหมายในการเร่งรัดชำาระหนี้ และการพิจารณาออกมาตรการจูงใจให้ลูกหนี้เร่งปิดบัญชีชำาระหนี้หรือออก Campaign กระตุ้น
การชำาระหนี้ (เริ่มมีผลใช้บังคับในปี 2560) รวมทั้งได้เตรียมการที่จะว่าจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้เงินชดเชย นอกจากนี้ ได้มีการ 
พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การจัดทำาแบบจำาลองสำาหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหนี้ NPGs ของพอร์ตการค้ำาประกันสินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Scheme โดยสามารถนำาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการออกผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อใหม่ และการกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามต้นทุนความเสี่ยง (Risk Based Pricing Fee) 
2) มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และ 3) มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) 
โดยจำาลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้ เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน  เป็นต้น

 2. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำาเนินงานและการนำาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม 
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำารงอยู่ของกิจการ
  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย. 
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งได้มีการพัฒนาและ 
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำาแผนวิสาหกิจได้นำาการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 
(ERM-Integrated Framework) มาประกอบการวางแผน มีการกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การ
กำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อใช้แจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning) ก่อนที่ผลการดำาเนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งได้
เตรียมการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์ 
มีการจัดทำาแบบจำาลองเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ที่สะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อช่วงความเบี่ยงเบนรวมที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้ รวมทั้งมีการ
ติดตามและคาดการณ์ผลการดำาเนินงานโดยใช้แบบจำาลองดังกล่าวในการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงท่ีมีต่อการบรรลุเป้าหมาย 
นอกจากนี้ มีการประเมินระดับความเสี่ยงและระดับเงินกองทุนที่ใช้รองรับการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. มีเงิน
ทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจและสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งได้มีการเตรียมความ
พร้อมเรื่องการดำารงเงินกองทุน การคำานวณสินทรัพย์เสี่ยงและการคำานวณค่า BIS Ratio ตามเกณฑ์การกำากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะเริ่มใช้บังคับในปี 2560
 
 3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือ
ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ 
เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. 
  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ 
บสย. รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อเป็นกรอบในการกำาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ 
ได้แก่ การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicator : KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) เป็นต้น โดยได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการให้มีการใช้งานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งฝ่ายงานต่าง ๆ และสำานักงานสาขาสามารถรายงานและบันทึกข้อมูลความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือรายงานเป็นประจำาทุกเดือน นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ทบทวนแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กร (BCP) และจัดทำาแผนรองรับการ
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ดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทดสอบแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. จะสามารถดำาเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 
เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 4. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
  ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่ใน
งบดุล ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกำาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตลาดอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทั่วไป (General market risk) และ/หรือ ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสาร (Specific market risk)
  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย. 
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่เหมาะสม เพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และได้มีการทบทวนนโยบาย
การลงทุนด้วยความระมัดระวัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ มีการรายงานผลการดำาเนินงานการบริหาร
กองทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน ในปี 2559 บสย. ยังคงใช้นโยบายและ
ข้อจำากัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำาหนักการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่เกินร้อยละ 11 ของ
เงินลงทุน และน้ำาหนักการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน รวมถึงกำาหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR 
ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม และเพิ่มการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึงการบริหาร 
ผลตอบแทนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน รวมทั้งมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำาลองสถานการณ์วิกฤต
ที่อาจเป็นไปได้เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน นอกจากนี้ ได้มีการปรับใช้นโยบาย Stop Loss ให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของตราสาร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้ดำาเนินการบริหารเงิน
กองทุนทุกแห่งต้องเสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อพิจารณา

 5. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำาระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อสถาบัน
การเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถจัดหา
เงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ 
บสย. รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งภาระ
ค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. โดยส่วนใหญ่เป็นการค้ำาประกันประเภทโครงการ Portfolio Guarantee Scheme และตามกระบวนการ
จ่ายค่าประกันชดเชยได้มีการกำาหนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่ บสย. จะทราบจำานวนเงินรวมที่จะต้องจ่าย
ในแต่ละปีล่วงหน้า ทำาให้มีเวลาในการจัดเตรียมสภาพคล่อง ได้มีการจัดทำานโยบายการบริหารเงินสภาพคล่องของ บสย. โดยกำาหนด
กรอบการดำารงสภาพคล่องแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความชัดเจน ประกอบด้วย 1) สภาพคล่องเพื่อการดำาเนิน
งานและการจ่ายค่าประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพื่อการจ่ายค่าประกันชดเชยที่มีการกำาหนดเงื่อนไขการจ่าย
ค่าประกันชดเชยจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันที่ได้รับ รวมทั้งได้จัดทำาประมาณการกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน ราย
ไตรมาส และรายปี เพื่อจัดเตรียมสภาพคล่องให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการชำาระเงิน  มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแยกตามลักษณะ
การจ่ายค่าประกันชดเชยและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำาลอง
สถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้ เพื่อประเมินระดับสภาพคล่องและความสามารถในการชำาระหนี้สินและค่าประกันชดเชย รวมถึงมี
แผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติและแผนฉุกเฉินสภาพคล่องในภาวะวิกฤต
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี การกำากับดูแล
ที่ดีขององค์กร มีการบริหารงานที่เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผูกพันในการดำารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในสำาหรับการดำาเนินงานทุกด้าน
ของ บสย. โดย บสย. กำาหนดให้ทุกหน่วยงานของ บสย. ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดไว้ใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อเป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจของ บสย. 
และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ยังกำาหนดให้มีการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความพอเพียงของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการหารือ และประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสาระสำาคัญประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. ใน
กรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 บสย. ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลที่ดี โดยจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติงาน รวมทั้งคู่มือระบบ 
ควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงานกำาหนดระเบียบวินัยของพนักงาน จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึง 
กำาหนดบทลงโทษการกระทำาความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในโดย 
ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

 บสย. กำาหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสร้างการควบคุมที่เหมาะสมในทุกส่วน
งาน กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกกำาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สำาหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับการ
ระบุและดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บสย.

 การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดำาเนินงานของ บสย. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าท่ีติดตามดูแลการควบคุมภายใน การกำากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ของ บสย. อย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ บสย. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการรายงานผลการกำากับและตรวจสอบต่อกรรมการและผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหาร เพื่อพิจารณาดำาเนินการ 
แก้ไข และได้นำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกเดือน นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำาหน้าท่ีให้คำาปรึกษาเก่ียวกับ 
ระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ คำาสั่งต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการกำากับดูแลที่ดีตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ

 ทั้งนี้ บสย. ตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการที่สำาคัญของการดำาเนินธุรกิจของ บสย. ทำาให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานของ บสย. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์
ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำาเนินงานน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำาอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของ บสย.
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ยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการดำาเนินงาน
 กรอบการดำาเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในปี 2560-2564 เป็นการดำาเนินงานภายใต้
นโยบายการพัฒนาองค์กรระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2558-2568) อันจะนำาองค์กรไปสู่การเป็น “บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำา
ประกันสินเชื่อและมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” จากวิสัยทัศน์และพันธกิจ บสย. จึงได้กำาหนด
กรอบยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการดำาเนินงานในปี 2560 อันรวมถึงเป้าประสงค์และกลยุทธ์การดำาเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำาประกันสินเชื่อและมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

พันธกิจ

ช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน
และมีความสามารถในการแข่งขัน

ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทำาธุรกิจแก่ SMEs

สร้างองค์กรให้ธรรมาภิบาล
และให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ขยายฐานลูกค้า SMEs ทุกกลุ่ม
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงิน
แก่ SMEs

วางระบบการบริหารจัดการงานภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : เป้าประสงค์ : เป้าประสงค์ :
1. ลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและ
   สังคม
2. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภายใน
   การประกอบธุรกิจของ SMEs

1. สร้าง SMEs ที่มีคุณภาพ มีความรู้
   ที่จำาเป็นในการดำาเนินธุรกิจให้อยู่รอด

1. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรภาครัฐที่มี
   ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์

1. กลยุทธ์การตลาดโดยรวม
2. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
   ดำาเนินการเอง
3. กลยุทธ์การพัฒนา Risk Based 
   Pricing
4. กลยุทธ์ขยายขอบเขตลูกค้าและ
   ประเภทธุรกิจไปยังกลุ่ม Non-Bank
5. กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
   และจดจำาชื่อและบทบาทหลักของ
   องค์กร

1. กลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับ SFIs อื่นๆ
   ในโครงการให้ความรู้
2. กลยุทธ์เพิ่มขอบเขตการให้ความรู้
3. กลยุทธ์สร้างระบบประเมินและติดตาม
   ผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ความรู้

1. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ
   การบริหารหนี้และเก็บหนี้
2. กลยุทธ์การปรับนโยบายการลงทุม
   และสร้างผลตอบแทนให้มั่นคง
3. กลยุทธ์การพัฒนาระบบ CGMS
4. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพพนักงาน
   ต่อเนื่องและบทบาทหลักขององค์กร
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขยายฐานลูกค้า SMEs ทุกกลุ่มเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า SMEs ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และขยายขอบเขตการดำาเนินงาน 
และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อองค์กรและบทบาทการค้ำาประกันของ บสย. โดยมีแนวทางที่สำาคัญ ดังนี้
 
 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

 1. การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า
  การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้ายึดตามกรอบ “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” ซึ่งกำาหนด
ภารธุระในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการค้ำาประกันสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยกำาหนดลูกค้าของ บสย. เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 สถาบันการเงิน 
  ตาม พรบ. บสย. กำาหนดภารธุระให้ บสย. ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการให้ได้รับ 
 สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยค้ำาประกันสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน เป็นผลให้สถาบันการเงินได้รับประโยชน์โดยตรง 
 จากการค้ำาประกันสินเชื่อ ซึ่ง บสย. เป็นผู้รับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ในการค้ำาประกันสินเชื่อ 
 ให้กับสถาบันการเงินนั้น บสย. จะออกเอกสารการค้ำาประกันที่เรียกว่า “หนังสือค้ำาประกัน” ให้กับสถาบันการเงิน ผลจากการ 
 วิเคราะห์ สามารถจำาแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี้
  1.  กลุ่มธนาคารที่มีแนวโน้มในการใช้บริการ บสย. ในระดับสูง
  2.  กลุ่มธนาคารที่มีแนวโน้มในการใช้บริการ บสย. ในระดับปานกลาง 
  3.  กลุ่มธนาคารที่มีแนวโน้มในการใช้บริการ บสย. ในระดับน้อย

 กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  การพิจารณาแบ่งจำาแนกลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการนำาไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการ 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึง เพื่อให้สามารถนำาไปสู่การกำาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติ  
 ดังนี้
  1. วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
      การแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามจำานวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมมูลค่าที่ดิน ดังนี้
   1.  ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Enterprises: Micro E) สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 5 ล้านบาท
   2.  ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small Enterprises: SE) สินทรัพย์ถาวรตั้งแต่ 5 ถึง 50 ล้านบาท
   3.  ผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium Enterprises: ME) สินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ถึง 200 ล้านบาท

   ท้ังน้ี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังได้นำาปัจจัยด้านความเส่ียงมาพิจารณาประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
  สำาหรับตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาทิ ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยทำาให้ บสย. มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ 
  ตอบสนองความต้องการของ SMEs ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม
  
  2.  วัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึง
   จากวัตถุประสงค์ตาม พรบ. ของ บสย. ในการช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบัน 
  การเงินจำานวนมากขึ้น โดยในการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวในการเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จำานวน 
  มากกว่า 2 ล้านรายนั้น จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการถือครอง SMEs เพื่อให้  
  บสย. สามารถเข้าถึง SMEs ได้อย่างทั่วถึง จึงแบ่งผู้ประกอบการ SMEs ตามหน่วยงานที่มีปริมาณ SMEs อยู่ในสังกัด และ 
  สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
   1. SMEs ที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ
   2. SMEs ที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานภาคเอกชน
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 2. กลยุทธ์หลายส่วน และการตลาดเฉพาะกลุ่ม กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การขยาย
ขอบเขตการให้บริการ
  การกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นผลสืบเน่ืองจากการจำาแนกกลุ่มลูกค้าเพ่ือกำาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในภาพรวม รวมท้ัง 
พิจารณาข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทของ SMEs ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ระดับความเสี่ยง
  1. สร้าง Product Alignment ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเชื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน ที่จับคู่
กับกลุ่มลูกค้า SMEs
  2. สร้าง Relationship Building เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน
  3. กระตุ้น Demand Creation & Stimulation เป็นการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และกระตุ้นความต้องการใช้บริการค้ำาประกัน
  4. พัฒนา Process Improvement เป็นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5. ดำาเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบบ Activity Matching เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการเงิน
  6. การสร้าง Networking ให้ครอบคลุมเครือข่าย SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
  7. การรวบรวมและจัดทำา Customer Understanding ที่นำามาเป็นฐานข้อมูลต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  8. การสร้างความพึงพอใจจากกลยุทธ์การตลาดที่นำามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 3. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
  การประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นเพื่อสร้างการรับรู้ บสย. สู่สาธารณชนและเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. โดย
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  1. สร้างการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำาเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ 
  2. การประชาสัมพันธ์ผ่านการข่าว และสื่อมวลชนสัมพันธ์ มุ่งเน้นรักษาสัมพันธภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนต่าง ๆ
  3. การจัดทำาสิ่งของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีทัศน์ เพื่อเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์
  4. การดำาเนินการด้าน CSR เพื่อมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ SMEs

 การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่ SMEs เป็นประเด็นสำาคัญทั้งในยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 12 ตลอดจนอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ที่กระทรวงการคลังประสงค์ให้ บสย. ดำาเนินการให้ความรู้แก่ SMEs ทั้งใน
องค์ความรู้พื้นฐานทางการเงินและการบัญชีแล้ว ยังรวมถึงการขยายขอบเขตความรู้ไปจนถึงองค์ความรู้ด้านการตลาด การขาย การ
บริหารลูกค้า และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผ่านการประสานความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ มี
แนวทางที่สำาคัญดังนี้
 
 1. การพัฒนาศักยภาพความรู้ทางการเงินและการดำาเนินธุรกิจของ SMEs โดยแบ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ตามกลุ่ม SMEs ซึ่ง
ได้แก่กลุ่ม Micro, Small และ Medium โดยมีการนำาหลักสูตรที่ผลิตขึ้นมาในปี 2559 มาเป็นเครื่องมือในการทำางานร่วมกับสถาบัน
การเงินอื่น ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ

 2. การพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ความรู้ที่ บสย. ได้ดำาเนินการ เพื่อให้สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม ก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการดำาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : วางระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล

 การวางระบบการบริหารงานภายในของ บสย. มีขั้นตอนให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ บสย. จึงได้วางแนวทางการบริหารองค์กรให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคู่ขนานไปกับการดำาเนินการ
ตามกรอบธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งมีเป้าหมายให้ บสย. สามารถดำาเนินงานจนเป็นองค์กรต้นแบบที่ดีของภาครัฐ



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)56

ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

 กลยุทธ์การดำาเนินการ ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงปริมาณ และด้านเชิงคุณภาพ ดังนี้

 1. กลยุทธ์เชิงปริมาณ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ดำาเนินการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรในด้านการจัดเก็บหนี้ และการบริหารเงินลงทุน 
ดังนี้
  1.1 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกหนี้ โดย 
 เฉพาะลูกหน้ีท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีการค้ำากลุ่ม Non - PGS เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ี บสย. มีภาระการต้ังสำารอง โดยแนวทางการดำาเนินการ 
 จะมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการหนี้ และฝ่ายงานกิจการสาขาเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวการชำาระหนี้ของลูกค้า 
 กลุ่มเสี่ยง และมีการตรวจเยี่ยมเพื่อหาข้อมูลเพื่อหาแนวทางป้องกันการตกชั้นหนี้ของลูกค้า และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นโดย  
 บสย. ได้จ่ายชดเชยให้แก่ธนาคารแล้ว บสย. ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้จากเดิมที่ดำาเนินการโดยฝ่ายงานภายในองค์กร  
 นับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บสย. ได้มีการว่าจ้างผู้ตามหนี้ที่เป็น Outsource เข้ามาช่วยเร่งยอดการติดตามเก็บหนี้ร่วมด้วย
  
  1.2 กลยุทธ์การปรับนโยบายการลงทุนและสร้างผลตอบแทน จะมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหาช่องทางการลงทุน  
 ตลอดจนตราสารทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งในและนอกประเทศมาเป็นตัวเลือกการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้าง 
 ผลตอบแทน รวมไปถึงนโยบายการคัดเลือกการว่าจ้างบริษัทจัดการด้านการลงทุนที่มีศักยภาพการบริหารการลงทุน

 2. กลยุทธ์เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
  2.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบ IT CGMS ค้ำาประกันใหม่จะเป็นการพัฒนาระดับงานหลักของการค้ำาประกันสินเชื่อหลัก (Core  
 Guarantee Management System) เพื่อให้รองรับการขยายขนาดธุรกรรม พร้อมกันนั้นก็ยังมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบ 
 คลังข้อมูล ระบบงาน ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ทั้งของ Server และ Client ระบบจัดการเอกสาร ตลอดจนระบบสื่อสาร 
 ภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  
  2.2 พัฒนาในกระบวนการทำางานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ SEPA โดยใช้ระบบ IT เข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยประหยัดเวลา 
 และค่าใช้จ่าย ได้แก่ การผลักดันให้ใช้ E – LG (Electronic Letter of Guarantee) ในทุกผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันของ บสย. 
 การพัฒนาระบบ Auto – Approve ในการออก LG การนำาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เข้ามาช่วยกระบวนการ 
 ทำางาน อาทิ งานด้านบัญชีการเงิน งานเก็บค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ บสย. ได้จัดทำาพิมพ์เขียวของระบบงานของกระบวนการ 
 ค้ำาประกัน (Blue Print of Business Rules)
  
  2.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพบุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่ดำาเนินการต่อเนื่องนับแต่ปี 2557 โดยมีการดำาเนินงานโครงการ ดังนี้
   โครงการ Career Management เป็นการบริหารจัดการเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ประกอบด้วย Career Path  
   แผนการฝึกอบรมระยะยาว แผนการสืบทอดตำาแหน่ง และแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
   การจัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในด้านสวัสดิการ ด้านสันทนาการ
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แผนงานและโครงการที่สำาคัญ

 ตามที่ บสย. ยังคงวิสัยทัศน์ที่ “บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำาประกันสินเชื่อ และมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาส่งเสริม 
SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” จึงได้กำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำาเนินงานในปี 2560 รวมถึงโครงการต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณ 
ดำาเนินงาน เพื่อสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ของกระทรวงการคลัง โดยมีโครงการที่สำาคัญ 
ดังนี้

 

 1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนลูกค้าจาก VOC (Voices of Customer)

 2.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System)

 3.  โครงการพัฒนาการออกแบบระบบงานและกระบวนการทำางาน

 4.  โครงการพัฒนาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำาเนินการ

 5.  โครงการพัฒนาการสื่อสารของผู้นำาระดับสูง

 6.  โครงการ TCG Career Management 

 7.  โครงการพัฒนาระบบจัดการการค้ำาประกันหลัก (Core Guarantee Management System: CGMS)

 8.  โครงการปรับปรุงระบบ Magic

 9.  โครงการ Business Process Redesign (BPR)

โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนลูกค้าจาก VOC

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แจ้งเตือนภัยความเสี่ยง

โครงการพัฒนาการ
ออกแบบระบบงานและ
กระบวนการทำางาน

โครงการพัฒนาระบบการ
วัดและวิเคราะห์

ผลการดำาเนินการ

โครงการพัฒนา
การสื่อสารของ
ผู้นำาระดับสูง

โครงการ TCG
Career

Management

โครงการพัฒนา
ระบบจัดการการ
ค้ำาประกันหลัก

โครงการ Business 
Process Redesign

โครงการปรับปรุง
ระบบ Magic
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่นำาไปสู่ความน่าเชื่อถือทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า และสาธารณชนโดยทั่วไป จึงมุ่งมั่น
ในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการควบคู่กับการกำากับดูแลกิจการที่ดี สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี ้
คณะกรรมการ บสย. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) 
เพื่อกำาหนดหลักการและแนวนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการและแนวทางการกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และหลักมาตรฐานสากล 7 ประการ เป็นกรอบในการดำาเนินงานควบคู่กับการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

 

 

 1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
 2. ความสำานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
 4. ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง (Transparency)
 5. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
 6. การส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ (Ethics)
 7. การมีส่วนร่วมและส่งเสริมในการกระจายโอกาสแก่สาธารณะในการร่วมแสดงความคิดเห็น (Participation)

 ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีข้างต้น บสย. ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด 
ได้แก่ 1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส และ 5) จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ บสย. 

Accountability Responsibility

Transparency

Value
Creation

Ethics

Equitable 
TreatmentParticipation
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แผนงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ในปี 2559 บสย. ได้กำาหนดแผนงานและกิจกรรมด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการกำากับดูแล
  1. จัดทำาสรุปแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การกำากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่ให้แก ่
 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงิน 
 เฉพาะกิจ เป็นต้น
  2. จัดอบรม เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน 
 ทางการเงินแก่การก่อการร้าย” โดยผู้อำานวยการกองกำากับและตรวจสอบ สำานักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน
  3. จัดอบรม เรื่อง “(ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
  4. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่รวบรวมกฎระเบียบ สื่อสาร สอบทาน ติดตาม และ 
 รายงาน เช่น การนำาส่งข้อมูลด้านการเงิน (Structured Dataset) การดำาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง 
 ปลอดภัยสารสนเทศ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 เป็นต้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
  1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล บทความ คลิปวีดีโอด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  2. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  3. จัดอบรม เรื่อง “การกำากับดูแลกิจการที่ดีของ บสย.” ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่
  4. จัดกิจกรรม “คนดีศรี บสย.” เพื่อให้ได้บุคคลต้นแบบตามค่านิยมองค์กรในประเภทเป็นเลิศในผลงาน (Talent)

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  1. จัดทำาและเผยแพร่นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำาปี 2559
  2. จัดอบรม เร่ือง “บสย. โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน” โดยเชิญวิทยากรจากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตแห่งชาติ
  3. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  
 Assessment: ITA) ซึ่งจัดโดย สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เพิ่มประสิทธิภาพ

งานด้านการกำากับดูแล

ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล

ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ยกระดับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บสย. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จึงได้กำาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ บสย. ดังนี้

 1. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
  บสย. มุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดีและเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง รักษาระดับฐานะทางการเงินให้มีความม่ันคงและ 
แข็งแกร่ง ดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
 2. ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ
  บสย. สนับสนุนการดำาเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำากับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ
 3. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
  บสย. มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และจัดบุคลากรที่ม ี
ความรู้ความชำานาญ เพ่ือให้คำาแนะนำาช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยาวาจาท่ีสุภาพและอ่อนโยน ตลอดจนจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียน 
เพื่อดำาเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมด้วยความใส่ใจและยุติธรรม
 4. ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
  บสย. มุ่งม่ันปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้กับเจ้าหน้ีในกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ บสย. ต่อเจ้าหน้ี 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 5. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า
  บสย. กำาหนดให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อหรือขายทรัพย์สิน สินค้า และบริการทุกชนิดของ บสย. ต้องยึดหลัก 
ผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ทำาให้คู่ค้าเข้าใจผิดพลาด
หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
 6. ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
  บสย. มุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีได้ทำาไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ บสย. และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอ้ือประโยชน์ 
ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม
 7. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง
  บสย. ไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง 
 8. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
 9. ข้อพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการและผู้บริหารของ บสย. ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่ บสย. กำาหนดไว้
 10. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
  บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำาคัญขององค์กร จึงรักษาและสรรหาบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ ขณะเดียวกัน บสย. ก็ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมซึ่งได้พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นการมุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำาเร็จ 
สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

 บสย. ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกำาหนดเป็นนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย จึงกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ บสย. พยายามจัดช่องทางสำาหรับเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บสย. ได้ เช่น 

 1. การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น รายงานประจำาปี เว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th Call Center สื่อโฆษณาต่าง ๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ เป็นต้น

 2. การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร เช่น ระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 บสย. ในฐานะท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ได้ดำาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. สู่สาธารณชนตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บสย. ดังนี้

 1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  บสย. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง 
ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออำานวยความสะดวก 
ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ บสย.

 2. การเปิดเผยข้อมูลของ บสย. และข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
  บสย. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีอำานาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน เช่น กระทรวง 
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาล เป็นต้น โดย บสย. จะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของ บสย.
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การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต และแสดงความคิดเห็น

 บสย. จัดให้มีช่องทางเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 
แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  สำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Call Center: 0-2890-9999 (เวลา 8.30 น. - 17.00 น.)
  โทรศัพท์: 0-2890-9988 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  โทรสาร: 0-2890-9900, 0-2890-9800
  เว็บไซต์: www.tcg.or.th 
  สายด่วนสำาหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต : 0-2890-9977 และ 0-2890-9866

 สำาหรับพนักงาน สามารถร้องเรียน เสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตได้ที่ 
สายด่วน หมายเลข 0-2890-9977 และ 0-2890-9866

แนวปฏิบัติการแจ้งการกระทำาผิดและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

 บสย. กำาหนดแนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งการกระทำาผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อเป็นกลไกและ 
ช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำาที่ไม่เหมาะสมผิดจรรยาบรรณ หรือกฎเกณฑ์ของ
ทางการ รวมถึงการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทางด้านการเงิน การทุจริต
ฉ้อโกง ทั้งนี้ ผู้แจ้งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุด) หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ 
บสย. แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นการร้องเรียนผู้จัดการทั่วไป ให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ บสย. 
ทั้งนี้ บสย. จะเก็บชื่อและเรื่องของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายอนุญาต และการสอบสวนในทุกขั้นตอนจะดำาเนินการ 
ในลักษณะที่เป็นความลับ เพื่อปกป้องและให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ

 บสย. ให้ความสำาคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป จึงได้กำาหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการ
ของ บสย. โดยจัดทำาเป็นคู่มือจรรยาบรรณ เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณเป็นสำาคัญ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บสย. กำาหนดให้ ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำาใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ บสย. โดยได้กำาหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติการรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม 
ซึ่งกำาหนดให้ทุกคนต้องรับรองรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำาทุกปี รวมทั้งกำาหนดให้มีฝ่ายงานรับผิดชอบในการ
สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานด้วย

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญช ี

 บสย. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำาปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและเป็นผู้กำาหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี โดยให้สำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี ตามข้อบังคับของ บสย. การสอบบัญชี ข้อ 100 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาปี 
2559 จำานวน 870,000 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ จำานวน 155,300 บาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 

 คณะกรรมการ บสย. ได้ให้ความสำาคัญและตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศ 
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานกิจการประจำาปี จึงกำากับดูแลให้การจัดทำางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไป ภายใต้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอโดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง 
และสมเหตุสมผล เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการดำาเนินงานของ บสย. อย่างแท้จริง อีกท้ังได้มีการรายงานผลการดำาเนินงาน และเปิดเผย 
ข้อมูลที่สำาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการ บสย. ได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึง
การกำากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษา
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระทำาทุจริต หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

 คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ เพ่ือทำาหน้าท่ีกำากับดูแล สอบทานความน่าเช่ือถือ 
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความ
สามารถเพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของ บสย. มีความ
เชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานกิจการประจำาปีนี้แล้ว

 งบการเงินของ บสย. ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบนั้น บสย. ได้ให้ข้อมูล 
และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและตามที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
กิจการประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการ บสย. มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บสย. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บสย. สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความน่าเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ

(นายนิธิศ  มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
 ณ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,430.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 2,253.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.12 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 17,466.31 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จำานวน 2,894.53 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
19.87 ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น เงินชดเชยจากรัฐบาลในส่วนของการชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหาย จำานวนรวม 6,363.79 
ล้านบาท และรับเงินคืนจากการจ่ายค่าประกันชดเชยจำานวน 126.18 ล้านบาท สำาหรับเงินกองทุนส่วนบุคคล ลดลงจากปีก่อน 0.18 
ล้านบาท โดยได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 3.09  ณ 31 ธันวาคม 2559 เงินกองทุนส่วนบุคคลมีทรัพย์สินสุทธิ 
จำานวน 9,811.72 ล้านบาท และในระหว่างปี บสย. ได้รับค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรวม 5,807.02 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ในระหว่างปี 
บสย. มีการจ่ายค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 7,078.01 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานจำานวน 388.51 ล้านบาท 

 สินทรัพย์เงินลงทุนสุทธิ จำานวน 16,943.42 ล้านบาท แยกเป็นเงินกองทุนส่วนบุคคล 9,811.72 ล้านบาท เงินลงทุนในพันธบัตร 
และเงินฝากประจำา จำานวน 7,131.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 3,156.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.89 ทั้งนี้
เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในพันธบัตร และเงินฝากประจำา บสย. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราระหว่างร้อยละ 1.10 - 
3.00 ต่อปี

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
 ณ 31 ธันวาคม 2559 หน้ีสินหมุนเวียนมีจำานวน 11,532.65 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จำานวน 2,185.40 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 23.38  โดยร้อยละ 19.32 เป็นค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า หรือจำานวน 2,227.96 ล้านบาท และร้อยละ 54.99 
หรือจำานวน 6,341.39 ล้านบาท เป็นการสำารองค่าประกันชดเชย ซึ่งลงลดจากปี 2558 จำานวน 661.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
9.44 โดยเงินสำารองค่าประกันชดเชยนี้รวมเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS 1, 2, 3, 4, Flood 2011 และ SMEs Start up 
จากรัฐบาล จำานวนรวม 4,004.47 ล้านบาทแล้ว คงเหลือหนี้สินหมุนเวียนอีกจำานวน 2,963.30 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินชดเชย 
ค่าธรรมเนียมและความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาลร้อยละ 24.15 และหนี้สินอื่นอีก ร้อยละ 1.54

 จากการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยจำานวนทั้งสิ้น 6,341.39 ล้านบาท แยกเป็นการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยโครงการปกติ ใน
อัตราร้อยละ 100 ของภาระค้ำาประกันสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำานวนรวม 1,869.94 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2558 จำานวน 286.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.29 และเป็นการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS ในอัตรา
ร้อยละ 100 ของรายได้ที่รับรู้ตามระยะเวลา จำานวนรวม 4,471.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 374.79 หรือลดลงร้อยละ 
7.73

 สำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวนรวม 7,897.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 68.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87 
เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำาเนินงานของปี 2559 ซึ่งมีกำาไรสุทธิ จำานวน 255.38 ล้านบาท เมื่อรวมกำาไรสะสมคงเหลือจำานวน 
890.48 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวน 133.38 ล้านบาท การจัดสรรกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารอง
ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ เป็นจำานวนรวม 25.54 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้อีกจำานวน 0.48 ล้านบาทแล้ว ทำาให้ บสย. มีกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำานวน 
986.46 ล้านบาท

 ณ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีภาระค้ำาประกันสะสมรวม 331,017.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 22,080.75 ล้านบาท 
ทั้งนี้ในระหว่างปี มีภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น 87,692.53 ล้านบาท และมีภาระค้ำาประกันลดลงเนื่องจากการยกเลิก ลดวงเงิน และจ่าย
ค่าประกันชดเชย จำานวน 65,611.78 ล้านบาท
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รายได้ และค่าใช้จ่าย
 จากผลการดำาเนินงานในปี 2559 บสย. มีรายได้รวม 7,669.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 583.92 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 8.24 แยกเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเพิ่มขึ้น 516.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.85 รายได้บริหารเงินกองทุน 
ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นจำานวน 86.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.39 และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำานวน 11.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
94.89 สำาหรับรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลลดลง 1,197.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.45 ในส่วนของค่าใช้จ่าย
มีจำานวนรวม 7,413.95 ล้านบาท เมื่อหักหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจำานวนรวม 7,025.44 ล้านบาทแล้ว คงเหลือค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
จำานวน 388.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6.14 แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 62.03 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
และอื่นๆ ร้อยละ 37.97

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
 ในปี 2559 บสย. มีกำาไรขั้นต้นก่อนการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าประกันชดเชยรวม 7,198.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2558 ร้อยละ 7.28 และเมื่อปรับปรุงรายการตั้งสำารองค่าประกันชดเชย หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญแล้ว บสย. มีกำาไรจากการดำาเนินงาน
รวม 255.38 ล้านบาท หรือกำาไร 3.81 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2558 จำานวน 1.28 บาทต่อหุ้น หรือกำาไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 25.15 
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รายงานของผู้สอบบัญชี

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

ความเห็น 
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บรรษัท) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากบรรษัทตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำาหนดโดย 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อกำาหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อมูลอื่น 
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำาปีนั้น ซึ่งผู้บริหารคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้สำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 
 
 ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำานักงานการตรวจเงินแผ่น
ดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นนั้น 

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

 ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

 เมื่อสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำาปี หากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน 
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดง 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบรรษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกบรรษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 
 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบรรษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น 
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญ 
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

 ในการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมถึง 

  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 
  การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ 
  ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงิน 
  แผ่นดิน ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง 
  ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ 
  ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
  ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
  กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 
  บรรษัท 
  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 
  การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก 
  หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ 
  เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบรรษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำานักงาน 
  การตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ใน 
  รายงานของผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย 
  ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำานักงานการ 
  ตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำานักงานการ 
  ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บรรษัทต้องหยุดการดำาเนินงาน 
  ต่อเนื่อง 
  ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ 
  และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ 
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์) 
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินที่ 3

(นายศตวรรษ  บุญโกย)
ผู้อำานวยการกลุ่ม

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 12 เมษายน 2560
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งบการเงิน

หมายเหตุ 2559
2558

(ตรวจสอบแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2558 
(ตรวจสอบแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสด 3.3 4.1 95,576.50  72,525.75 57,072.75 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.4 4.2 522,791,411.77  784,712,890.59 46,311,248.93 
เงินลงทุนสุทธิ 3.5 4.3  16,943,415,595.56  13,786,993,167.03 16,215,354,336.76 
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
การค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ

3.6

เงินชดเชยให้สถาบันการเงิน
จากการค้ำาประกันลูกหนี้ 

4.4 6,486,855,791.68  5,547,475,504.59 4,641,148,324.99 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.6 (6,486,855,791.68)  (5,547,475,504.59) (4,641,148,324.99)
รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
การค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ

- - -

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
การค้ำาประกันลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ

3.6 4.5

ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหาย
จากรัฐบาล

4.5.1  785,451,346.68  73,120,596.63 1,231,231.98 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

4.7.1  (785,451,346.68)  (73,120,596.63) (1,231,231.98)

ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหาย
จากรัฐบาล

4.5.2  19,039,629,122.04  13,716,506,265.19 8,443,955,008.65 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

4.7.2  (19,039,629,122.04) (13,716,506,265.19) (8,443,955,008.65)

รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงิน
จากการค้ำาประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ

- - -

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ

3.11 4.8  1,804,710,447.53  2,447,563,644.22 824,859,985.38 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.12 4.9  125,090,191.43  129,190,109.70 71,678,012.42 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 3.13 4.10  27,377,594.46  16,377,815.29 8,420,814.55 
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 4.11  6,781,097.27  11,487,180.88 16,603,658.00 
รวมสินทรัพย์  19,430,261,914.52  17,176,397,333.46  17,183,285,128.79 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หมายเหตุ 2559
2558

(ตรวจสอบแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2558 
(ตรวจสอบแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า 4.12  2,227,964,324.53  1,824,211,372.84 1,831,236,453.99 
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 4.13  1,396,263,743.88  4,448,863.90 456,046.48 
เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS 
จากรัฐบาล

4.14  1,388,815,522.15  151,835,661.59 1,321,132,241.43 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 3.16 4.15  39,674,050.00  32,827,385.85 27,103,139.96 
สำารองค่าประกันชดเชย 3.8 4.16  6,341,387,271.16  7,002,695,583.33 6,112,212,050.25 
หนี้สินอื่น 4.17  138,548,975.97  331,225,684.26 123,259,209.95 

รวมหนี้สิน  11,532,653,887.69  9,347,244,551.77  9,415,399,142.06 
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 4.18
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 68,399,467 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  6,839,946,700.00  6,839,946,700.00  6,839,946,700.00 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
หุ้นสามัญ 67,024,730 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  6,702,473,000.00  6,702,473,000.00 6,702,473,000.00 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 4.19  39,981,073.63  93,040,361.71 163,435,905.73 
กำาไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนสำารองตามกฎหมาย 4.20  168,698,901.95  143,160,947.04 109,065,094.60 

ยังไม่ได้จัดสรร  986,455,051.25  890,478,472.94 792,911,986.40 
รวมส่วนของเจ้าของ  7,897,608,026.83  7,829,152,781.69  7,767,885,986.73 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  19,430,261,914.52  17,176,397,333.46  17,183,285,128.79 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลงชื่อ.......................................................
(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.......................................................
(นายนิธิศ  มนุญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการดำาเนินงาน 3.1
รายได้ดอกเบี้ย 4.25  196,143,238.20  226,355,342.58 
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน  818,745,530.91  843,552,932.59 
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  4,572,165,295.69  3,959,694,256.01 
ค่าประกันชดเชย 4.28  1,706,689,632.61  1,777,610,620.39 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสุทธิ  7,097,600,459.21  6,580,857,808.99 
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  1,624,021,383.29  2,821,948,877.09 
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  (1,624,021,383.29)  (2,821,948,877.09)

รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ  -    -   
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 4.26  352,873,965.42  266,549,491.67 
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 4.27  22,716,483.32  11,656,231.84 

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  7,669,334,146.15  7,085,418,875.08 
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ 3.2

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  241,008,399.77  235,563,771.97 
ค่าตอบแทนกรรมการ  5,525,398.99  5,636,688.55 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  54,575,831.84  46,860,554.57 
อื่นๆ 4.29  87,404,593.36  77,991,859.03 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ  388,514,223.96  366,052,874.12 
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ  7,025,440,373.12  6,378,407,476.61 
กำาไรจากการดำาเนินงาน  255,379,549.07  340,958,524.35 
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3.5 4.19  (53,059,288.08)  (70,395,544.02)
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

3.16 4.15  (485,803.15)  (179,027.77)

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ  (53,545,091.23)  (70,574,571.79)
กำาไรเบ็ดเสร็จรวม  201,834,457.84  270,383,952.56 
กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.18 4.34  3.81  5.09 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

ลงชื่อ.......................................................
(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.......................................................
(นายนิธิศ  มนุญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ

ทุนที่ออกและ
ชำาระแล้ว

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

เจ้าของ
กำาไร (ขาดทุน) สะสม

รวม
ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุน 
จากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน

จัดสรรแล้ว
สำารอง

ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  6,702,473,000.00  163,435,905.73  109,065,094.60  792,911,986.40  7,767,885,986.73 

สำารองตามกฎหมาย  -  - 34,095,852.44  (34,095,852.44)  -   

เงินปันผลจ่าย  -  -  -  (209,117,157.60)  (209,117,157.60)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 4.19  -  (70,395,544.02)  -  340,779,496.58  270,383,952.56 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  6,702,473,000.00  93,040,361.71  143,160,947.04  890,478,472.94  7,829,152,781.69 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  6,702,473,000.00  93,040,361.71  143,160,947.04  890,478,472.94  7,829,152,781.69 

สำารองตามกฎหมาย  -  -  25,537,954.91  (25,537,954.91)  - 

เงินปันผลจ่าย 4.21  -  -  -  (133,379,212.70)  (133,379,212.70)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 4.19  -  (53,059,288.08)  -  254,893,745.92  201,834,457.84 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  6,702,473,000.00  39,981,073.63  168,698,901.95  986,455,051.25  7,897,608,026.83 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หม
าย

เห
ตุ

ลงชื่อ.......................................................
(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.......................................................
(นายนิธิศ  มนุญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

หน่วย : บาท
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรจากการดำาเนินงาน  255,379,549.07  340,958,524.35 
รายการปรับกระทบกำาไรจากการดำาเนินงานเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  26,837,266.50  18,851,207.13 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  7,025,440,373.12  6,378,407,476.61 
ค่าประกันชดเชย  (257,470,903.81)  (350,664,405.49)
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  174,802,654.49  1,395,002,662.19 
รายได้จากการดำาเนินงานอื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  (6,508,742.33)  -   
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน  6,360,861.00  5,545,218.12 
กำาไรจากการตีราคาเงินลงทุน  (352,873,965.42)  (266,549,491.67)
กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  (255,776.00)  (576,855.06)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  (196,143,238.20)  (226,355,342.58)
เงินสดรับดอกเบี้ย  172,217,616.70  241,632,725.13 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำาเนินงาน  6,847,785,695.12  7,536,251,718.73 
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้  (964,160,829.40)  (1,026,841,356.04)
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  (6,047,830,692.37)  (5,344,440,621.19)
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ  407,755,539.56  (1,622,703,658.84)
สินทรัพย์อื่น  (8,742,767.74)  (2,009,022.26)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า  403,752,951.69  (7,025,081.15)
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากรัฐบาล  1,345,265,550.29  3,992,817.42 
เงินชดเชยค่าความเสียหายจากโครงการรัฐบาล (PGS)  953,004,269.19  (1,323,151,303.46)
เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้  (185,928,459.54)  202,789,549.54 
หนี้สินอื่น  (11,395,958.04)  (3,967,243.97)

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำาเนินงาน  (4,108,280,396.36)  (9,123,355,919.95)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  2,739,505,298.76  (1,587,104,201.22)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุน  (12,520,618,580.36)  (4,969,481,591.04)
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.2.2  (21,683,737.66)  (67,194,716.95)
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 4.2.2  (13,940,646.78)  (8,188,564.40)
เงินสดรับจากเงินลงทุน  9,688,002,437.13  7,586,002,412.16 
เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  282,000.00  784,000.00 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (2,867,958,527.67)  2,541,921,539.77 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล  (133,379,212.70)  (209,117,157.60)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (133,379,212.70)  (209,117,157.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (261,832,441.61)  745,700,180.95 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  784,277,583.36  38,577,402.41 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4.2.1  522,445,141.75  784,277,583.36 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

ลงชื่อ.......................................................
(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.......................................................
(นายนิธิศ  มนุญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงการ มติวันที่อนุมัติ
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี ( % )

ร้อยละของความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ 

(NPG)

ระยะเวลา
โครงการ

(ปี)

โครงการที่ บสย. ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล
PGS ระยะที่ 2 คณะรัฐมนตรี 27 เม.ย. 2553 1.75 10 , 15.50 5
PGS ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรี 12 เม.ย. 2554 1.75 10 , 15.50 5
PGS ระยะที่ 4 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555 1.75 10 , 15 5
PGS ระยะที่ 5/56 คณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2556 1.75 14 , 18 7
PGS ระยะที่ 5/57 คณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2556 1.75 14 , 18 7
PGS ระยะที่ 5/58 คณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2556 1.75 14 , 18 7
PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) คณะรัฐมนตรี 14 ก.ค. 2558 

และ 8 ก.ย. 2558
1.75 22.50 7

PGS ระยะที่ 6 SMEs ทวีทุน คณะรัฐมนตรี 22 พฤศจิกายน 2559 1.75 23.75 10

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำาเนินงานของ บสย.
 1.1 ข้อมูลทั่วไป
  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ 
  อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 30 ธันวาคม 2534 โดยสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี 2922/243  
  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 
 1.2 ข้อมูลการดำาเนินงาน
  บสย. จัดตั้งขึ้นเพื่อทำาหน้าที่บริการค้ำาประกันสินเชื่อ และดำาเนินการเกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม (การประกอบ 
  อุตสาหกรรม การทำาหัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำาหนด ทั้งนี้ต้องมีลักษณะเป็นกิจการ 
  ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และมีทรัพย์สินถาวร 
  ตามจำานวนที่กำาหนดโดยกฎกระทรวง) ให้สามารถเร่งการกระจายสินเชื่อไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น
  บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโครงการดังนี้
   1. โครงการปกติ หมายถึงโครงการค้ำาประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อโดยพิจารณาร่วมกับสถาบัน 
    การเงินเป็นรายตัวลูกค้า และความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยพิจารณาตามเงื่อนไขของหนังสือค้ำาประกัน 
    แต่ละฉบับ 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. ให้การค้ำาประกัน 
    สินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme และความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยพิจารณาตาม 
    เงื่อนไขของแต่ละโครงการ
  โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ที่ บสย. ให้การค้ำาประกันตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีดังนี้
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โครงการ มติวันที่อนุมัติ
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี ( % )

ร้อยละของความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ 

(NPG)

ระยะเวลา
โครงการ

(ปี)

PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 คณะรัฐมนตรี 1 พ.ย. 2554 1.75 30 7
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2 คณะรัฐมนตรี 1 พ.ย. 2554 1.75 30 7
PGS New/Start-up SMEs 55 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555 

และ 8 ม.ค. 2556
2.50 30 7

PGS New/Start-up SMEs 56 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555 
และ 8 ม.ค. 2556

2.50 30 7

PGS New/Start-up SMEs 57 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555 
และ 8 ม.ค. 2556

2.50 30 7

PGS New/Start-up SMEs 58 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555 
และ 8 ม.ค. 2556

2.50 30 7

PGS Micro Entrepreneurs คสช. 24 มิ.ย. 2557 
และ คณะรัฐมนตรี 23 ก.พ. 2559

1 - 3 จำานวนเงินค่าธรรมเนียม
ทั้งโครงการ และเงินชดเชยจาก
รัฐบาลร้อยละ 20 ของวงเงิน

อนุมัติค้ำาของโครงการ

10

PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน คณะรัฐมนตรี 24 มิ.ย. 2557 1.50 25 7
PGS Policy Loan คณะรัฐมนตรี 16 มิ.ย. 2558 1.75 18 5
PGS Start - up & Innovation คณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2559 1 - 2 จำานวนเงินค่าธรรมเนียม

ทั้งโครงการ+เงินชดเชยจาก
รัฐบาลร้อยละ 15 ของวงเงิน
อนุมัติค้ำาของโครงการ และ

เงินสมทบจาก บสย. ร้อยละ 2 
ของวงเงนิอนมุตัคิ้ำาของโครงการ

10

โครงการที่ บสย. ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล
โครงการหน้ีสินนอกระบบ คณะรัฐมนตรี 5 ต.ค. 2553 2 15 8
PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง คณะรัฐมนตรี 21 เม.ย. 2554 1.75 7.50 5
PGS อุทกภัย ธพว. 54 คณะรัฐมนตรี 3 พ.ค. 2554 1.75 7.50 5
PGS PIL/55 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555 1.75 10.50 7
PGS PIL/56 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555 1.75 10.50 7
PGS PIL/57 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555 1.75 10.50 7
PGS PIL/58 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555 1.75 10.50 7
โครงการที่ บสย. ดำาเนินการ
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 1 คณะกรรมการ บสย. ที่ 4/2553 

11 มี.ค. 2553
1.75 12 7

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 2 คณะกรรมการ บสย. ที่ 9/2556 
31 ก.ค. 2556

1.75 8.50 5

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 3 คณะกรรมการ บสย. ที่ 11/2557 
25 ส.ค. 2557

1.75 8.50 5

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 4 คณะกรรมการ บสย. ที่ 11/2557 
25 ส.ค. 2557

1.75 12 7

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 5 คณะกรรมการ บสย. ที่ 2/2558 
23 ก.พ. 2558

1.75 12 7
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โครงการ มติวันที่อนุมัติ
อัตรา

ค่าธรรมเนียม
ต่อปี ( % )

ร้อยละของความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ 

(NPG)

ระยะเวลา
โครงการ

(ปี)

โครงการรายสถาบันการเงิน 1 คณะกรรมการ บสย. ที่ 5/2553 
26 มี.ค. 2553 และ คณะกรรมการ 
บสย. ที่ 6/2554 28 เม.ย. 2554

1.75 8.50 , 12 5 , 7

โครงการรายสถาบันการเงิน 2 คณะกรรมการ บสย. ที่ 13/2554 
27 ต.ค. 2554

1.75 8.50 , 12 5 , 7

โครงการรายสถาบันการเงิน 3 คณะกรรมการ บสย. ที่ 13/2555 
24 ต.ค. 2555

1.75 8.50 , 12 5 , 7

โครงการรายสถาบันการเงิน 4 คณะกรรมการ บสย. ที่ 8/2558 
27 ก.ค. 2558

1.75 12 7

PGS สำาหรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1

คณะกรรมการ บสย. 2555 1.55 10.60 7

PGS สำาหรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 2

คณะกรรมการ บสย. 26 มิ.ย. 2556 1.50 10 7

TCG Renew ระยะที่ 1 - 4 คณะกรรมการ บสย. 25 ต.ค. 2556 1.75 11.75 7
PGS SMEs Halal Trade คณะกรรมการ บสย. ที่ 3/2557 

25 มี.ค. 2557
1.50 14.75 10

PGS Renew 2559 - 2562 คณะกรรมการ บสย. 2558 1.75 11.75 7

2. เกณฑ์การจัดทำาและเสนองบการเงิน
 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
  งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
  ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยใช้รูปแบบนำาเสนองบการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดขึ้น 
  สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 1/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
  การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี  
  ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัต ิ
  ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำานวณ และ ผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงิน 
  ของ บสย.

 2.2 การใช้ประมาณการทางบัญชี
  ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อ 
  สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์  
  หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ 
  แตกต่างจากที่ประมาณการไว้
  ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการจะบันทึก 
  ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่รับผลกระทบ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและสมมติฐานสำาคัญท่ีนำามาใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่มีสาระ 
  สำาคัญต่อการรับรู้จำานวนเงินในงบการเงินของ บสย. ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
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   4.3  เงินลงทุนสุทธิ
   4.6  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ
   4.7  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
   4.8  ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
   4.9  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
   4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
   4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
   4.22 ภาระค้ำาประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

 2.3 การวัดมูลค่ายุติธรรม
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บสย. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม  
  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานที่รายงานในงบการเงิน กรอบแนวคิด 
  หลักของนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมมีดังนี้
  
  การวัดมูลค่ายุติธรรม
  มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายชำาระเพื่อโอนหนี้สินระหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาดหลัก ณ  
  วันที่วัดมูลค่า ในกรณีไม่มีตลาดหลัก จะใช้ตลาดที่ได้เปรียบมากที่สุดซึ่ง บสย. สามารถเข้าถึงตลาดได้ในวันที่วัดมูลค่า บสย.  
  ประเมินมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินภายใต้สมมติฐานว่าสินทรัพย์นั้นจะสร้างประโยชน์ 
  เชิงเศรษฐกิจได้สูงสุด
 
  บสย. วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้อนความมีสาระสำาคัญของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
  ระดับ 1  อ้างอิงราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
  ระดับ 2  อ้างอิงจากข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ท้ังโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมท่ีนอกเหนือจากข้อมูลในระดับ 1 ของสินทรัพย์หรือ 
  หนี้สินอย่างเดียวกัน รวมถึงราคาเสนอซื้อขายไม่ว่าในตลาดที่มีหรือไม่มีสภาพคล่องของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน 
  หรือจากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
  ระดับ 3 อ้างอิงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่งรวมถึงกรณีวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินจากเทคนิคการประเมินมูลค่า  
  โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้และข้อมูลนั้นมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อมูลค่ายุติธรรม
  การโอนเปลี่ยนลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งท่ีมาหรือระดับการสังเกตได้ของข้อมูลที่ใช ้
  ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

 2.4 สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน
  งบการเงินน้ีจัดทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของ บสย. ข้อมูลทางการเงิน 
  ทั้งหมดแสดงเป็นสกุลเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แสดงเป็นหลักล้านบาท หรือยกเว้นที ่
  ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 2.5 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญช ี
  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่หลายฉบับโดยมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบ 
  ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังนี้ 
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

    มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  การนำาเสนองบการเงิน
  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ
  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 
     จากรัฐบาล
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม
  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
  ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กำาไรต่อหุ้น
  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหว่างกาล
  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์
  ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
  ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)  การบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
  ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)  การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
  ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ
  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก
  ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดำาเนินงาน
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม
  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม
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  บสย. ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการนำามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความตาม 
  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น ซึ่งฝ่ายบริหารของบรรษัทอยู่ระหว่าง 
  การพิจารณาผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของ บสย. เมื่อนำามาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 3.1 การรับรู้รายได้
  3.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค้ำาประกันสินเชื่อของโครงการโดยเรียกเก็บล่วงหน้าเป็น 
    รายปีตามอัตราที่กำาหนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
  3.1.2 รายได้ดอกเบี้ย
     ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด  
     รายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
     รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 
 3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
  รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

    การตีความมาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
     ดำาเนินงาน
  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
  ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
  ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
     คล้ายคลึงกัน
  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) 
     เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
  ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำาและปฏิสัมพันธ์
     ของรายการเหล่านี้สำาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) 
     เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่นำาส่งรัฐ
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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 ดังนั้น จึงมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทางการเงินและตราสารหนี้ภาครัฐ รวมทั้งมีการลงทุน 
  ในตราสารทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
  ลักษณะการลงทุนเป็นไปเพื่อเน้นการแสวงหาผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมทั้งอาจ 
  มีการขายทำากำาไรส่วนเกินเมื่อโอกาสอำานวย กลยุทธ์การลงทุนมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
  กับสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงอาจมีระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ต่ำากว่า 1 ปี (ถือเป็นหลักทรัพย์ 
  ลงทุนเผื่อขาย) แต่ทั้งนี้ กำาหนดให้อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน ไม่เกินกว่า 4 รอบต่อปี โดยแบ่งออกเป็น  
  อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของหุ้นไม่เกินกว่า 4 รอบต่อปี อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของพันธบัตรไม่เกินกว่า 4 รอบ 
  ต่อปี และอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของหุ้นกู้ภาคเอกชนไม่เกินกว่า 2 รอบต่อปี (ไม่นับรวมกรณียกเว้น เช่น การปฏิบัต ิ
  ตามนโยบาย Stop Loss เป็นต้น)
  3.5.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
    ตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซ่ึงถือไว้เพ่ือเผ่ือขาย จัดประเภทเป็นเงินลงทุน 
    เผื่อขาย และแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของและ 
    กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธ ี
    อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
    ตราสารหนี้ที่ บสย. ตั้งใจถือและสามารถถือจนครบกำาหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำาหนด ซึ่งเงิน 
    ลงทุนที่ถือจนครบกำาหนดจะแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง 
    ระหว่างราคาทุนท่ีซื้อมากับราคาไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตลอดอายุของ 
    ตราสารหนี้ที่เหลือ
    สำาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไปและแสดงด้วย 
    ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
    เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและหน่วยลงทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดประเภท 
    เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย จะแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
    หรือราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ตราสารนั้นมีการซื้อขาย ณ วันที่รายงาน
    เงินลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศท่ีเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซ้ือจาก Bloomberg 
    กรณีไม่มีราคาเสนอซื้อดังกล่าวจะใช้ราคาชี้แนะ (Indicative Price) จากบริษัทที่รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) 
    
    ประเภทตราสารที่ บสย. ลงทุน มีดังนี้
     ตราสารหนี้ ที่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
     ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือออกโดยภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และหุ้นกู ้
     แปลงสภาพ นอกจากนี้ ก็จะเป็นเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น
     ตราสารทุน ที่เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยสถาบันที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนด ี
     โดยพิจารณาลงทุนเฉพาะบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET 100 Index หรือ เป็น 
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     หลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีคุณลักษณะทำานองเดียวกันหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
     หรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR) 
    
    การบันทึกรายการของตราสาร ณ วันที่รายงาน
     ตราสารหนี้ จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซต์ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) มาบันทึกเป็น 
     ราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนที่มีการ Amortized และบันทึกเป็นกำาไรหรือขาดทุนของตราสาร
     ตราสารทุน จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มา 
     บันทึกเป็นราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ยและบันทึกเป็นกำาไรหรือขาดทุนของตราสาร การรับรู ้
     มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) จะเป็นการคำานวณจากมูลค่าทรัพย์สินรวมที่คำานวณได้หักด้วย 
     ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน ค่ารับฝากทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าโอนพันธบัตร)
  3.5.2 การจำาหน่ายเงินลงทุน
    เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงกำาไรหรือขาดทุน 
    จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน
    ในกรณีท่ีมีการจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนท่ีจำาหน่ายไปและเงินลงทุน 
    ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
  
  นโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารเงินสภาพคล่อง
  เงินสภาพคล่อง หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องที่ บสย. ต้องดำารงไว้ให้เพียงพอสำาหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม 
  วัตถุประสงค์ของการบริหารสภาพคล่อง
  สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้องดำารงไว้เพื่อ 
  ความเพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ได้แก่ เงินฝากทุกประเภท ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
  ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายในการลงทุนสอดคล้องกับขอบเขตการลงทุนของ บสย.  
  และ ตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.

  แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินสภาพคล่อง
  1. แหล่งที่มาได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากการค้ำาประกัน การถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการ การ 
   รับคืนเงินค่าประกันชดเชย ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ค้ำาประกัน เงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อื่นๆ 
   เป็นต้น
  2. แหล่งที่ใช้ไปได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน รายจ่ายลงทุนและค่าประกันชดเชย

 3.6 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้
  เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้เกิดขึ้นเมื่อ บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันแก่ผู้ให้กู ้
  (สถาบันการเงิน) เป็นจำานวนเท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำาระหนี้ และสิทธิเรียกร้องในหลัก 
  ประกันต่อ SMEs ได้เท่ากับจำานวนท่ีจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกัน 
  ลูกหนี้รับรู้รายการดังนี้
  3.6.1 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ บสย. จัดประเภทโครงการออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้
    3.6.1.1 โครงการปกติ (Non – PGS)
       1. การค้ำาประกันประเภทปกติ รับรู้รายการด้วยจำานวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำาประกันบวก 
        ดอกเบ้ียต้ังแต่วันผิดนัดจนถึงวันท่ีฟ้องหรือไม่เกินเง่ือนไขตามการค้ำาประกันท่ีระบุไว้ในหนังสือค้ำาประกัน
       2. การค้ำาประกันประเภท NPL รับรู้รายการด้วยจำานวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำาประกัน 
        บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด
       3. การค้ำาประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับรู้รายการด้วยจำานวนเงิน ตามความ 
        รับผิดชอบตามภาระค้ำาประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ตามที ่
        ระบุไว้ในหนังสือค้ำาประกัน
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       4. การค้ำาประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP) รับรู้รายการด้วยจำานวนเงิน 
        ตามความรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่ากับภาระหนี้คงเหลือหักมูลค่าหลัก 
        ประกันที่ขายได้) บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน
    3.6.1.2 โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
       เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme จะรับรู ้
       เม่ือมีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วันท่ีออกหนังสือค้ำาประกันหรือย่ืนขอรับชำาระหน้ีในคดีล้มละลาย 
       กับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำาประกัน โดยความรับผิดในการค้ำาประกันของ 
       บสย. เฉพาะหน้ีต้นเงินของสินเช่ือท่ีค้ำาประกัน และเฉพาะภาระค้ำาประกันท่ีเป็น NPG ของแต่ละ Portfolio 
       Guarantee Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละที่กำาหนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้น 
       อายุการค้ำาประกัน โดย บสย. จะพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละ 
       รายเต็มจำานวนภาระค้ำาประกัน
  3.6.2 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นโครงการ Portfolio Guarantee  
    Scheme (PGS) ที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันแก่ผู้ให้กู้  
    (สถาบันการเงิน) เป็นจำานวนเท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำาระหนี้ และสิทธิเรียกร้อง 
    ในหลักประกันต่อ SMEs ได้เท่ากับจำานวนที่จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันเงินชดเชยให้สถาบันการเงิน 
    จากการค้ำาประกันลูกหนี้จะรับรู้เมื่อมีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกันหรือยื่นขอรับ 
    ชำาระหนี้ในคดีล้มละลายกับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำาประกัน โดยความรับผิดในการ 
    ค้ำาประกันของ บสย. เฉพาะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำาประกัน และเฉพาะภาระค้ำาประกันที่เป็น NPG ของแต่ละ  
    Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละที่กำาหนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วัน 
    สิ้นอายุการค้ำาประกัน โดย บสย. จะพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำาประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละราย 
    เต็มจำานวน ภาระค้ำาประกันโครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
    3.6.2.1 ลูกหนี้ค้ำาประกันโครงการที่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล บสย. จะได้รับเงินชดเชยตามความ 
       เสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีโดยลูกหนี้กลุ่มนี้จะมีท้ังส่วนที่จ่าย 
       จากเงินท่ีรับจากค่าธรรมเนียมค้ำาประกันและเงินท่ีรัฐบาลให้การชดเชย โดยการชดเชยจะพิจาณาจ่ายให้ตาม 
       ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ดังน้ันลูกหน้ีโครงการท่ีรัฐบาลให้ความช่วยเหลือจึงคิดเป็นจำานวนความเสียหาย 
       รวมท้ังโครงการ ซ่ึงในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาท่ีกำาหนดในหลักเกณฑ์การค้ำา 
       ประกัน โดยจ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเป็นลำาดับแรก หากยังมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกินกว่าค่า 
       ธรรมเนียมค้ำาประกันท่ีได้รับสะสม บสย. จึงจะนำาเงินส่วนท่ีรัฐบาลมีมติชดเชยตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 
       แต่ไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ มาจ่ายในลำาดับถัดไป 
    3.6.2.2 ลูกหนี้ค้ำาประกันโครงการที่ไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล เป็นโครงการที่ บสย. ได้รับการ 
       อนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ให้ดำาเนินการค้ำาประกันตามธุรกรรมของ บสย. ในการตั้งสำารองค่าประกัน 
       ชดเชย จะตั้งสำารองจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันที่รับรู้ในแต่ละงวดบัญชีด้วยจำานวนที่เท่ากัน

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  เนื่องจากลูกหนี้ค้ำาประกันของ บสย. ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่
  1) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟ้องลูกหนี้หรือได้ยื่นคำาขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องและมีคำา 
   บังคับหรือคำาสั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำาระหนี้ได้ หรือ
  2) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟ้องลูกหน้ีในคดีล้มละลายหรือได้ย่ืนคำาขอรับชำาระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจ้าหน้ีรายอ่ืน 
   ฟ้องในคดีล้มละลายและได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคำาสั่งเห็นด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูก 
   คำาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งแรกแล้ว 

  ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการ 
  กันเงินสำารองของสถาบันการเงิน  ได้กำาหนดให้สินทรัพย์ลักษณะดังกล่าว จัดช้ันเป็นสินทรัพย์จัดช้ันสูญซ่ึงคณะกรรมการบริหาร 
  ของ บสย. ได้มีมติคร้ังท่ี 3/2544 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2544 ให้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีค้ำาประกันในอัตราร้อยละ 
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  100 เนื่องจากลูกหนี้ค้ำาประกันเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้และ 
  จะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้
  ลูกหนี้ที่จะตัดเป็นหนี้สูญ จะรับรู้รายการดังกล่าวเป็นหนี้สูญในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  หนี้สูญได้รับคืน จะบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 3.7 การจำาหน่ายหนี้สูญ
  บสย. มีข้อบังคับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมว่าด้วยการจำาหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. 2544  
  ดังนี้
  1. หนี้สูญมีลักษณะหนี้ ดังนี้
    เป็นหนี้จากการประกอบกิจการ
    เป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ มีหลักฐานสามารถฟ้องร้องได้
    กรณีหน้ีท่ีขาดอายุความหรือหน้ีท่ีล่วงเลยกำาหนดระยะเวลาย่ืนขอรับชำาระหน้ีในคดีล้มละลาย การพิจารณาจำาหน่าย 
   หนี้สูญต้องมีรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงมูลเหตุและข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการสอบสวนที่กรรมการ 
   และผู้จัดการทั่วไปแต่งตั้งและหรือต้องมีรายงานผลการตรวจสอบสถานะและทรัพย์สินของลูกหนี้จนเป็นที่ยุติแล้ว
  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. จะการดำาเนินการติดตามทวงถามหนี้  โดยดำาเนินการในทางคดีดังนี้
   คดีแพ่ง ทุกกรณี บสย. จะดำาเนินการติดตามทวงถามให้ชำาระหนี้ตลอดจนยื่นฟ้องลูกหนี้ทุกรายต่อศาลจนคดีถึงท่ีสุด  
   โดยดำาเนินการสืบทรัพย์ บังคับคดี จนลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ชำาระหนี้ได้ 
   คดีล้มละลายกรณีไม่มีทรัพย์ในคดีจะดำาเนินการจนถึงขั้นศาลมีคำาสั่งปลดล้มละลายแล้ว

 3.8 สำารองค่าประกันชดเชย
  การสำารองค่าประกันชดเชยเกิดจากภาระค้ำาประกันที่ บสย. ค้ำาประกันให้กับ SMEs เป็น
  1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้กู้ (ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน) ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย ์
   จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐานจัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญหรือ
  2. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37  
   เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
   2.1 มีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันน้ันจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ 
    ภาระผูกพันจากการอนุมาน
   2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บสย. จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชำาระภาระ 
    ผูกพันดังกล่าว
   2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

  เน่ืองจาก บสย. ไม่ได้เป็นผู้ให้กู้หรือผู้ให้สินเช่ือ การต้ังสำารองค่าประกันชดเชยจึงอ้างอิงการจัดช้ันสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน 
  ท่ีเป็นผู้ให้กู้ ซ่ึงสถาบันการเงินท่ีเป็นผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ให้สินเช่ือได้จัดช้ันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 5/2559 
  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำารองของสถาบันการเงิน สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้
  
  สำารองค่าประกันชดเชย เป็นประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก บสย. เข้าไปรับภาระการค้ำาประกัน SMEs กับ 
  สถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่ง บสย. มีหลักเกณฑ์ในการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยสำาหรับภาระค้ำาประกันของหนี้จัดชั้น 
  ด้อยคุณภาพสำาหรับโครงการปกติและโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) เป็นดังนี้
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  3.8.1 โครงการปกติ
    ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย สำาหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพโครงการปกติ ดังนี้
    1.1 สินทรัพย์จัดชั้นปกติ และสินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บสย. ไม่ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย
    1.2 สินทรัพย์จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ บสย. ตั้งสำารองในอัตรา 
      ร้อยละ 100
    มีวิธีการคำานวณการกันสำารองค่าประกันชดเชย แบ่งตามวิธีการคำานวณความรับผิดเป็น 2 กลุ่มดังนี้
     กลุ่มที่ 1 ได้แก่ การค้ำาประกันประเภทโครงการค้ำาประกันประเภทปกติ โครงการค้ำาประกันประเภท NPL (Non -  
     Performing Loan) โครงการค้ำาประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) มีหลักเกณฑ์การกัน 
     สำารองค่าประกันชดเชยสำาหรับภาระค้ำาประกัน ดังนี้
     การกันสำารองค่าประกันชดเชย คำานวณจากร้อยละ 100 ของภาระความรับผิดในการค้ำาประกันของลูกหนี้จัดชั้น 
     ต่ำากว่ามาตรฐาน (เกรด C) จัดชั้นสงสัย (เกรด D) หรือจัดชั้นสงสัยจะสูญ 
     กลุ่มที่ 2 การค้ำาประกันประเภทโครงการ Risk Participation (RP) มีหลักเกณฑ์การกันสำารองค่าประกันชดเชย 
     สำาหรับภาระค้ำาประกัน ดังนี้
     การกันสำารองค่าประกันชดเชย คำานวณจากร้อยละ 100 สำาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่า 
     ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก 
     การจำาหน่ายหลักประกัน (ตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด)
  3.8.2 การตั้งสำารองค่าประกันชดเชย สำาหรับภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน โครงการ Portfolio Guarantee  
    Scheme (PGS) เป็นดังนี้
    โครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นโครงการที่กำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี ้
    จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPGs) ตามอัตราร้อยละที่กำาหนดในแต่ละ Portfolio ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอาย ุ
    การค้ำาประกัน การกันเงินสำารองค่าประกันชดเชยโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ตั้งสำารองค่าประกัน 
    ชดเชยด้วยจำานวนเงินเท่ากับการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสุทธิในปีนั้นๆ
    
    สำาหรับการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยตามมาตรการโครงการของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีได้กำาหนดจำานวนเงิน 
    เพื่อชดเชยความเสียหายของแต่ละโครงการแก่ บสย. โดย บสย. จะรับรู้เงินจำานวนนี้เป็นสำารองค่าประกันชดเชย 
    ความเสียหายจากรัฐบาลและรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลในคราวเดียวกัน เมื่อมีข้อบ่งชี ้
    ว่าแต่ละไตรมาสเงินสำารองค่าประกันชดเชยจะน้อยกว่าการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสะสม
    เงินสำารองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS บสย. ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยจากการประมาณการความสูญเสีย 
    ที่อาจเกิดขึ้นแต่ไม่เกินความรับผิดที่ บสย. ต้องจ่ายให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้แก่ SMEs ตามหลักเกณฑ์การค้ำาประกัน 
    ของแต่ละโครงการ โดยการตั้งสำารอง บสย. แยกการตั้งสำารอง ดังนี้
    1.1 สำารองค่าประกันชดเชยตั้งตามการรับรู้รายได้ในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากค่าธรรมเนียมค้ำา 
      ประกันที่ บสย. ได้รับทั้งโครงการจาก SMEs และจากส่วนที่รัฐบาลจ่ายแทนให้แก่ SMEs 
    1.2 สำารองค่าประกันชดเชยจากเงินชดเชยความเสียหายโครงการตามนโยบายรัฐ บสย. จะตั้งสำารองเงินชดเชย 
      ความเสียหายจากรัฐบาล หากเงินสำารองค่าประกันชดเชยตามการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสะสม 
      มีไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละไตรมาส บสย. จะนำาส่วนต่างที่รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียม 
      ค้ำาประกันสะสมกับเงินสำารองค่าประกันชดเชยรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ และต้ังสำารอง 
      เป็นค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐด้วยจำานวนที่เท่ากัน ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรเงินชดเชย 
      ความเสียหายส่วนนี้ให้ บสย. และ บสย. ต้องสำารองจำานวนเงินดังกล่าวนี้แทนรัฐบาล บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็น 
      ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
 



รายงานประจำาปี 2559 87

 3.9 การรับสภาพหนี้
  ลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ในการติดตามหนี้กับลูกหนี้นอกจากการดำาเนินคดีทาง 
  กฎหมายแล้ว บสย. ให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ก่อนการดำาเนินคดี ด้วยมูลหนี้ที่ลูกหนี้ยอมรับว่า บสย. ได้ค้ำาประกันสินเชื่อ 
  ของลูกหนี้ต่อสถาบันการเงินผู้ให้กู้ และ บสย. เป็นผู้จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้นั้นตามต้นเงิน (ต้นเงิน 
  หมายถึง จำานวนเงินพร้อมดอกเบี้ยจำานวนหนึ่ง ที่ บสย. จ่ายให้แก่สถาบันการเงินตามสิทธิในเงื่อนไขของหนังสือค้ำาประกัน 
  แต่ละฉบับ หรือแต่ละ Portfolio โดยการรับสภาพหนี้ ลูกหนี้ได้ยอมรับที่จะชดใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยของต้นเงินในอัตรา 
  ร้อยละตามที่กฎหมายกำาหนด)

 3.10 ค่าเผื่อการปรับโครงสร้างหนี้
  บสย. มีวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ ดังต่อไปนี้
  1. ชำาระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเต็มจำานวน
  2.  ชำาระต้นเงินเต็มจำานวนแต่ขอลดหย่อนดอกเบี้ย
  การปรับโครงสร้างหนี้ บสย. จะนำาผลแตกต่างระหว่างมูลหนี้ก่อนปรับโครงสร้างหนี้และมูลหนี้หลังปรับโครงสร้างหนี้ที ่
  เกิดจากผลต่างของดอกเบี้ยไปปรับลดกับค่าเผื่อเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ และรับรู้เป็นค่าเผื่อ 
  จากการปรับโครงสร้างหนี้เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 3.11 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยให้ บสย. ดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให ้
  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการดำาเนินการในแต่ละโครงการตามมติ ครม. นั้น จะกำาหนดความช่วยเหลือ โดยแบ่ง 
  เป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน และเงินชดเชยความเสียหายโครงการ 
  เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน เป็นเงินส่วนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำาประกันแทน SMEs  
  ให้แก่ บสย. โดยเงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันนี้ ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนส่วนนี้ให้แก่ บสย. ณ วันที ่
  ค้ำาประกันสินเชี่อให้แก่ SMEs บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับจาก 
  รัฐบาล เท่ากับจำานวนเงินที่รับรู้รายได้ในแต่ละรอบบัญชี 
  เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำาประกันจากรัฐบาล เป็นส่วนท่ีรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ บสย. เพ่ือชดเชย 
  โครงการค้ำาประกันตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความเสียหายสูงสุดที่กำาหนดไว้ตามมติ ครม. สำาหรับจำานวนเงินชดเชย 
  ความเสียหาย บสย. จะรับรู้รายการเฉพาะจำานวนเงินผลต่างที่เกิดขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมสะสมมีน้อยกว่าจำานวนเงิน 
  จ่ายค่าประกันชดเชยสะสม ณ สิ้นงวดใดงวดหนึ่ง และตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้ค่าประกันชดเชยความเสียหายค้างรับจากรัฐบาล  
  ตามจำานวนเงินผลต่าง ณ สิ้นงวดนั้นๆ
  ในปีบัญชี 2559 บสย. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำาหรับการรับรู้กำาไรและขาดทุนจากเงินชดเชยความเสียหาย 
  โครงการค้ำาประกันจากรัฐบาล ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรื่องการบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (ที่แสดงในลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 
  ประมาณการหนี้สิน รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ และค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ) ผลกระทบ 
  ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากเดิมรับรู้เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำาประกันจากรัฐบาล 
  ตามเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ประมาณการ 
  หนี้สิน รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ และค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ สำาหรับงวดบัญชีสิ้นสุด 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่กระทบต่อผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  2559 โดย บสย. ได้ปรับปรุงรายการที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าวของข้อมูลงบการเงินตั้งแต่งวดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
  และวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงงวดวันที่ 1 มกราคม 2558

ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลังปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรม
นโยบายรัฐสุทธิ

1,419.13 1,028.43 2,447.56 389.97 434.89 824.86

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จาก
รัฐบาล

- - - 1,474.99 (153.86) 1,321.13

สำารองค่าประกันชดเชย 5,974.27 1,028.43 7,002.70 5,523.46 588.75 6,112.21
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 2,228.41 593.54 2,821.95 1,090.08 588.75 1,678.83
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 2,228.41 593.54 2,821.95 1,090.08 588.75 1,678.83

หน่วย : ล้านบาท

 3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
  ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย ์
  เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะ 
  สถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ การซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่เป็นส่วนสำาคัญในระบบ 
  การทำางานของอุปกรณ์ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
  ส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะถูกบันทึกเป็นรายการ 
  แยกต่างหากในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของ 
  สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำาคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำารุงรักษา รับรู้เป็น 
  ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
  กำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายกับ 
  มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำาไรหรือขาดทุน
  รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
  รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากม ี
  ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บสย. จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่า 
  ต้นทุนรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
  ค่าเสื่อมราคา
  ค่าเส่ือมราคาคำานวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน 
  ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
  ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ 
  สินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ 
  สินทรัพย์ดังต่อไปนี้
     ประเภทสินทรัพย์         อายุการให้ประโยชน์
      อาคาร     20 ปี
      เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำานักงาน  5 - 10 ปี
      เครื่องใช้สำานักงาน    5 ปี
      คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   3 ปี
      ยานพาหนะ     5  ปี
      ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงาน   5 - 10 ปี
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 3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำากัดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อ 
  การด้อยค่าของสินทรัพย์
  รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
  รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะได้รับประโยชน์เชิง 
  เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีไม่เข้าเง่ือนไข 
  ข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
  ค่าตัดจำาหน่าย
  ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนคำานวณโดยวิธีเส้นตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบและระยะเวลา 
  ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น โดยเริ่มตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให ้
  ประโยชน์ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภทมีดังนี้ 
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนจะถูกประเมินการด้อยค่าอย่างมีระบบ ณ ทุกวันที่รายงาน วิธ ี
  การตัดจำาหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะถูกทบทวนทุกปีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 3.14 สัญญาเช่า
  สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น 
  สัญญาเช่าทางการเงิน ซ่ึงบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงิน 
  ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า จำานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่าย 
  ทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า 
  หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา่ 
  เพ่ือทำาให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นดอกเบ้ียคงท่ีสำาหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่า 
  การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะใดจะ 
  น้อยกว่า
  สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่า 
  ดำาเนินงาน การชำาระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรง 
  ตลอดอายุของสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้อง 
  จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

 3.15 การด้อยค่า
  สินทรัพย์ตามบัญชีของ บสย. ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้
  การด้อยค่าจะทำาการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะถูกประมาณในช่วงเวลา 
  เดียวกันของแต่ละปี 
  ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
  สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเว้นแต่เมื่อมีการกลับ 
  รายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลา 
  ต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
  เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมีความ 
  ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกบันทึกในกำาไรหรือ 
  ขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำาไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่าง 
  มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคย 
  รับรู้แล้วในกำาไรหรือขาดทุน
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

  การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า 
  ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์คำานวณ 
  โดยประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำานึงถึงภาษีเงินได ้
  เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำาหรับสินทรัพย ์
  ทีไ่มก่่อให้เกดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ืน่ จะพจิารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืรวมกบัหนว่ยสนิทรพัย ์ทีก่่อให ้
  เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
  การกลับรายการด้อยค่า
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ 
  การเพ่ิมข้ึนน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำาไร 
  หรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำาไร 
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออก 
  รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่และจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำานวณ 
  มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า 
  ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

 3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน รับรู้มูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำาระเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อพนักงานทำางานให้
  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ (Retirement Benefit) รางวัลพนักงาน (Retirement  
  Award)
  ตามกฎหมายแรงงานและนโยบายการจ้างงาน บสย. จะจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ และจะจ่ายรางวัลของพนักงาน  
  (Retirement Award) ซ่ึงทำางานกับ บสย. ครบ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ซ่ึงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ 
  ของพนักงาน ในการประมาณการภาระหน้ีสินการจ่ายค่าตอบแทนเม่ือพนักงานเกษียณอายุ และการจ่ายรางวัล การประมาณ 
  การหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่่ละหน่่วยที่ประมาณการไว้ 
  (Projected Unit Credit Method) ซึ่งนำาข้อมูลจากประสบการณ์มาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน 
  ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำานวณคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
  ไทยของสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน ผลแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการ 
  ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ปรับค่าให้เหมาะสมกับ บสย. ในแต่่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือ 
  รายได้ในงวดนั้น สำาหรับหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในอดีตทั้งจำานวนปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 และ 
  ทบทวนปัจจัยในการคำานวณทุกปี
  กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้เข้ากำาไรสะสมผ่านกำาไร 
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำานวนและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำาไรสะสม
  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน
  โครงการสมทบเงิน เป็นโครงการผลประโยชน์ที่ บสย. จ่ายสมทบเป็นจำานวนเงินที่แน่นอนไปยังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่เป็น 
  อีกกิจการแยกต่างหาก โดย บสย. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม โดยส่วนที่  
  บสย. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลา 
  บัญชีที่เกิดรายการ 
  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุน 
  สำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย. จ่าย 
  สมทบในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทำางานของพนักงาน บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
  กองทุนเอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน
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 3.17 ภาษีเงินได้
  บสย. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม 
  พระราชบัญญัติดังกล่าว โดย บสย. ไม่เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวล 
  รัษฎากร บสย. จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามส่วน 3 หมวด 3 แห่งประมวลรัษฎากรและกิจการของ 
  บรรษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 257) พ.ศ. 2535 และได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตาม  
  (19) ของมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 258)  
  พ.ศ. 2535

 3.18 กำาไรต่อหุ้น
  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการนำากำาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำาหรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญหารด้วยจำานวนถัวเฉลี่ย 
  ถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

 3.19 รายได้และค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
  รายได้และค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ บสย. ดำาเนินการ ดังนี้
  รายได้ แสดงรายการจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  ค่าใช้จ่าย แสดงรายการปันส่วนตามสัดส่วนของภาระค้ำาประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดของแต่ละรอบบัญชี

 3.20 การดำารงเงินกองทุน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีสินทรัพย์เสี่ยงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ ์
  วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด ดังนี้
    ทุนจดทะเบียน ชำาระแล้ว
    ทุนสำารองตามกฎหมาย
    กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
  บสย. ได้พิจารณาและประเมินองค์ประกอบของสินทรัพย์ที่นำามาคำานวณการดำารงเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามประกาศธนาคาร 
  แห่งประเทศไทย ที่ สกส. 7/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงิน 
  เฉพาะกิจที่ บสย. ต้องปฏิบัติในปี 2560 แล้วไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 3.21 การบริหารความเสี่ยง
  ข้อมูลความเสี่ยง
  1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
   ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำาประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อ 
   ไม่สามารถชำาระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำาระหนี้คืนได้  
   (Potential Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงิน 
   กองทุนและรายได้ของ บสย.
   บสย. มีการกำาหนดเป้าหมายการค้ำาประกันสินเชื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
   ของภาครัฐโดยคำานึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่ง บสย. ได้มีการออกผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อ 
   แบบ Portfolio Guarantee Scheme ที่เป็นรูปแบบการค้ำาประกันที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้และมีการพัฒนา 
   และปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แบบจำาลอง Credit Scoring ให้มีความ 
   ถูกต้อง ความแม่นยำา และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้สนับสนุนการค้ำาประกันสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการ 
   กำาหนดเพดานความเสี่ยงในการติดตามและควบคุมลูกหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) 
   ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยได้มีการดำาเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขหนี้  
   NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถชำาระหนี้ได้ รวมทั้งเป็นการลด 
   ความเสียหายให้แก่ บสย. นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำาการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบ 
   ที่มีต่อความเพียงพอของเงินกองทุน
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  2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
   ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที ่
   อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคาหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบในทางลบ 
   ต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
   2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
    ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอันอาจมีผลทำาให้มูลค่า 
    ของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
    ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. จึงได้มีการบริหารโครงสร้างการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทาง 
    อัตราดอกเบี้ย รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงผ่านเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ ได้แก่ การกำาหนดดัชนีชี้วัด 
    ความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลตอบแทนจากการบริหารการลงทุนเป็นไปตาม 
    เป้าหมายที่กำาหนด
   2.2 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
    ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือ 
    หุ้นทุนที่มีผลทำาให้มูลค่าของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไป 
    ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
    บสย. มีนโยบายและข้อจำากัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำาหนักการลงทุนในตราสาร 
    ทุนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำาหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR  
    ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม รวมถึงกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึง 
    ผลตอบแทนจากการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   นอกจากนี้ ได้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ด้านตลาด เป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาผลกระทบ 
   ในภาพรวมของความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บสย.  
   จะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต 
  3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำาระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อ 
   สถาบันการเงิน เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ 
   หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน 
   ของ บสย.
   บสย. มีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยฝ่ายบริหารการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและจัดการ 
   สภาพคล่องของ บสย. และมีการกำาหนดเครื่องมือและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุ ประเมิน ควบคุม  
   ติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฐานะสภาพคล่องมีความเหมาะสมและเพียงพอในการรองรับการ 
   ดำาเนินงานของ บสย. ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
  4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
   ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
   หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร  
   ระบบงาน หรือ เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. 
   การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสย. ดำาเนินการผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงาน 
   ความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบซ่ึงได้มีการนำาเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีสำาคัญมาใช้ อาทิเช่น การประเมิน การ 
   ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator :  
   KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) พร้อมทั้งดำาเนินมาตรการเพื่อควบคุม 
   ความเสี่ยง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้อยู ่
   ในระดับที่เหมาะสมสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อ บสย. และลูกค้าของ 
   บสย. รวมถึงมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. จะ 
   สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
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งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2558

ก่อนจัดประเภทรายการใหม่ จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทรายการใหม่

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 784,277,583.36 (784,277,583.36) -
เงินสด - 72,525.75 72,525.75
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 784,712,890.59 784,712,890.59
เงินลงทุนชั่วคราว 12,249,865,899.89 (12,249,865,899.89) -
เงินลงทุนระยะยาว 1,525,000,000.00 (1,525,000,000.00) -
เงินลงทุนสุทธิ - 13,786,993,167.03 13,786,993,167.03

ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน 19,337,102,366.41 (19,337,102,366.41) -

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,337,102,366.41) 19,337,102,366.41 -

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ - 5,547,475,504.59 5,547,475,504.59

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (5,547,475,504.59) (5,547,475,504.59)

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ

ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล - 73,120,596.63 73,120,596.63

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - (73,120,596.63) (73,120,596.63)

ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล - 13,716,506,265.19 13,716,506,265.19

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - (13,716,506,265.19) (13,716,506,265.19)

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ 1,425,203,445.41 (1,425,203,445.41) -

ดอกเบี้ยค้างรับ 12,635,100.12 (12,635,100.12) -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,010,772.33 (2,010,772.33) -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,404,382.25 (3,404,382.25) -

ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - 1,028,432,225.11* -

ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ - 1,419,131,419.11 2,447,563,644.22

สินทรัพย์อื่นสุทธิ -   11,487,180.88       11,487,180.88

16,002,397,183.36. 1,028,432,225.11 17,030,829,408.47

หนี้สิน

สำารองค่าประกันชดเชย 5,974,263,358.22 1,028,432,225.11* 7,002,695,583.33

เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้ 204,958,619.57 (204,958,619.57) -

หนี้สินอื่น 126,267,064.69 204,958,619.57 331,225,684.26

6,305,489,042.48  1,028,432,225.11   7,333,921,267.59

หน่วย : บาท

 3.22 การจัดประเภทรายการใหม่
  ข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับป ี
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง 
  รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับป ี
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดทำาขึ้นตามรูปแบบงบการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559  
  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีรายละเอียดดังนี้

 

* เป็นรายการปรับปรุงผลกระทบที่เกิดจากการปรับนโยบายการรับรู้เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำาประกันจากรัฐบาลตามเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง 
  (หมายเหตุ 3.11)
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งบแสดงฐานะการเงิน
1 มกราคม 2558

ก่อนจัดประเภทรายการใหม่ จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทรายการใหม่

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,577,402.41 (38,577,402.41) -
เงินสด - 57,072.75 57,072.75
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงินสุทธิ - 46,311,248.93 46,311,248.93
เงินลงทุนชั่วคราว 15,693,750,800.15 (15,693,750,800.15) -
เงินลงทุนระยะยาว 500,000,000.00 (500,000,000.00) -
เงินลงทุนสุทธิ - 16,215,354,336.76 16,215,354,336.76

ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน 13,086,334,565.62 (13,086,334,565.62) -

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,086,334,565.62) 13,086,334,565.62 -

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ - 4,641,148,324.99 4,641,148,324.99

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (4,641,148,324.99) (4,641,148,324.99)

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ

ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล - 1,231,231.98 1,231,231.98

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - (1,231,231.98) (1,231,231.98)

ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล - 8,443,955,008.65 8,443,955,008.65

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - (8,443,955,008.65) (8,443,955,008.65)

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ 399,245,906.55 (399,245,906.55) -

ดอกเบี้ยค้างรับ 29,394,455.88 (29,394,455.88) -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,028,144.82 (4,028,144.82) -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,297,925.83 (3,297,925.83) -

ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - 434,891,666.18* -

ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ - 389,968,319.20 824,859,985.38

สินทรัพย์อื่นสุทธิ -   16,603,658.00       16,603,658.00

16,668,294,635.64 434,891,666.18 17,103,186,301.82

หนี้สิน

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล 1,474,986,965.05 (153,854,723.62)* 1,321,132,241.43

สำารองค่าประกันชดเชย 5,523,465,660.45 588,746,389.80* 6,112,212,050.25

เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้ 2,169,070.03 (2,169,070.03) -

หนี้สินอื่น   121,090,139.92     2,169,070.03   123,259,209.95

7,121,711,835.45  434,891,666.18 7,556,603,501.63

หน่วย : บาท

* เป็นรายการปรับปรุงผลกระทบที่เกิดจากการปรับนโยบายการรับรู้เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำาประกันจากรัฐบาลตามเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง 
  (หมายเหตุ 3.11)
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ก่อนจัดประเภทรายการใหม่ จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทรายการใหม่

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย 226,355,342.58 226,355,342.58
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 4,803,247,188.60 (3,959,694,256.01) 843,552,932.59
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ - 3,959,694,256.01 3,959,694,256.01
รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน 274,061,883.90 (274,061,883.90) -
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (7,512,392.23) 7,512,392.23 -
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน - 266,549,491.67 -

รายได้อื่น 238,011,574.42 (238,011,574.42) 266,549,491.67

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ - 11,656,231.84 11,656,231.84

ค่าใช้จ่าย

หนี้สูญ 121,674,507.94 (121,674,507.94) -

หนี้สงสัยจะสูญ 6,256,732,968.67 (6,256,732,968.67) -

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 6,378,407,476.61 6,378,407,476.61

11,686,215,731.30 - 11,686,215,731.30

งบกระแสเงินสด

ค่าประกันชดเชย 450,797,697.77 (801,462,103.26) (350,664,405.49)

ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ - 593,540,558.93*

ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ - 801,462,103.26 1,395,002,662.19

ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน (6,371,281,977.23) 6,371,281,977.23 -

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ - (1,026,841,356.04) (1,026,841,356.04)

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้    
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ - (5,344,440,621.19) (5,344,440,621.19)
ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ (1,025,957,538.86) 1,025,957,538.86

ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ (235,097,657.13)* -

ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ - (1,387,606,001.71) (1,622,703,658.84)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,998,520.49 (1,998,520.49) -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (7,231,955.80) 7,231,955.80 -

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 18,852.00 (18,852.00) -

สินทรัพย์อื่น - (2,009,022.26) (2,009,022.26)

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว (3,944,481,591.04) 3,944,481,591.04 -

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว (1,025,000,000.00) 1,025,000,000.00 -

เงินสดจ่ายในเงินลงทุน - (4,969,481,591.04) (4,969,481,591.04)

(11,921,137,992.67) - (11,921,137,992.67)

หน่วย : บาท

* เป็นรายการปรับปรุงผลกระทบที่เกิดจากการปรับนโยบายการรับรู้เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำาประกันจากรัฐบาลตามเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง
  (หมายเหตุ 3.11)
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2559 2558

เงินสด 0.10 0.07
0.10 0.07

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย์ 519.89 - 519.89 414.22 - 414.22
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ   2.45  0.01    2.46 169.98 200.01 369.99
รวม 522.34 0.01 522.35 584.20 200.01 784.21
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ    0.44 -    0.44    0.50 -     0.50

รวมในประเทศ 522.78  0.01 522.79 584.70 200.01 784.71

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

เงินสด 0.10 0.07
รายการเทียบเท่าเงินสด

กระแสรายวัน 0.03 0.08
ออมทรัพย์ 67.74 210.27
ประจำา 454.58 573.86

รวม 522.45 784.28

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา 7.81 1.41
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 33.76 81.78
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (21.68) (67.19)

เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (13.94) (8.19)
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป   5.95  7.81

หน่วย : ล้านบาท

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
 4.1 เงินสด

 4.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำานวน 522.79 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคาร 
  ประเภทออมทรัพย์และใบรับฝากเผื่อเรียก จำานวน 522.78 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.70 - 1.35 ต่อปี และ 
  เงินฝากธนาคารประเภทประจำาไม่เกิน 3 เดือน จำานวน 0.01 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
  
  ข้อมูลประกอบงบกระแสเงินสด
  
  4.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  4.2.2 เงินสดค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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 4.3 เงินลงทุนสุทธิ ประกอบด้วย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีเงินลงทุนสุทธิ จำานวน 16,943.42 ล้านบาท และ 13,786.99 ล้านบาท 
  ตามลำาดับ มีรายละเอียดดังนี้

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำานวน 9,811.72 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วย 
  มูลค่ายุติธรรม รายละเอียดดังนี้

2559 2558

พันธบัตรรัฐบาล 6,092.19 49.96
เงินฝากประจำาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี - 1,888.00
ใบรับเงินฝากประจำาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี - 500.00
เงินฝากประจำาที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี 475.00 975.00
ใบรับเงินฝากประจำาที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี 550.00 550.00
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  9,811.72  9,811.90
ดอกเบี้ยค้างรับ      14.51      12.13
รวม 16,943.42 13,786.99

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาที่แสดง
ในงบการเงิน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาที่แสดง

ในงบการเงิน

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ 14.20 14.20 14.20 90.98 90.98 90.98
เงินฝากประจำา 41.57 41.57 41.57 92.30  92.30  92.30

55.77 55.77 55.77 183.28 183.28 183.28
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล 4,713.05 4,691.12 4,691.12 4,423.84 4,450.55 4,450.55

พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก 2,325.38 2,321.16 2,321.16 2,527.21 2,528.34 2,528.34

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำาประกัน   598.45   600.96   600.96   819.93   841.30   841.30 
7,636.88 7,613.24 7,613.24 7,770.98 7,820.19 7,820.19

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนาคาร 99.08 98.98 98.98 76.49 77.04 77.04

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน 858.17 873.00 873.00 846.01 878.51 878.51

957.25 971.98 971.98 922.50 955.55 955.55 

หน่วย : ล้านบาท
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2559 2558

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาที่แสดง
ในงบการเงิน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาที่แสดง

ในงบการเงิน

หุ้น
หุ้นสามัญ 1,070.78 1,119.67 1,119.67 843.74 854.52 854.52 

1,070.78 1,119.67 1,119.67 843.74   854.52   854.52 
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น 58.92 58.92 58.92 0.21 0.21 0.21
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น     (7.86)     (7.86)      (7.86)      (1.85)      (1.85)      (1.85)

รวม 9,771.74 9,811.72 9,811.72 9,718.86 9,811.90 9,811.90 

หน่วย : ล้านบาท

2559

 ONE  SCBAM  K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์             0.84            6.23            7.13            14.20 
เงินฝากประจำา   -    41.57   -   41.57 

0.84  47.80  7.13 55.77 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล        1,670.82       1,736.49       1,283.81        4,691.12 

พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก          645.53         697.46         978.17        2,321.16

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำาประกัน   140.24   128.26   332.46   600.96 

2,456.59 2,562.21 2,594.44 7,613.24

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนาคาร             6.56          10.98          81.44            98.98 

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน  299.11 335.90 237.99 873.00 

 305.67 346.88 319.43 971.98 

หุ้น

หุ้นสามัญ 458.43 299.36 361.88 1,119.67 

458.43  299.36 361.88 1,119.67 

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น - 29.21 29.71 58.92

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น     (0.44)     (6.98)     (0.44)     (7.86)

รวม 3,221.09 3,278.48 3,312.15 9,811.72 

หน่วย : ล้านบาท

 
    แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ) 
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2558

TISCO SCBAM MFC K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ 58.91 30.43 1.08 0.56 90.98
เงินฝากประจำา  51.07 20.13 21.10   -    92.30

109.98 50.56 22.18 0.56 183.28
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล   1,116.74   651.01    1,313.83   1,368.97    4,450.55

พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก 926.36   999.73     117.58     484.67    2,528.34

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ำาประกัน -   260.31   313.02   267.97   841.30

2,043.10 1,911.05 1,744.43 2,121.61 7,820.19

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนาคาร       10.21 -      8.77       58.06        77.04

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน 251.36 257.79 209.15 160.21 878.51

261.57 257.79 217.92 218.27 955.55

หุ้น

หุ้นสามัญ   170.01   215.69   196.78  272.04  854.52

  170.01   215.69   196.78  272.04  854.52

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น - - 0.21 - 0.21

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น     (0.49)     (0.46)     (0.41)     (0.49)      (1.85)

รวม 2,584.17 2,434.63 2,181.11 2,611.99 9,811.90

หน่วย : ล้านบาท

    แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน

 

    เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายโดย บสย. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์ 
    จัดการกองทุนเป็นผู้ดำาเนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 85 และตราสารทุนร้อยละ 15 ของมูลค่า 
    สินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและข้อจำากัดการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 
    คณะกรรมการ บสย. โดยกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.04 ต่อปี  
    ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำานวน 5.34  
    ล้านบาท และ 7.51 ล้านบาท และมีรายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน จำานวน 358.21 ล้านบาท และ 274.06 
    ล้านบาท ตามลำาดับ

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ) 
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 4.4 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ
 

 

  ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  
  จำานวน 440.10 ล้านบาท และ 369.57 ล้านบาท ตามลำาดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความ 
  เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้

 4.5 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
  4.5.1 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

 

  
  บสย. ได้รับชำาระค่าประกันชดเชยจากลูกหนี้และบันทึกดอกเบี้ยรับ จำานวน 1.63 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท ตามลำาดับ
  ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความ 
  เสียหายจากรัฐบาลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำานวน 26.06 ล้านบาท และ 2.06 ล้านบาท ตาม 
  ลำาดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะ 
  รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้

2559 2558

ยอดต้นงวด 5,547.47 4,641.15
บวก  จ่ายค่าประกันชดเชย 982.69 1,033.50
หัก    รับคืนค่าประกันชดเชย     (17.99)     (21.10)
หัก    ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน             (0.53)       (1.53)
หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ    (24.78)   (104.55)
ยอดลูกหนี้ปลายงวด 6,486.86 5,547.47
หัก    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,486.86) (5,547.47)
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ - สุทธิ - -

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ยอดต้นงวด 73.12 1.23
บวก  จ่ายค่าประกันชดเชย 715.07 71.99
หัก    รับคืนค่าประกันชดเชย   (2.63)  (0.10)
หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ   (0.11) -
ยอดลูกหนี้ปลายงวด 785.45 73.12
หัก    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (785.45) (73.12)
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - สุทธิ - -

หน่วย : ล้านบาท
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  4.5.2 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

 
  

  ดอกเบ้ียของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - ส่วนท่ีมีการชดเชยความเสียหาย 
  จากรัฐบาลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำานวน 1,201.27 ล้านบาท และ 780.53 ล้านบาท 
  ตามลำาดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย.  
  จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้

 4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกัน ดังนี้
 

 4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหน้ี 
  ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้
  4.7.1 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

2559 2558

ยอดต้นงวด 13,716.51 8,443.95
บวก  จ่ายค่าประกันชดเชย 5,383.73 5,319.27
หัก    รับคืนค่าประกันชดเชย     (43.98)     (26.13)
หัก    ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน       (4.36)       (4.62)
หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ      (12.27)      (15.96)
ยอดลูกหนี้ปลายงวด 19,039.63 13,716.51
หัก    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,039.63) (13,716.51)
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - สุทธิ - -

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ยอดต้นงวด 5,547.47 4,641.15
บวก  ยอดระหว่างงวด 982.69 1,033.50
หัก    รับชำาระหว่างงวด (17.99)     (21.10)
หัก    ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน             (0.53)       (1.53)
หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ   (24.78)  (104.55)
ยอดปลายงวด 6,486.86 5,547.47

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ยอดต้นงวด 73.12 1.23
บวก  ยอดระหว่างงวด 715.07 71.99
หัก    รับชำาระหว่างงวด (2.63)  (0.10)
หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ  (0.11) -
ยอดปลายงวด 785.45 73.12

หน่วย : ล้านบาท
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2559 2558

ยอดต้นงวด 13,716.51 8,443.95
บวก  ยอดระหว่างงวด 5,383.73 5,319.27
หัก    รับชำาระหว่างงวด     (43.98)     (26.13)
หัก    ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน       (4.36)       (4.62)
หัก    จำาหน่ายหนี้สูญ     (12.27)      (15.96)
ยอดปลายงวด 19,039.63 13,716.51

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

โครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล
- PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 - - - - 20.89 48.42 (69.31) -
- PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2 - - - - 10.98 72.05 (83.03) -
- PGS New/Start up SMEs 57 - - - - 10.14 14.19 (24.33) -
- PGS New/Start up SMEs 58 10.22 5.92 (16.14) - - 13.09  (2.87) 10.22

- PGS PIL/56 172.87 - - 172.87 172.87 0.03  (0.03) 172.87

- PGS PIL/57 2.77 0.12 - 2.89 0.47 2.30 - 2.77

- PGS PIL/58 0.06 0.07 - 0.13 - 0.06 - 0.06

- PGS 5/57 543.78 - (543.78) - 174.38 370.84  (1.44) 543.78

- PGS 5/58 550.53 174.57 (725.10) - - 550.53 - 550.53

- PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) 117.47 1,010.61 (1,055.52) 72.56 - 117.47 - 117.47

- PGS Micro Entrepreneurs 6.61 41.52 (36.71) 11.42 0.16 21.42  (14.97) 6.61

- PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน 0.95 0.22 - 1.17 0.07 0.88 - 0.95

- PGS POLICY LOAN    13.87 162.82 - 176.69 - 13.87 -     13.87

- PGS Start - up & Innovation -      0.15 -      0.15 - - - -

รวมโครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล 1,419.13 1,396.00 (2,377.25) 437.88 389.96 1,225.15 (195.98) 1,419.13

หน่วย : ล้านบาท

  4.7.2 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

  4.8 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จำานวน 1,804.71  
  ล้านบาท และ จำานวน 2,447.56 ล้านบาท ตามลำาดับ ประกอบด้วย  

  รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ มีรายละเอียด ดังนี้

2559 2558

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ 437.88 1,419.13
เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ 1,366.83 1,028.43

1,804.71 2,447.56

หน่วย : ล้านบาท
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2559

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

ที่ดิน 8.94 - - 8.94 - - - - 8.94
อาคาร 96.84 - - 96.84 65.08 3.10 - 68.18 28.66
ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงาน 62.23 2.56 - 64.79 5.56 7.75 - 13.31 51.48
เครื่องตกแต่ง 1.54 0.16 (0.06) 1.64 0.51 0.20 (0.06) 0.65 0.99

เครื่องใช้สำานักงาน 30.86 1.04 (0.21) 31.69 9.94 5.34 (0.20) 15.08 16.61

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 30.95 12.82 (0.05) 43.72 21.16 6.93 (0.05) 28.04 15.68

ยานพาหนะ 3.66 3.38 (1.47) 5.57 3.66   0.65 (1.47) 2.84 2.73

งานระหว่างทำา   0.08 - (0.08) - - - - - -

รวม 235.10 19.96 (1.87) 253.19 105.91 23.97 (1.78) 128.10 125.09

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558

ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

โครงการท่ีได้รับชดเชยจากรัฐบาล

- PGS 2 - 89.61 (37.70) 51.91 434.89 - (434.89)* - - 434.89 - 434.89

- PGS 3 527.42 466.01 (993.43)* - - 527.42 - 527.42 - - - -

- PGS 4 256.59 211.16 (467.75)* - -   256.59 -   256.59 - - - -

- PGS 5 235.10 1,424.48 (360.39)* 1,299.19 - 235.10 - 235.10 - - - -

- Flood 2011 - ระยะที่ 1, 2 9.32 15.73 (9.32)* 15.73 -      9.32 -      9.32 - - - -

- PGS New/Start up SMEs 57 -      1.23    (1.23) - - - - - - - - -

- PGS New/Start up SMEs 58 -      0.04      (0.04) - - - - - - - - -

รวมโครงการที่ได้รับชดเชยจาก
รัฐบาล 1,028.43 2,208.26 (1,869.86) 1,366.83 434.89 1,028.43 (434.89)* 1,028.43 - 434.89 - 434.89

หน่วย : ล้านบาท
  เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ มีรายละเอียด ดังนี้
 

  (หมายเหตุ  * เป็นรายการกลับบัญชีงวดก่อน)

 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
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2559

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์ 25.09 23.92 (0.01) 49.00 20.49 2.86 (0.01) 23.34 25.66
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างพัฒนา 11.78 5.97 (16.03) 1.72 - - - -   1.72
รวม 36.87 29.89 (16.04) 50.72 20.49 2.86 (0.01) 23.34 27.38

หน่วย : ล้านบาท

2558

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

ที่ดิน 8.94 - - 8.94 - - - - 8.94
อาคาร 96.84 - - 96.84 61.97 3.11 - 65.08 31.76
ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงาน   10.78 52.13 (0.68) 62.23    1.85 3.76 (0.05) 5.56 56.67
เครื่องตกแต่ง 8.25 0.49 (7.20) 1.54 7.48 0.12 (7.09) 0.51 1.03

เครื่องใช้สำานักงาน 16.82 17.90 (3.86) 30.86 10.61 3.07 (3.74) 9.94 20.92

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 25.11 7.23 (1.39) 30.95 15.93 6.46 (1.23) 21.16 9.79

ยานพาหนะ     7.40 -  (3.74) 3.66    7.40 - (3.74) 3.66 -

งานระหว่างทำา    2.78  67.74  (70.44)    0.08 - - - -   0.08

รวม 176.92 145.49 (87.31) 235.10 105.24 16.52 (15.85) 105.91 129.19

หน่วย : ล้านบาท

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีค่าเสื่อมราคาจำานวน 23.97 ล้านบาท และ 16.52 ล้านบาท 
  ตามลำาดับได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  2559 และ 2558 มีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนรวม 62.53 ล้านบาท และ 54.95 ล้านบาท ตามลำาดับ ที่คิดค่าเสื่อมราคา 
  เต็มจำานวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่

 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีรายละเอียด ดังนี้

 

2558

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์ 23.84 2.37   (1.12) 25.09 18.13 2.33 0.03 20.49 4.60
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างพัฒนา  2.71  9.07 - 11.78 - - - - 11.78
รวม 26.55 11.44 (1.12) 36.87 18.13 2.33 0.03 20.49 16.38

หน่วย : ล้านบาท
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  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีค่าตัดจำาหน่ายจำานวน 2.86 ล้านบาท และ 2.33 ล้านบาท 
  ตามลำาดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
  2559 และ 2558 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนราคาทุนรวม 19.40 ล้านบาท และ 17.43 ล้านบาท ตามลำาดับ ที่คิดค่าตัดจำาหน่าย 
  เต็มจำานวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่

 4.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีสินทรัพย์อื่นจำานวน 6.78 ล้านบาท และ 11.48 ล้านบาทตามลำาดับ มีราย 
  ละเอียด ดังนี้

 

 4.12 ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า จำานวน 2,227.96 ล้านบาท และ  
  1,824.21 ล้านบาท ตามลำาดับ มีรายละเอียด ดังนี้

 

 4.13 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาลจำานวน 1,396.26 ล้านบาท และ 4.45   
  ล้านบาท ตามลำาดับ มีรายละเอียด ดังนี้

2559 2558

รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ - 6.07
เงินทดรองและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ 6.78  5.41
รวม 6.78 11.48

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ยอดต้นงวด 1,824.21 1,831.24
บวก  รับระหว่างงวด 4,500.79 3,758.08
หัก    รับรู้รายได้ (3,998.87) (3,669.44)
หัก    ยกเลิก ลดวงเงิน ดำาเนินคดี (85.93) (90.70)
หัก    คืนเป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสำาหรับโครงการอื่น
        ที่รัฐจ่ายแทน SMEs    (12.24)      (4.97)
ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า - สุทธิ 2,227.96 1,824.21

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ยอดต้นงวด 4.45 0.46
บวก  รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 4,360.20 250.69

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 1 46.55 -
       รับคืนค่าธรรมเนียมเนื่องจากไม่ใช้วงเงิน 12.36 3.19
หัก    โอนเป็นค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า (3,027.30) (249.89)
ยอดปลายงวด  1,396.26     4.45

หน่วย : ล้านบาท
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2559 2558

ยอดต้นงวด 151.84 1,321.13
บวก  เงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล 2,003.58 905.26

รับคืนเงินชดเชยคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 1 283.97 -
หัก    โอนเงินชดเชยจากรัฐบาลรับรู้เป็นรายได้ (1,050.57) (2,074.55)
ยอดปลายงวด  1,388.82    151.84

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน (ผลประโยชน์ในอดีต) 32.83 27.10
บวก  ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด 5.71 3.59

ดอกเบ้ียผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด 0.65 1.96
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  0.48  0.18

รวม 39.67 32.83

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 35.85
ลดลงร้อยละ 1 44.19

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 44.62
ลดลงร้อยละ 1 35.43

อัตราการเปลี่ยนแปลงพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 35.69
ลดลงร้อยละ 1 41.24

อัตรามรณะในอนาคต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 39.98
ลดลงร้อยละ 1 39.37

หน่วย : ล้านบาท

 4.14 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

 

  
 4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 
  ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน มีรายละเอียด ดังนี้

 

  สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
   อัตราคิดลด ต่อปี (ร้อยละ) 1.94
   อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตตามการคิดลด โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ) 3.25
   อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ) 12.92
   อัตราการตาย ตารางมรณะไทย 2551
   เกษียณอายุ 60 ปี
 
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักในการคำานวณ
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานของ บสย. มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการ 
 คำานวณการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย     ที่อาจเป็นไปได ้
 อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็น 
 จำานวนเงินดังต่อไปนี้
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ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย 31 ธันวาคม 2559

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 1 2.60
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 2 - ปีที่ 5 15.61
ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระปีท่ี 6 - ปีท่ี 10 23.67
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 11 - ปีที่ 15 36.33

หน่วย : ล้านบาท

 การวิเคราะห์การครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์
 ตารางต่อไปน้ีแสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายชำาระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานและ 
 ระยะเวลาครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์ที่คำานวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะจ่ายชำาระ 
 ในอนาคตก่อนการคิดลด

 

 
 4.16 สำารองค่าประกันชดเชย

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินสำารองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินสำารองตามหลักเกณฑ์และความรับผิดชอบ 
  ที่กำาหนดในหลักเกณฑ์การค้ำาประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่กันเงินสำารองไว้ โดย บสย. 
  กันเงินสำารองในส่วนท่ีมีภาระค้ำาประกัน (หมายเหตุ 4.22) เฉพาะโครงการเดิมท่ีเป็นลูกหน้ีจัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐานเป็นต้นไป
  
  สำารองค่าประกันชดเชยจำาแนกตามประเภทการค้ำาประกันและการจัดช้ันหน้ี ประกอบด้วย โครงการปกติ ต้ังสำารองค่าประกัน 
  ชดเชย จำานวน 1,869.94 ล้านบาท และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย  
  จำานวน 4,471.45 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
 

2559 2558

ยอดต้นงวด 7,002.70 6,112.21
บวก   จำานวนที่ตั้งสำารองระหว่างงวด 5,630.55 4,815.93

เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล โครงการ PGS 1,388.92  2,668.10
14,022.17 13,596.24

หัก    ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด (7,078.01) (6,418.72)
เงินสำารองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS 1 คงเหลือ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ (343.54) -
สำารองลดลงระหว่างงวด  (259.24)  (174.82)

ยอดปลายงวด 6,341.39 7,002.70

หน่วย : ล้านบาท
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2559

ภาระค้ำาประกัน ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิ**
ปกติ NPL MOU RP รวม

จัดชั้นปกติ 2,974.14 - - - - -
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 287.71 - - - - -
จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 94.09 - - 9.67 50.31 59.98
จัดชั้นสงสัย 163.91 - - 17.40 79.05 96.45
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,782.66 317.74 29.30 171.55 1,194.92 1,713.51
รวม 6,302.51 317.74 29.30 198.62 1,324.28 1,869.94

หน่วย : ล้านบาท

2559

ภาระค้ำาประกัน ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

PGS ระยะที่ 2        4,492.17 270.57
PGS ระยะที่ 3        6,206.11 141.80
PGS ระยะที่ 4       11,727.13 64.12
PGS ระยะที่ 5/56       41,726.83 96.16
PGS ระยะที่ 5/57       39,211.68 215.71
PGS ระยะที่ 5/58       36,239.33 754.47
PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)       91,192.34 1,450.85
PGS6 SMEs ทวีทุน        1,034.73 1.51
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 1        1,987.16 23.80
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 2        1,160.09 -
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 3          744.99 0.47
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 4            46.98 1.21
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 5          206.88 3.87
โครงการหนี้สินนอกระบบ            19.96 0.28
โครงการรายสถาบันการเงิน 1        9,363.47 116.33
โครงการรายสถาบันการเงิน 2       14,010.03 156.51
โครงการรายสถาบันการเงิน 3        4,143.51 38.80
โครงการรายสถาบันการเงิน 4        5,912.91 17.21
PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง          289.81 14.34
PGS อุทกภัย ธพว. 54          226.18 8.01
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1        5,197.60 201.77
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2        1,220.25 94.20

หน่วย : ล้านบาท

 1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 สำาหรับปี 2559
 

**ภาระค้ำาประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำาประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำามาใช้ในการกันเงินสำารองซ่ึงคำานวณจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกัน 

 ชดเชยตามประเภทการค้ำาประกัน (หมายเหตุ 3.8)

  2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตั้งภาระค้ำาประกันและตั้งสำารองค่าประกันชดเชย ดังนี้
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2558

ภาระค้ำาประกัน ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิ**
ปกติ NPL MOU RP รวม

จัดชั้นปกติ 3,743.76 - - - - -
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 276.16 - - - - -
จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 127.59 - - 16.70 49.77 66.47
จัดชั้นสงสัย 169.85 - - 6.88 78.47 85.35
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,899.35 340.93 37.72 239.48 1,386.51 2,004.64
รวม 7,216.71 340.93 37.72 263.06 1,514.75 2,156.46

หน่วย : ล้านบาท

2559

ภาระค้ำาประกัน ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1            70.91 0.77
PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2             4.35 0.07
PGS New/Start-up SMEs 55            10.14 0.61
PGS New/Start-up SMEs 56            39.27 4.02
PGS New/Start-up SMEs 57          749.38 26.40
PGS New/Start-up SMEs 58          704.96 27.67
PGS PIL/55        2,721.77 57.27
PGS PIL/56        5,108.99 165.54
PGS PIL/57          126.71 5.58
PGS PIL/58             4.15 0.16
TCG Renew ระยะที่ 1        3,310.43 59.61
TCG Renew ระยะที่ 2        5,487.96 96.27
TCG Renew ระยะที่ 3       10,542.04 65.20
PGS Renew 2559-2562          222.88 2.18
PGS Micro Entrepreneurs        7,083.70 102.63
PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน            63.11 1.86
PGS SMEs Halal Trade             7.00 0.26
PGS Policy Loan       11,981.66 183.21
Start-up & Innovation       115.14       0.15
รวม 324,714.69 4,471.45

หน่วย : ล้านบาท

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. ได้ตั้งสำารองโครงการปกติ จำานวน 2,156.46 ล้านบาท และโครงการ Portfolio 
   Guarantee Scheme (PGS) จำานวน 4,846.24 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้
  1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 สำาหรับปี 2558

 

** ภาระค้ำาประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำาประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำามาใช้ในการกันเงินสำารองซึ่งคำานวณจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกัน 

 ชดเชยตามประเภทการค้ำาประกัน (หมายเหตุ 3.8)
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2558

ภาระค้ำาประกัน ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

PGS ระยะที่ 1 3,937.84 429.62
PGS ระยะที่ 2 5,948.55 462.47
PGS ระยะที่ 3 19,536.58 251.58
PGS ระยะที่ 4 14,405.07 388.91
PGS ระยะที่ 5/56 48,420.95 4.79
PGS ระยะที่ 5/57 46,303.60 741.21
PGS ระยะที่ 5/58 41,541.08 550.53
PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) 40,934.65 117.47
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 1 2,117.35 18.83
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 2 2,173.95 (3.68)
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 3 1,198.52 3.65
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 4 47.86 0.38
PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 5 128.50 1.07
โครงการหนี้สินนอกระบบ 22.04 0.55
โครงการรายสถาบันการเงิน 1 10,351.88 168.44
โครงการรายสถาบันการเงิน 2 15,715.98 178.64
โครงการรายสถาบันการเงิน 3 5,139.81 66.09
โครงการรายสถาบันการเงิน 4 30.60 0.04
PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง 476.03 69.25
PGS อุทกภัย ธพว. 54 303.00 5.32
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 8,967.92 291.33
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2 2,026.09 172.11
PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 93.12 4.65
PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2 5.13 0.14
PGS New/Start-up SMEs 55 13.18 0.78
PGS New/Start-up SMEs 56 48.20 6.88
PGS New/Start-up SMEs 57 894.23 33.79
PGS New/Start-up SMEs 58 812.41 14.10
PGS PIL/55 4,317.53 301.08
PGS PIL/56 7,355.50 397.57
PGS PIL/57 151.32 3.17
PGS PIL/58 7.29 0.06
TCG Renew ระยะที่ 1 3,651.15 74.38
TCG Renew ระยะที่ 2 5,897.66 40.75
PGS Micro Entrepreneurs 4,949.63 35.26
PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน 72.46 1.00
PGS SMEs Halal Trade 9.20 0.15
PGS Policy Loan    3,713.87     13.88
รวม 301,719.73 4,846.24

  2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตั้งภาระค้ำาประกันและตั้งสำารองค่าประกันชดเชย ดังนี้

 
หน่วย : ล้านบาท
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. กันเงินสำารองตามเกณฑ์ที่กำาหนดในนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อ  
   (หมายเหตุ 3.8) เป็นเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 6,341.39 ล้านบาท และ 7,002.70 ล้านบาท ตามลำาดับสำาหรับ 
   โครงการ RP เป็นโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกันชดเชยตามอัตราส่วนสูญเสียที่กำาหนดแต่ไม่เกิน 
   ภาระค้ำาประกันซ่ึงจำานวนเงินที่จะต้องประมาณการนั้นจะต้องนำามูลค่าหลักประกันท่ีขายได้สุทธิมาหักออกจากภาระ 
   หนี้สินทั้งหมด จึงจะกำาหนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำามาประมาณการเงินสำารองค่าประกันชดเชย ณ วันที่ 31  
   ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. ได้กันเงินสำารองสำาหรับโครงการ RP จำานวน 1,324.28 ล้านบาท และ 1,514.75 
   ล้านบาท ตามลำาดับ

 4.17 หนี้สินอื่น
 

 4.18 ทุนเรือนหุ้น
  ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทุนประเดิม 400 ล้านบาท โดย 
  กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บสย. ได้รับการพิจารณา 
  เพิ่มทุนมาเป็นระยะๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ  
  100 บาท เป็นหุ้นที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้วจำานวน 67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท โดยมีลำาดับ 
  เหตุการณ์ดังนี้
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 95.49 ของทุนที่เรียก 
  ชำาระแล้ว

2559 2558

เจ้าหนี้อื่นเงินรับล่วงหน้า 58.83 55.64
เงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันที่รัฐบาลจ่ายแทน SMEs สำาหรับคืนลูกค้า 33.31 216.38
เจ้าหนี้อื่น 12.13 15.21
โบนัสค้างจ่าย 28.04 39.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    6.24    4.69
รวม 138.55 331.23

หน่วย : ล้านบาท

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



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)112

ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

2559 2558

ยอดต้นงวด 143.16 109.06
กำาไรจัดสรรระหว่างงวด  25.54  34.10
ยอดปลายงวด 168.70 143.16

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ยอดต้นงวด 93.04 163.43
กำาไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระหว่างงวด (53.06) (70.39)
ยอดปลายงวด  39.98  93.04

หน่วย : ล้านบาท

 4.19 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลให้เป็น 
  มูลค่ายุติธรรม จำานวน 39.98 ล้านบาท และ 93.04 ล้านบาท ตามลำาดับ 
 

 
 4.20 ทุนสำารองตามกฎหมาย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 168.70 ล้านบาท โดย บสย. ได้กันเงินสำารองในอัตรา 
  ร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิประจำาปี ตามข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินสำารองและเงินปันผล ข้อ 77 
 

 4.21 เงินปันผลจ่าย
  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบรรษัท ครั้งที่ 24/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการ 
  ดำาเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.99 บาท จำานวนหุ้น 67,024,730 หุ้น รวมเป็นเงิน 133.38 ล้านบาท ได้จ่ายเงินปันผล 
  แล้วในเดือนพฤษภาคม 2559

 4.22 ภาระค้ำาประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  การดำาเนินงานเพื่อประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
  มีดังนี้
 
  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 331,017.20 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้ำาประกันโครงการปกติ  
  จำานวน 6,302.51 ล้านบาท และภาระค้ำาประกันโครงการ PGS จำานวน 324,714.69 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.16) ซึ่งภาระ 
  ค้ำาประกันจำานวนดังกล่าวมีการกันเงินสำารองค่าประกันชดเชย จำานวน 6,341.39 ล้านบาท
  
  ในการดำาเนินธุรกิจตามปกติของ บสย. ลูกหนี้ บสย. ได้ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียก 
  ค่าเสียหายจาก บสย. 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ค่าประกันชดเชย บสย. ถูกฟ้องร้องเป็นทุนทรัพย์รวม จำานวน 376.14 ล้านบาท 
  และ 218.97 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อฐานะการเงิน 
  หรือผลการดำาเนินงานของ บสย.

2559 2558

ภาระค้ำาประกันต้นงวด 308,936.44 269,535.05
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 87,692.53 102,652.33

396,628.97 372,187.38
ลดลงระหว่างงวด  (65,611.77)  (63,250.94)
ภาระค้ำาประกันปลายงวด 331,017.20 308,936.44
เงินสำารองค่าประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.16) 6,341.39    7,002.70

หน่วย : ล้านบาท
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2559 2558

สินทรัพย์รวม 19,430.26 17,472.80
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 522.79 784.71
เงินลงทุนสุทธิ 16,943.42 13,786.99
เงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า 2,227.96 1,824.21
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยความเสียหายโครงการ PGS 
จากรัฐบาล 2,785.08 156.29

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

วงเงินค้ำาประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างทำาสัญญา - 212.05
วงเงินค้ำาประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างดำาเนินการตามกฎหมาย

-  ลูกหนี้ที่ดำาเนินคดีแล้ว 12,556.64 8,110.68
-  ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างทนายความเตรียมเอกสารเพื่อดำาเนินคดี 12,416.12  9,675.77
-  ลูกหนี้ที่ยังไม่ดำาเนินคดี 4,228.90 2,120.11

รวม 29,201.66 20,118.61

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
2559

ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่ 1-5 ปี รวม
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร 6.72 9.00 15.72
สัญญาเช่ารถยนต์ 4.69 5.50 10.19
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์   1.47 -  1.47
รวม 12.88 14.50 27.38

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
2558

ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่ 1-5 ปี รวม
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร 5.13 1.58 6.71
สัญญาเช่ารถยนต์ 5.00 8.79 13.79
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์  1.91  1.56  3.47
รวม 12.04 11.93 23.97

หน่วย : ล้านบาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. ยังมีวงเงินค้ำาประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างทำาสัญญาและวงเงิน 
  ค้ำาประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างดำาเนินการตามกฎหมาย ดังนี้

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. ได้ตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยสำาหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 
  ภาระค้ำาประกันเป็นจำานวนเงิน 6,341.39 ล้านบาท และ 7,002.70 ล้านบาท ตามลำาดับ (หมายเหตุ 4.16)

 4.23 สัญญาเช่าระยะยาว
  บสย. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบกำาหนดชำาระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
 
 

 4.24 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามประเภทธุรกรรม
  4.24.1 ฐานะการเงินจำาแนกตามประเภทธุรกรรม
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  4.24.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามประเภทธุรกรรม

 

 4.25 รายได้ดอกเบี้ย
 

 4.26 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

  

 4.27 รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ
 

2559 2558

รายได้ดอกเบี้ย (หมายเหตุ 4.25) 196.14 226.35
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 5,390.91 4,803.25
ค่าประกันชดเชย 1,706.69 1,777.61
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (7,025.44) (6,378.41)
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสุทธิ 268.30 428.80
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 1,624.02 2,821.95
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (1,624.02) (2,821.95)
รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ (หมายเหตุ 4.26 และ 4.27) 375.59 278.21
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ (388.51) (366.05)
กำาไรจากการดำาเนินงาน  255.38  340.96

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 12.98 82.31
เงินลงทุน 78.50 61.46
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ 27.72 30.21
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 76.94 52.37
รวม 196.14 226.35

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

รายได้จากการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล 358.21 274.06
หัก  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน   (5.34)   (7.51)
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 352.87 266.55

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน 0.26 0.58
หนี้สูญรับคืน 0.27 -
รายได้จากการดำาเนินงานโครงการ PGS 1 13.02 -
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิก ลดวงเงิน การค้ำาประกันและการ
รับรองนิติกรรม 8.83 7.74
อื่นๆ  0.34  3.34
รวม 22.72 11.66

หน่วย : ล้านบาท
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2559 2558

ค่าประกันชดเชยที่ตั้งสำารองในระหว่างงวด 5,630.55 4,815.93
หัก  ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด (7,078.01) (6,418.72)
     สำารองลดลงระหว่างงวด    (259.24)    (174.82)
ค่าประกันชดเชยสุทธิ 
(แสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) (1,706.70) (1,777.61)

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 66.24 49.13
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ 49.60 37.76
- ค่าใช้จ่ายดำาเนินคดี 16.13 10.36
- ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น  0.51  1.01

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 6.70 8.25
ค่าบริการวิชาชีพ 2.38 7.34
ค่าใช้จ่ายอื่น 12.08 13.27
รวม 87.40 77.99

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 19.50 20.44
รวม 19.50 20.44

หน่วย : ล้านบาท

 4.28 ค่าประกันชดเชย
 

 4.29 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
 

 4.30 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญของกิจการ

 
  

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้จัดการทั่วไปและ 
  ผู้บริหาร 3 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  บสย. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกรับรู้ผลประโยชน ์
  ระยะยาวของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบ 
  สวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
  2559 มีจำานวน 0.44 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารจำานวน 
  ทั้งสิ้น 3.46 ล้านบาท

 4.31 สินทรัพย์สภาพคล่อง
  สินทรัพย์สภาพคล่องของ บสย. หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้องดำารง 
  ไว้เพื่อความเพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ประกอบด้วย เงินฝากทุกประเภท 
  บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กองทุนส่วนบุคคล ตลาดเงินที่มีความเสี่ยงของตราสาร 
  ที่ลงทุนไม่ต่างจากขอบเขตการลงทุนของ บสย. และตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.  
  โดยเงินฝากและตราสารทางการเงินข้างต้นจะต้องมีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ห้ามลงทุนในตราสารทุน
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2559 2558
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด 0.10 0.10 0.07 0.07
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 522.79 522.79 784.71 784.71
เงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตรและเงินฝากประจำา 6,092.19 6,092.19 2,437.96 2,437.96
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนในกองทุน
ส่วนบุคคล 9,771.74 9,811.72 9,718.86 9,811.90
เงินลงทุนระยะยาว  1,025.00  1,025.00   1,525.00  1,525.00
รวม 17,411.81 17,451.80 14,466.61 14,559.65

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

แหล่งที่มาของเงินทุน
ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 5,807.02 4,796.22
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการของ
รัฐบาล 6,363.79 1,155.95
เงินกองทุนส่วนบุคคล  9,811.72  9,811.90

รวมเงินทุนรับ 21,982.53 15,764.07
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

เงินชดเชยค่าความเสียหายของโครงการ 7,078.01 6,372.44
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันโครงการของรัฐบาล  2,968.39   249.89

รวมเงินทุนใช้ไป 10,046.40 6,622.33

หน่วย : ล้านบาท

  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
  บสย. มีแหล่งที่มาของสภาพคล่องจากค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหาย 
  โครงการของรัฐบาล ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน การรับคืนเงินค่าประกันชดเชย และรายได้อื่นๆ แหล่งใช้ไป เป็นการจ่าย 
  ค่าประกันชดเชย ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานและรายจ่ายลงทุน โดย บสย. กำาหนดกรอบการดำารงสภาพคล่อง ตามนโยบายที ่
  คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนกำาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ดังนี้

 

 4.32 การดำารงเงินกองทุน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. จำาแนกเงินกองทุนไว้ดังนี้

 

 

 4.33 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

2559 2558

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชำาระแล้ว 6,702.47 6,702.47
ทุนสำารองตามกฎหมาย 143.16 109.07
กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร   757.10   583.79

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 7,602.73 7,395.33

หน่วย : ล้านบาท
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2559 2558

สินทรัพย์และหนี้สิน
สินทรัพย์
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบาย
รัฐสุทธิ 19,825.08 13,789.63
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ  1,804.71  2,447.56
รวมสินทรัพย์ 21,629.79 16,237.19
หนี้สิน
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.13) 1,396.26 4.45
เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.14) 1,388.82 151.84
รวมหนี้สิน 2,785.08 156.29

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

รายได้ดอกเบี้ย - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 76.94 52.37
รายได้อื่น 20.51 6.39
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 4,572.17 3,959.69
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  1,624.02 2,821.95

รวมรายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ 6,293.64 6,840.40
บวก ค่าประกันชดเชย 733.68 1,426.95
หัก   ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (1,624.02) (2,821.95) 
หัก   ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน (304.76) (302.32)
หัก   หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ (6,058.23) (5,365.57)
รวมค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (7,253.33) (7,062.89)
ขาดทุนจากการดำาเนินงาน   (959.69)   (222.49)

หน่วย : ล้านบาท

2559 2558

กำาไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท) 255.40 340.96
หาร  จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกจำาหน่าย 
       และชำาระแล้ว (หน่วย : ล้านหุ้น) 67.02 67.02
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (หน่วย : บาท)  3.81  5.09

หน่วย : ล้านบาท

 4.34 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
  บสย. มีกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้
 

  บสย. ไม่มีกำาไรต่อหุ้นปรับลด
 
 4.35 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีข้อมูลโดยสรุปสำาหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้
 

  ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนภาระค้ำาประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดของ 
  แต่ละรอบบัญชี
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 4.36 ผลการดำาเนินงานโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่ได้เริ่มค้ำาประกันตั้งแต่ปี 2552 และสิ้นสุดอาย ุ
  โครงการในปี 2559 จำานวน 1 โครงการ คือ PGS 1 และมีส่วนต่างค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียม 
  ค้ำาประกันสะสม ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกันโครงการ PGS 1 จำานวน 13.02 ล้านบาท และตามข้อตกลงที่ บสย. มีต่อ 
  สถาบันการเงินผู้ให้กู้ หากโครงการที่มีส่วนต่างค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสะสม 
  ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกันโครงการแล้ว บสย. จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 50 ของ 
  ผลต่างฯ จากโครงการ PGS 1 ในปี 2559 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง จำานวน 6.51 ล้านบาท 

 4.37 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะที่มีสาระสำาคัญ ได้แก่การถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง จำานวนเงิน 
  ตามที่โจทก์ฟ้องร้อง จำานวน 87.48 ล้านบาท โดยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 
 
 4.38 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  บสย. ได้ประมาณการเงินปันผลจ่ายจากผลการดำาเนินปี 2559 ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ 
  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด 2 การเงิน ข้อ (16) จำานวน 126.01 ล้านบาท 
  คิดเป็นอัตราหุ้นละ 1.88 บาท ต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลภายหลังที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 4.39 การอนุมัติงบการเงิน
   งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดย คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บสย. และโครงสร้างเงินทุน

1.	 หลักทรัพย์ของ	บสย.	 
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	บสย.	 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	 6,839,946,700	บาท	 แบ่งเป็น	 68,399,467	หุ้น	 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ	100	บาท	ชำาระแล้ว	6,702,473,000	บาท	คิดเป็น	67,024,730	หุ้น	

2.		 ผู้ถือหุ้น	
	 บสย.	มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือกระทรวงการคลัง	 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	95.49	ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว	 โดยมีรายละเอียด
ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	ลำาดับแรก	ดังนี้

  ข้อมูลหลักทรัพย์	 (หุ้น)	 ที่สำาคัญที่กรรมการถือครองตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์	 หรือการได้มาหรือจำาหน่าย 
ซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการในระหว่างปีบัญชี	2559	ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี	2559
  รายการที่เกี่ยวโยงตามแบบรายงานที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	ไม่มี
รายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี	2559	

กระทรวงการคลัง

ธนาคารออมสิน

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

632,500 หุ้น0.94%
571,900 หุ้น0.85%
476,600 หุ้น0.71%
415,200 หุ้น0.62%
257,193 หุ้น

0.19%

0.38%
127,287 หุ้น

0.21% 143,000 หุ้น

0.18% 119,100 หุ้น

0.18% 117,500 หุ้น

95.49%
63,999,200 หุ้น
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กิจกรรมและบทบาทด้านสังคม
	 บสย.	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 SMEs	 ทั้งกลุ่ม	 SMEs	 ที่เป็นลูกค้า	 บสย.	 และ	 SMEs	 ทั่วไปที่ยัง 
เข้าไม่ถึงสินเชื่อและยังไม่ได้ใช้บริการจาก	บสย.	รวมถึงการเสริมสร้างการรับรู้	ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ	บสย.	และรายละเอียด
ต่าง	ๆ	 ในการใช้บริการผ่านความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสถาบันการเงินต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังขยาย
ความร่วมมือกับองค์กรต่าง	ๆ	ในต่างประเทศ	โดยในปี	2559	มีกิจกรรมสำาคัญ	ดังนี้

กิจกรรมการพัฒนา ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

  กิจกรรม	 “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน”	 จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่	 เช่น	 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 บริษัท	 ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	 จำากัด	 และสถาบันการเงินในพื้นที่	 จัดงาน	 “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน”	 เพื่อให้ข้อมูล
และอำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน	ในเขตพื้นที่	11	จังหวัดทั่วประเทศ 
โดยในงานเป็นการบรรยายด้านการพัฒนา	SMEs	และการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ในปี	2559	บสย.	จัดกิจกรรมนี ้
11	ครั้ง		มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	3,044	คน
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  กิจกรรม	“อบรมให้ความรู้	SMEs	โดยใช้หลักสูตรใหม่ที่	บสย.	พัฒนาขึ้นเอง”	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้	SMEs	โดยใช้
หลักสูตรใหม่ที่	บสย.	พัฒนาขึ้นเอง	 เป็นกิจกรรมการจัดเสวนาให้ความรู้แก่	 SMEs	กลุ่ม	Micro	และกลุ่ม	Small	ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ	ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะสอดคล้องไปตามกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม	โดยเนื้อหาการอบรมสำาหรับกลุ่ม	Micro	เป็น 
การจัดทำาบัญชีเบื้องต้น	ส่วนกลุ่ม	Small	เป็นการทำาการค้าออนไลน์	ซึ่งในปี	2559	จัดกิจกรรมนี้	21	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	1,706	คน

  กิจกรรม	“อบรมให้ความรู้แก่	SMEs	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ร่วมกับ	UBI”	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้
แก่	 SMEs	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ร่วมกับ	 UBI	 เพื่อช่วยสร้างโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งต้น	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้	เป็นกลุ่ม	OTOP	วิสาหกิจชุมชน	และผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดความรู้ในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ที่ประสงค์ประกอบธุรกิจหรือเริ่มต้นทำาธุรกิจ	 อีกทั้งยังให้คำาแนะนำาและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการธุรกิจและการเงินอย่างถูกต้อง	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ	 ซึ่งในปี	 2559	 บสย.	 จัดกิจกรรมนี้	 11	 ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	907	คน
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  กิจกรรม	 “ส่งเสริมให้ความรู้	 SMEs	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน”	 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้	 SMEs	 ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	 ทั้งสถาบันการเงินและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายให้ข้อมูลแก่	
SMEs	 กลุ่ม	 Micro	 และกลุ่ม	 Small	 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะสอดคล้องไปตามกลุ่มของผู้ประกอบการ
ทั้งสองกลุ่ม	โดยเนื้อหาการอบรมสำาหรับกลุ่ม	Micro	เป็นการจัดทำาบัญชีเบื้องต้น	เทคนิคการจัดร้าน	และการสานฝันธุรกิจ	ส่วนกลุ่ม 
Small	 เป็นการทำาความเข้าใจการค้าออนไลน์	 กลยุทธ์เรียกลูกค้า	 และการสานฝันธุรกิจ	 ในปี	 2559	 บสย.	 จัดกิจกรรมนี้	 72	 ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	3,813	ราย	มีผู้ขอรับคำาปรึกษาจากกิจกรรมทั้งสิ้น	1,208		ราย

  กิจกรรม	 “พัฒนาธุรกิจคู่ความร่วมมือ”	 จัดกิจกรรม	 “พัฒนาธุรกิจคู่ความร่วมมือ”	 โดยการร่วมออกบูธในงานอบรม/
สัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ	บสย.	และโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ	พร้อมทั้งให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ	SMEs	ซึ่งในปี	2559		บสย. 
จัดกิจกรรม	175	ครั้ง	ทั่วประเทศ	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับคำาปรึกษา	3,415	คน	



รายงานประจำาปี 2559 123

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	และ	ดร.	ฑิตติมา	
วิชัยรัตน์	 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 ร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 “โครงการ	 กยศ.	 กรอ.	
เพื่อชาติ”	 ในการเป็นต้นแบบขององค์กรนายจ้างภาครัฐวิสาหกิจ	
เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด	 มีวินัยทาง 
การเงิน	 มีความซื่อสัตย์	 มีความกตัญญูต่อเงินของแผ่นดินในการ
ชำาระเงินคืนกองทุนฯ	 รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำานึกแสดงพลัง
ความรับผิดชอบ	 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา
รุ่นน้องต่อไป	ณ	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	
สำานักงานใหญ่	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2559

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	พร้อมทีมผู้บริหาร	
ร่วม	 “แถลงทิศทางการดำาเนินงานของ	 บสย.	 ปี	 2559”	 มุ่งเน้น
การทำางานเชิงรุก	และขับเคลื่อนแผนงานไปในทิศทางเดียวกับ
แผนงานของรัฐบาล	 เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึง 
สินเชื่อได้มากขึ้น	ณ	กระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2559

 	 นายสมชัย	สัจจพงษ์	ปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นประธาน 
ในงาน	“เพ่ิมพูนความสุข	SMEs	รายย่อย	รายจ๋ิว”	โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 “โครงการค้ำาประกันสินเช่ือ 
เพื่อผู้ประกอบการ	Micro	Entrepreneurs	ระยะที่	2”	ระหว่าง	
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 กับ	 17	
สถาบันการเงิน	 โดยมี	นายนิธิศ	มนุญพร	กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	ร่วม
ลงนาม	 พร้อมกับผู้บริหารสถาบันการเงินพันธมิตร	 17	 ธนาคาร	 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจาก 
เศรษฐกิจชะลอตัว	 เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อ	 และลดปัญหา
การกู้เงินนอกระบบ	ณ	โรงแรมโอกุระ	 เพรสทีจ	กรุงเทพฯ	 เมื่อ 
วันที่	31	มีนาคม	2559



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)124

ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

  ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี	เป็นประธานในพิธีลงนาม	“ความร่วมมือประชารัฐ 
ร่วมยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม”	
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ	 บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 และหน่วยงานเครือข่าย
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	โดยมี	นายนิธิศ	มนุญพร	กรรมการและ 
ผู้จัดการท่ัวไป	บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.) 
ร่วมลงนาม	 เพ่ือเช่ือมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วย 
งานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอป 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการต่อยอดธุรกิจ	 ณ	 สำานักงาน 
นวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 เมื่อวันที่	 5	 กรกฎาคม	
2559

 	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง	 ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง	 พร้อมด้วยนายนิธิศ
มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	ร่วมแถลงข่าว	“โครงการค้ำาประกัน 
สินเชื ่อเพื ่อผู ้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม	 (Start-up	 &	 
Innovation)”	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม	 (SMEs)	 ในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่	 (Start-up)	
และ	 SMEs	 ในกลุ่มที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 (Innovation	
&	 Technology)	 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น 
ผ่านกลไกการค้ำาประกันของ	 บสย.	 ซึ ่งนอกจากจะช่วยเพิ่ม 
ความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ 
ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายแล้ว	 ยังสร้างแรงจูงใจให้สถาบัน 
การเงินใช้บริการค้ำาประกันสินเชื่อกับ	 บสย.	 มากขึ้น	 ณ	 ห้อง
แถลงข่าว	กระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2559

 	 ดร.	 อรรชกา	 สีบุญเรือง	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	“SME	Expo	Spring	Up 
Thailand	2016”	เสริมแกร่ง	SMEs	ไทยด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ	
โดยมีนายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 เข้าร่วมในพิธีเปิด 
โดยกิจกรรมดังกล่าว	 เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสนับสนุน	 SMEs	
ตามโครงการพี่ช่วยน้อง	 (Big	 Brother)	 ด้วยความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันการเงิน	สถาบันการศึกษา	
รวมทั้งบริษัทเอกชนกว่า	 200	 องค์กร	 ร่วมให้คำาปรึกษาแก ่
ผู้ประกอบการ	SMEs	ณ	เซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	 เมื่อวันที่	7	
กรกฎาคม	2559
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 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 แถลงข่าว	 “ผล
ดำาเนินงานของ	บสย.	ในรอบ	6	เดือน”	(1	ม.ค.	-	30	มิ.ย.	2559)
ซ่ึงประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายท้ัง	11	สาขา	โดยมีการอนุมัติ 
การค้ำาประกันสินเชื่อรวมวงเงินกว่า	 48,000	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 
15%	 เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี	 2558	 คิดเป็นวงเงิน 
สินเชื่อที่ผู้ประกอบการได้รับกว่า	65,000	ล้านบาท	และสามารถ
ช่วยผู้ประกอบการ	SMEs	เข้าถึงสินเชื่อ	17,000	ราย	ณ	กระทรวง
การคลัง	วันที่	14	กรกฎาคม	2559

 	 นายสมชัย	สัจจพงษ์	ปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นประธาน 
ในพิธ ีเป ิดงาน	“Spring	up	Thailand	4.0	:	Start-up	& 
Innovation	SMEs	–	The	Light	of	the	Future”	เพื่อลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 “โครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อ 
ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม	 (Start-up	 &	 Innovation)”	 
ระหว่าง	บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	กับ 
17	 ธนาคารพันธมิตร	 โดยมี	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและ 
ผู้จัดการท่ัวไป	บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.) 
ร่วมลงนาม	พร้อมกับผู้บริหารสถาบันการเงินพันธมิตร	17	ธนาคาร 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 SMEs	 รายใหม่และผู้ประกอบการ 
ท่ีมีนวัตกรรม	 เป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเข้าถึงสินเช่ือ 
ให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อสนับสนุนการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
รายใหม่และผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมได้มากขึ้น	เพื่อลดต้นทุน 
ผู้ประกอบการ	 และการเพ่ิมความคล่องตัวให้กับธนาคารพันธมิตร 
ที ่เข้าร่วมโครงการ	 ซึ ่งจะช่วยผลักดันให้ธนาคารสนับสนุน 
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้	อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว	 ณ	 โรงแรมพลาซ่า 
แอทธินี	รอยัล	เมอริเดียน	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2559

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	และ	นายอุดมศักดิ์ 
โรจน์วิบูลย์ชัย	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายงานธุรกิจขนาด
กลาง	 ธนาคารกรุงไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ร่วมแถลงข่าว	 เปิดตัว	
“สินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย	SMEs”	วงเงิน	10,000	ล้านบาท	อัตรา
ดอกเบ้ียต่ำาพิเศษ	โดยมี	บสย.	สนับสนุนด้านการค้ำาประกันสินเช่ือ 
รวม	3	แพ็คเกจ	สำาหรับผู้ประกอบการ	SMEs	ขนาดเล็ก	กลาง	และ
รายย่อย	 ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน	 และประเภทที่มีหลักทรัพย ์
ไม่เพียงพอ	ณ	 โรงแรมโนโวเทล	 เพลินจิต	 เมื่อวันที่	 2	 กันยายน	
2559
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ	“โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ	SMEs	ทวีทุน” 
กับ	19	ธนาคารพันธมิตร	เพ่ือประกาศความพร้อมให้การสนับสนุน 
ผู้ประกอบการ	SMEs	ในโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ	SMEs	ทวีทุน	
(PGS6)	 ในวงเงิน	 100,000	 ล้านบาท	 เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ	
SMEs	 สามารถเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น	 ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ 
การลงทุน	 และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศ 
ณ	โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2559

 	 นายวิสุทธิ์	 ศรีสุพรรณ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
คลัง	เป็นประธานเปิดการประชุม	“ค้ำาประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาค
เอเชีย	 ครั้งที่	 29	 :	 บทบาทการค้ำาประกันสินเชื่อ	 เป็นความ
ท้าทายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ	 SMEs”	 หรือ	
29th	ACSIC	Conference,	Bangkok	โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	โดยมี 
นายสมชัย	สัจจพงษ์	ปลัดกระทรวงการคลัง	และ	นายนริศ	ชัยสูตร 
ประธานกรรมการ	 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.)	 เข้าร่วม	การประชุมครั ้งนี ้ได้รับการตอบรับจาก	10	
ชาติสมาชิกสมาพันธ์สินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย	 (Asian	Credit 
Supplementation	 Institution	 Confederation	 :	 ACSIC) 
และ	116	ผู้นำาสถาบันค้ำาประกันสินเช่ือแห่งภูมิภาคเอเชีย	เข้าร่วม 
ประชุม	ณ	โรงแรมเพนนินซูล่า	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2559
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กิจกรรมการสร้างการรับรู้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	และนางสาวรื่นวด ี
สุวรรณมงคล	อธิบดีกรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม	ร่วมเปิดบูธ 
บสย.	 ในงาน	 “มหกรรมการเงิน	 กรุงเทพฯ	 ครั้งที่	 16”	 หรือ	
“Money	 Expo	 2016”	 โดย	 บสย.	 ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์	
ให้บริการคำาปรึกษาด้านการค้ำาประกันสินเชื่อ	และการขอสินเชื่อ	
SMEs	จากโครงการค้ำาประกันสินเชื่อต่างๆ	ของ	บสย.	ณ	อาคาร
ชาเลนเจอร์	2-3	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	
2559

 	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เยี่ยมชมบูธ	
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 ในโอกาส
เป็นประธานเปิดงาน	 “สานพลัง	 SMEs	 พลิกฟื้นยืนได้	 ใส่ใจ 
ผู้ประกอบการ”	จัดโดยสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม	 (สสว.)	 ร่วมกับ	 กรมบังคับคดี	 และธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 โดยมี 
นายเกรียงไกร	 ไชยศิริวงศ์สุข	 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์	บสย.	ให้การต้อนรับ	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 
สิริกิติ์		กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2559	

 	 ดร.	สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี	ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดบูธบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.)	ในงาน	“Smart	SME	Expo	2016”	โดยมี	นายนิธิศ	มนุญพร 
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	และ	นายวิเชษฐ	วรกุล	รองผู้จัดการ
ทั่วไป	 สายงานธุรกิจ	 บสย.	 ให้การต้อนรับ	 โดยทีมงานของฝ่าย 
ประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการสาขา	บสย.	ได้ร่วมออกบูธแนะนำา
บทบาทและบริการค้ำาประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ	 SMEs	
ที่เข้าเยี่ยมชมงาน	ณ	อิมแพ็คเมืองทองธานี	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	
2559
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

 	 นายพิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ให้เกียรติร่วมงาน	 “เส้นทางเศรษฐ ี
หน้าใหม่	 สตาร์ตอัพพันธุ์ไทย”	 ซึ่งจัดโดยนิตยสารเส้นทางเศรษฐี	 
พร้อมปาฐกถา	หัวข้อ	“บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนสตาร์ตอัพ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล”	 โดยมีนายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	
(บสย.)	ร่วมงาน	ซ่ึง	บสย.	ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 
สตาร์ตอัพ	 ณ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์	 เมื่อวันที่	 12	
กรกฎาคม	2559

  นายคมสัน		วัฒนวนาพงษ์	ผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 ให้การ
ต้อนรับ	นายสมศักดิ์	จังตระกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	 
ให้เกียรติเย่ียมชมบูธบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.)	 ในโอกาสเป็นประธานการเปิดงาน	 “Thailand	 Smart	
Money	 สัญจรอุบลราชธานี”	 โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์	
และทีมงานสำานักงานสาขาอุบลราชธานี	 ร่วมแนะนำาบริการ 
โครงการค้ำาประกันสินเชื ่อ	 ของ	 บสย.	 และให้คำาปรึกษากับ 
ผู้ประกอบการ	SMEs	ที่เข้าร่วมงาน	ณ	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า	จังหวัดอุบลราชธานี	เมื่อวันที่	22-24	กรกฎาคม	2559

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 ให้การต้อนรับ	
นายมงคล	ลีลาธรรม	กรรมการผู้จัดการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ	
บสย.	ในงาน	“Thailand	Industry	Expo	2016”	โดย	บสย.	ร่วม
เปิดบูธแนะนำาบทบาทและบริการค้ำาประกันสินเชื่อของ	บสย.	ให้
ผู้ประกอบการ	SMEs ณ	ชาเลนเจอร์	เมืองทองธานี	เมื่อวันที่	26	
กรกฎาคม	2559



รายงานประจำาปี 2559 129

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 ร่วมเปิดงาน	
“Thailand	Tech	Show	2016”	ภายใต้แนวคิด	“S&T	 for 
Thailand	 4.0”	 จัดโดย	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดยมี	 ดร.	 พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นประธาน 
เปิดงาน	 โดยมีทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วม 
ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการค้ำาประกันสินเช่ือให้แก่ผู้เข้า 
ร่วมงาน	 ณ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	
8-10	กันยายน	2559

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	พร้อมด้วย 
ดร.	กฤษฎา	เสกตระกูล	รองผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ร่วมเปิด
โครงการอบรมผู้ประกอบการ	SMEs	(TCG-Financial	Literacy) 
หลักสูตร	 “Intelligent	 SMEs”	 (TCG-SET)	 เพื่อผู้ประกอบการ 
SMEs	ณ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	23	กันยายน	
2559

 	 นายศุภวัช	 ศักดา	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เยี่ยมชมบูธบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	
เนื่องในโอกาสเป็นประธานการเปิดงาน	 “Thailand	 Smart	
Money	 สัญจรสุราษฎร์ธานี”	 โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ	์
และทีมงานสำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ	 พร้อมทั้ง 
ร่ วมแนะนำ าการ ค้ำ าประ กันสิน เชื่ อและให้คำ าปรึ กษากับ 
ผู้ประกอบการ	SMEs	ที่เข้าร่วมงาน	ณ	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2559
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

 	 นายสมชัย	 สัจจพงษ์	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 เยี่ยมชมบูธ
ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ลูกค้า	 บสย.	 ที่ร่วมออกบูธในงาน	 “คลัง
พัฒนาชาติ	ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต	เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”	
ภายใต้ธีม	 “คลังของขวัญปีใหม่”	 ระหว่างวันที่	 17-23	 ธันวาคม	
2559	ณ	ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	ข้างทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่	
18	ธันวาคม	2559

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 ร่วมงานตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม	 “คลังพัฒนาชาติ	 ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต	
เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”	ในสัปดาห์ที่	3	คลังของขวัญวันปีใหม่	
พร้อมเยี่ยมชมบูธของผู้ประกอบการ	 SMEs	 ลูกค้า	 บสย.	 ที่ร่วม
ออกบูธ	ณ	ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	ข้างทำาเนียบรัฐบาล	เม่ือวันท่ี 
23	ธันวาคม	2559
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กิจกรรมการสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อมวลชน

 	 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	
ร่วมกับ	กรมประชาสัมพันธ์	จัดกิจกรรม	“วันเด็กแห่งชาติ	ประจำา
ปี	2559”		ภายใต้แนวคิด	“WE	ARE	ASEAN”	โดยมี	นายอภินันท์	
จันทรังษี	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	เป็นประธานในพิธีเปิด	พร้อม
ด้วย	 นางพงษ์ทิพย์	 เทศะภู	 ผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์	
บรรษัทประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 ร่วม
กล่าววัตถุประสงค์ความร่วมมือ	 ณ	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย	และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	NBT	ถนน
วิภาวดีรังสิต	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2559

 	 พันเอกประเสริฐ	ชูแสง	ประธานกรรมการบริหาร	บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 และนายวิเชษฐ 
วรกุล	รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ	บสย.	ร่วมให้สัมภาษณ์
ในรายการ	“เดินหน้าประเทศไทย”	เพื่อชี้แจงแนวทางการช่วย 
ผู้ประกอบการ	SMEs	และโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ	Micro	
ระยะที่	2	โดยมีนายบัญชา	ชุมชัยเวทย์	เป็นผู้ดำาเนินรายการ	โดย
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง	เวลา	18.00	น.	เมื่อวันที่	2	
มีนาคม	2559

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  บรรษัท 
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	รับมอบโล่เกียรติคุณ 
“หน่วยงานผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่กรมประชาสัมพันธ์”	 ในการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจำาปี	 2559	
ของกรมประชาสัมพันธ์	จาก	มล.	ปนัดดา	ดิศกุล	รัฐมนตรีประจำา
สำานักนายกรัฐมนตรี	 เนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์	
ครบรอบ	 83	 ปี	 ณ	 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่	 4	
พฤษภาคม	2559
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  นางพงษ์ทิพย์	 เทศะภู	 ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 เข้าร่วม 
ในพิธีเปิดกิจกรรม	 “เนชั่นชวนปั่น”	 จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่าง	บสย.	กับเครือหนังสือพิมพ์เนชั่น	และมีนายกฤต	
สมมาศเดชสกุล	ผู้จัดการสำานักงานสาขาอาวุโส	ฝ่ายกิจการสาขา	
พร้อมทีมสำานักงานสาขาชลบุรีและทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์	 
ร่วมออกบูธแนะนำาบริการค้ำาประกันสินเช่ือของ	บสย.	และเชิญชวน 
เป็นแฟนเพจ	 Facebook	 บสย.	 ณ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัด
ชลบุรี	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2559

 	 นายเทียบจิตต์	จันทรภูติผลากร	ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย 
กิจการสาขา	บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.) 
สำานักงานสุราษฎร์ธานี	พร้อมทีมงานสำานักงานสุราษฎร์ธานี	และ 
ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่บทบาท 
ค้ำาประกันสินเชื่อของ	บสย.	ในกิจกรรม	“เนชั่นชวนปั่น”	จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง	 บสย.	 กับเครือ
หนังสือพิมพ์เนชั่น	 และเชิญชวนนักปั่นเป็นแฟนเพจ	 Facebook	
บสย.	ณ	สวนสาธารณะเกาะลำาพู	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เมื่อวันที่	
12	สิงหาคม	2559

 	 นายรุ่งชัย	เศรษฐบดี	 ผู้จัดการสำานักงานสาขาอุบลราชธานี 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 พร้อม
ทีมงานสำานักงานอุบลราชธานี	 และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์	
ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่บทบาทค้ำาประกันสินเชื่อของ	 บสย.	 ใน
กิจกรรม“เนช่ันชวนป่ัน”	จังหวัดอุบลราชธานี	 ซ่ึงเป็นความร่วมมือ 
ระหว่าง	 บสย.	 กับเครือหนังสือพิมพ์เนชั่น	 และเชิญชวนนักปั่น
เป็นแฟนเพจ	 Facebook	 บสย.	 ณ	 สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง	
จังหวัดอุบลราชธานี	เมื่อวันที่	4	กันยายน	2559

 	 นายนิธิศ	 มนุญพร	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	 บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	เยี่ยมชมสถานีวิทย ุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 (สวท.)	 โดยมี	 นางสาวจิระวรรณ 
ตันกุรานันท์	 ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
(สวท.)	และทีมงาน	ให้การต้อนรับ	เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ 
หารือแนวทางความร่วมมือแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารของ	 บสย. 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในงานด้านการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์	 เพื่อสื่อสารข้อมูล	 บสย.	 ไปยังสาธารณชนและ 
กลุ่มเป้าหมาย	ณ	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	(สวท.) 
ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2559
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ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชน

	 ในปี	 2559	 บสย.	 ได้ดำาเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	รวมทั้งหน่วยงานที่กำากับดูแล	บสย.	(Policy	Makers)	โดยเข้าร่วมประชุมสัมมนา	และจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	ร่วมกับหน่วยงาน 
ดังกล่าว	 เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ	 บสย.	 ตลอดจนหารือแนวทางประสานความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือนำาไป
สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ	 SMEs	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมยอดการค้ำาประกัน 
โดยรวมให้ได้ตามเป้าหมาย	ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้แก่

	 1.	 กิจกรรมเพื่อผสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ประกอบการ	 SMEs	 โดยในปี	 2559	 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ได้มุ่งเน้นในการหาแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ

	 	 1.1	หน่วยงานในประเทศ	 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ได้จัดประชุมเชิงลึกร่วมกับกระทรวงการคลัง	 หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์	และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ได้แก่	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 และสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อหารือแนวทางและกระบวนการ	 การรับรองเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ	 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ
โครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม	โดยได้เปิดรับคำาขอเมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2559

	 	 1.2	 หน่วยงานในต่างประเทศ	 ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย	 ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง	 และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์	บสย.	ร่วมกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ
(สวทช.)	 ผลักดันการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น	 โดยขอรับการ
สนับสนุนจาก	Korea	Technology	Finance	Corporation	หรือ	KOTEC	ประเทศเกาหลีใต้	ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
เก่ียวกับการประเมินเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบค้ำาประกันสินเช่ือสำาหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ผ่านโครงการ 
Knowledge	 Sharing	 Program	 (KSP)	 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการในระยะที่	 2	 โดยการนำาเครื่องมือการประเมินเทคโนโลยี	
(THAILAND	TECHNOLOGY	RATING	SYSTEM	:	TTRS)	ในรูปแบบของปัจจัยและน้ำาหนักที่ได้พัฒนาขึ้นในระยะที่	1	มาทดสอบกับ
ผู้ประกอบการจริง	(PILOT	TEST)	เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง	TTRS	ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	โดยการดำาเนินงานดังกล่าวมีการ
ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ	โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน	และคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	อยู่เป็นระยะ
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	 2.	 กิจกรรมการสร้างความรู้	 ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์	 บสย.	 ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำาประกันภายใน
โครงการต่าง	ๆ	มีดังนี้

	 	 2.1	บูรณาการความร่วมมือกับสำานักงานตลาด	 กทม.	 และ	 สำานักงานเขตบางกะปิ	 พร้อมเชิญสถาบันการเงินเข้าร่วมรับคำาขอ 
สินเชื่อภายในงาน	 ประกอบด้วย	 ธนาคารกรุงเทพ	 ธนาคารทิสโก้	 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	 และธนาคารออมสิน	 ในการจัด
กิจกรรมสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค้ำาประกันสินเชื่อ	โครงการ	Micro	Entrepreneurs	ระยะที่	2	ณ	ตลาดบางกะปิ	โดยสามารถ
สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำาการค้าในตลาดบางกะปิและบริเวณพื้นที่ตลาดเอกชนใกล้เคียง	จำานวนกว่า	1,000	แผงค้า	
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการค้ำาประกันของ	บสย.	ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก

  

  
	 	 2.2		บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	พร้อมเชิญสถาบันการเงินเข้าร่วม 
นำาเสนอผลิตภัณฑ์และรับคำาขอสินเชื่อภายในงาน	ประกอบด้วย	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารออมสิน	ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		ในการจัดกิจกรรม	“การส่งเสริมการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม”	เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ	วว.	ได้รับทราบ 
ถึงมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ	 และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ 
ผ่านโครงการค้ำาประกันสินเชื่อของ	บสย.	โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก
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 3.	 	 กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ	 บสย.	 ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	 และภาค
เอกชน	ดังจะเห็นได้จากการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน	รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรผ่านการลงนามบันทึก
ข้อตกลงต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 3.1	ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	“ประชารัฐร่วมยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”	
ระหว่าง	 บสย.	 กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	อีก	33	แห่ง

	 	 3.2	ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	การสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ	SMEs	ระหว่าง	บสย.	กับ	
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)

	 	 3.3	พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	โครงการ	“สานพลังประชารัฐ	ส่งเสริม	SMEs	Start-Up	&	Social 
Enterprise”	ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันการเงิน	และสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	รวมกว่า	60	องค์กร	
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	 	 3.4	กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม	ที่ประเทศเกาหลีใต้	 โดยมีนายประเสริฐ	ชัยชาญอุดมสุข	
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา	 บสย.	 และนายเกรียงไกร	 ไชยศิริวงศ์สุข	 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บสย.	
พร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย	 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนา 
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้	 ที่หน่วยงาน	 Korea	 Technology 
Finance	Corporation	(KOTEC)	และ	Korea	Credit	Guarantee	Fund	(KODIT)	ประเทศเกาหลีใต้	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	ถึงวันที่	
3	พฤศจิกายน	2559

 4.	 กิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้	ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มต่าง	ๆ 	พร้อมศึกษาทำาความเข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการ 
เพื่อหาแนวทางในการช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสม	โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	อาทิ	กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	กระทรวงพาณิชย์	และกระทรวงอุตสาหกรรม	รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน	อาทิ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ในการเป็นวิทยากรและร่วม
ออกบูธให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
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ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
 
	 ในปี	2559	บสย.	ได้ดำาเนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้	สร้างความเข้าใจ	ตลอดจนประสานความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน	ผ่านการ 
จัดกิจกรรมการตลาดกับสถาบันการเงิน	 ท้ังธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	 อีกท้ังบางกิจกรรมยังร่วมกับหน่วยงาน 
รัฐและเอกชนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน	SMEs	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มยอดการค้ำาประกัน
โดยรวมให้ได้ตามเป้าหมาย	ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้แก่
 
 1.	จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง/หารือ	ร่วมกับสถาบันการเงินต่าง	ๆ	เพื่อให้	บสย.	และสถาบันการเงินต่าง	ๆ	รับทราบนโยบาย 
สินเชื่อและความคืบหน้าโครงการค้ำาประกันต่าง	ๆ	ของ	บสย.	ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

	 	 1.1	จัดกิจกรรมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม	(Start-up	&	Innovation) 
โดยมีสถาบันการเงิน	16	แห่ง	 เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน	ณ	ห้องบุษกร	ชั้น	3 	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	
คองคอร์ด	ในวันที่	8	กรกฎาคม	2559

	 	 1.2	จัดกิจกรรมประชุมหารือร่วมกับธนาคารกสิกรไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่
และนวัตกรรมที่ต้องการสินเชื่อ	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้น	 โดยมี	 บสย.	 ค้ำาประกันในโครงการสินเชื่อ 
ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม	(Start-up	&	Innovation)	ณ	โรงแรม	รอยัล	ออคิด	เชอราตัน	โฮเท็ล	แอนด์	ทาวเวอร์ส	เมื่อวันที่	
20	กันยายน	2559
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	 	 1.3	จัดกิจกรรมประชุมหารือร่วมกับธนาคารออมสิน	 เพื่อกระตุ้นยอดค้ำาประกันสินเชื่อโครงการ	 Micro	 ระยะที่	 2	 พร้อม 
ตอบข้อซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นอุปสรรคในการใช้บริการ	 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการค้ำาประกัน 
เพิ่มมากขึ้น	โดย	บสย.	ลงพื้นที่	4	เขตพื้นที่	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	ภาคเหนือ	ภาคอีสาน	และภาคใต้

 2.	 จัดกิจกรรมหรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค้ำาประกันของ	บสย.	ให้กับธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	

	 	 2.1	จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ	
SMEs	ระยะที่	2	วงเงิน	50,000	ล้านบาท	ร่วมกับผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์	20	แห่ง	ณ	หอประชุม
ฉัตร	ธนาคารออมสิน	สำานักงานใหญ่	เมื่อวันที่	11	มกราคม	2559	
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	 	 2.2	จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	“โครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ	Micro	Entrepreneurs	ระยะ
ที่	2”	ระหว่าง	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	กับ	17	สถาบันการเงิน	เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย 
รายจิ๋ว	 ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว	 เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อ	 และลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ	 ณ	 โรงแรมโอกุระ 
เพรสทีจ	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2559

	 	 2.3	ร่วมกับธนาคารออมสิน	จัดกิจกรรม	“สร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค้ำาประกันสินเช่ือ	โครงการ	Micro	Entrepreneurs 
ระยะที่	2”	ให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดบางแค	พร้อมเดินตลาด	ออกบูธประชาสัมพันธ์	และให้คำาปรึกษาแก่ลูกค้าในพื้นที่	ณ	ตลาดวันเดอร์	
บางแค	(ห้างวันเดอร์บางแค)	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2559	
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	 	 2.4	ร่วมกับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	จำากัด	 (มหาชน)	 จัดกิจกรรมเพื่อพ่อค้า	 –	แม่ค้า	 รายย่อย	 เข้าถึงสินเชื่อนาโน
เครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย	โดยให้	บสย.	ค้ำาประกันผ่านโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ	Micro	Entrepreneurs	และร่วมแสดงความยินดีกับ
ธนาคาร	เนื่องในโอกาสที่ธนาคารเปิดสาขาใหม่	คือสาขาวงเวียนใหญ่	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2559

	 	 2.5	ร่วมกับธนาคารกรุงไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 จัดกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัว	 “สินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย	 SMEs”	 วงเงิน	
10,000	 ล้านบาท	 อัตราดอกเบี้ยต่ำาพิเศษ	 โดยมี	 บสย.	 สนับสนุนด้านการค้ำาประกันสินเชื่อ	 รวม	 3	 แพ็คเกจ	 สำาหรับผู้ประกอบการ	
SMEs	ขนาดเล็ก	กลาง	และรายย่อย	ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน	และประเภทที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ	ณ	ห้องแกรนด์บอลลูม	โรงแรม
โนโวเทล	เพลินจิต	เมื่อวันที่	2	กันยายน	2559

	 	 2.6		บสย.	ร่วมกับ	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	และธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	
(มหาชน)	 ผนึกกำาลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 SMEs	 ภาคขนส่ง	 ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อบัตรบางจากฟลีทการ์ด	
โดยมี	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	ช่วยชำาระค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสินเชื่อให้	บสย.	แทนผู้ประกอบการตลอดโครงการ	
7	ปี
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	 	 2.7	ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธกส.)	 ผนึกกำาลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 SMEs	
ภาคเกษตร	 ในโครงการสินเชื่อ	 1	ตำาบล	1	SMEs	 เกษตร	ของ	 ธกส.	 เน้นไปที่กลุ่มซัพพลายเชนเกษตร	 โดยมี	บสย.	ค้ำาประกันผ่าน
โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ	PGS	ระยะที่	5	(ปรับปรุงใหม่)	ณ	สวนละไม	จังหวัดระยอง	เมื่อวันที่	2-3	มิถุนายน	2559

	 	 2.8		ร่วมงานสัมมนา	“ลดต้นทุนเกินคาดด้วย	ภาษีบัญชีเดียว	รับมาตรการรัฐ”	หัวข้อในการบรรยาย	“สุดยอดสิทธิประโยชน์
รับมาตรการรัฐ	พร้อมเผยวิธีวางแผนภาษี”	โดย	นิติกรชำานาญการ	สำานักกฎหมาย	กรมสรรพากร	ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้เป็น
ลูกค้า	SMEs	จำานวนประมาณ	400	คน	จัดโดยธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	ศูนย์ราชการ	ถนนแจ้งวัฒนะ
วันที่	15	กุมภาพันธ์	2559			

	 	 2.9		จัดกิจกรรมฝึกอบรมร่วมกับธนาคารออมสิน	หลักสูตร	“การค้ำาประกันสินเชื่อ	บสย.”	เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ทีมงาน 
ธนาคารออมสิน	14	ฝ่ายงาน	โดยมีนายวิทัย	รัตนากร	รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ	ให้การต้อนรับ 
ณ	หอประชุมเพชรรัตน์	ธนาคารออมสิน	สำานักงานใหญ่	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2559
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	 3.	 กิจกรรมโครงการกระตุ้นยอดการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับสถาบันการเงิน	 เป็นกิจกรรมขอบคุณสถาบันการเงินที่ใช้บริการ	
บสย.	โดยเรียนเชิญผู้บริหาร/ผู้แทนของสถาบันการเงินแต่ละแห่งท่ีมียอดอนุมัติค้ำาประกันผ่านเกณฑ์ท่ี	บสย.	กำาหนด	เข้าร่วมการศึกษา 
ดูงานภายใต้คอนเซ็ป	“เปิดมุมมองเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ	AEC”	จำานวน	2	ครั้ง

	 	 3.1	กจิกรรมโครงการกระตุน้ยอดการค้ำาประกนัสนิเชือ่สำาหรบัสถาบนัการเงนิ	เปน็กจิกรรมขอบคณุสถาบนัการเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 
บสย.	โดยเรียนเชิญผู้บริหาร/ผู้แทน	ร่วมศึกษาดูงานภายใต้คอนเซ็ป	“เปิดมุมมองธุรกิจการค้าการลงทุนกลุ่ม		AEC	ครั้งที่	1”	ณ	อำาเภอ
หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	-	ประเทศมาเลเซีย	(เมืองปีนัง)	ในวันที่	18-20	สิงหาคม	2559

  
	 	 3.2	 กิจกรรมโครงการกระตุ้นยอดการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับสถาบันการเงิน	 ภายใต้คอนเซ็ป	 “เปิดมุมมองธุรกิจการค้า
การลงทุนกลุ่ม	AEC	ครั้งที่	2”	ณ	จังหวัดภูเก็ต	ระหว่างวันที่	13	-	15	ธันวาคม	2559	ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางสตาร์ทอัพ 
(Startup	Hub)	ของภูมิภาคอาเซียน	และเป็นเมืองต้นแบบในการผลักดันให้กลายเป็นสมาร์ตซิตี้	 (Phuket	Smart	City)	 โดยรัฐบาล
ให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มเติมสิ่งอำานวยความสะดวก	 เพื่อทำาให้เมืองภูเก็ตมุ่งไปสู่	 “5	 อี”	 ได้แก่	 อีโซไซตี้	 อีเลิร์นนิ่ง 
อีซิติเซ่น	อีเอดูเคชัน	และอีคอมเมิร์ซ	ด้วยการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	
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การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

 JFC	ศึกษาดูงานระบบค้ำาประกันสินเชื่อ	บสย.
	 บสย.	ร่วมต้อนรับ		Mr.	Motohide	Hashimoto,	Executive	
Director,	 Small	 and	Medium	 Enterprise	 (SME)	 Unit	 of	
Japan	 Finance	 Corporation	 (JFC)	 ประเทศญี่ปุ่น	 และคณะ 
ผู้บริหาร	JFC	เน่ืองในโอกาสเข้าพบเพ่ือศึกษาระบบการค้ำาประกัน 
สินเช่ือของ	บสย.	พร้อมแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็น 
และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	 ณ	 สำานักงาน	 บสย.	
เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2559

 World	Bank	ร่วมหารือ	บสย.	จัดทำานโยบายช่วยเหลือ	SMEs
	 บสย.	 ร่วมต้อนรับ	Mr.	 Simon	Bell,	Global	 Lead,	 SME 
Finance,	Finance	&	Markets	และนางสาวรัชฎา	อนันตวราศิลป์ 
Senior	 Financial	 Sector	 Specialist,	 Finance	 &	 Markets	
จากธนาคารโลก	(World	Bank)	เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือ 
เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริม	 SMEs	 เพื่อใช้ประกอบ 
การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรับแผนแม่บท	 SMEs	 ณ	
สำานักงานใหญ่	บสย.	เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	2559

 บสย.	ร่วมบรรยายบทบาทการค้ำาประกันสินเชื่อ 
 ณ	ราชอาณาจักรกัมพูชา
 คณะผู้แทน	บสย.	เข้าร่วมบรรยายบทบาทการค้ำาประกันสินเช่ือ 
ของ	บสย.	หัวข้อ	“The	Role	of	Credit	Guarantee”	ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ	“Access	to	Finance	for	SMEs”	จัดโดย 
Ministry	 of	 Economy	 and	 Finance	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้	แนวปฏิบัติ	และประสบการณ์ในการพัฒนา 
ระบบประกันสินเชื่อของ	บสย.	รวมถึงนโยบายการช่วยเหลือและ 
สนับสนุนผู้ประกอบการ	SMEs	ให้เข้าถึงแหล่งทุน	ณ	กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2559
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 บสย.	เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน	SMEs	สหรัฐฯ	ร่วมสัมมนาวิชาการ	
	 บสย.	ให้การต้อนรับ	Mr.	Giuseppe	Gramigna	ผู้เชี่ยวชาญ
จากสถาบัน	U.S.	Small	Business	Administration	(SBA)	ใน 
โอกาสที่	 บสย.	 ได้รับเกียรติจาก	 Mr.	 Giuseppe	 Gramigna	
บรรยายพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ	 “การค้ำาประกันสินเชื่อและ
การช่วยเหลือ	 SMEs	 ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ของสหรัฐอเมริกา”	 
ถ่ายทอดประสบการณ์	พร้อมเปิดโมเดล	การส่งเสริมสนับสนุน 
ผู้ประกอบการ	SMEs	ณ	โรงแรมพูลแมน	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ 
วันที่	5	กรกฏาคม	2559

 บสย.	ร่วมหารือ	ADB	ประเทศญี่ปุ่น
	 บสย.	ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ	Mr.	Naoyuki	Yoshino 
จาก	Asian	Development	Bank	 Institute	ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่ง
กำาลังศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ	 Credit	 Ratings	 of	 Asian	 SMEs	
ถึงความเป็นไปได้ในการศึกษาร่วมกันด้วยการนำาข้อมูลของ	บสย.	
ไปศึกษาวิเคราะห์ผู้ประกอบการในประเทศไทย	ณ	ห้องประชุม	7	
ชั้น	18	บสย.	สำานักงานใหญ่	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2559
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 คณะผู้แทน	บสย.	เข้าร่วมประชุม	Working	Level	Council	 
 (WLC)	กับสถาบัน	Korean	Federation	of	Credit 
 Guarantee	Foundations	(KOREG)	ครั้งที่	6 
 ณ	เมืองแทจอน	สาธารณรัฐเกาหลี
	 สถาบัน	 Korean	 Federation	 of	 Credit	 Guarantee 
Foundations	(KOREG)	สาธารณรัฐเกาหลี	ได้จัดให้มีการประชุม
และศึกษางานระหว่าง	2	สถาบัน	โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ	ภายใต้ 
ชื่อโครงการ	“Working	Level	Council”	(WLC)		เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน	ท่ีผ่านมามีการจัดการประชุม 
WLC	 5	 ครั้ง	 สำาหรับการประชุม	WLC	 ประจำาปี	 2559	 ซึ่งเป็น 
ครั้งที่	 6	 สถาบัน	 KOREG	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	 ณ	 เมือง 
แทจอน	สาธารณรัฐเกาหลี	ระหว่างวันที่	9	-	15	กรกฎาคม	2559

 คณะผู้แทน	บสย.	เข้าร่วมประชุม	ACSIC	Training	Program	 
 (ATP)	ครั้งที่	26	ณ	เกาะบาหลี	สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
	 คณะผู้แทน	 บสย.	 เข้าร่วมการประชุมระดับปฏิบัติการ	 หรือ	
ACSIC	 Training	 Program	 (ATP)	 ครั้งที่	 26	 โดยสถาบัน	 PT.	
(Persero)	 Asuransi	 Kredit	 Indonesia	 (PT.	 Askrindo)	 แห่ง
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	ณ	เกาะบาหลี	
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย	 ระหว่างวันที่	 24	 -	 29	กรกฎาคม	2559	
ในหัวข้อในการประชุม	คือ	“Credit	Supplementary	Role	in	
Enhancing	 the	Resilience	of	 SMEs	due	 to	 the	 Impact	
of	 Global	 Financial	 Crisis”	 เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้	แนวปฏิบัติ	และประสบการณ์
เกี่ยวกับบทบาทการค้ำาประกันสินเชื่อที่สามารถช่วยเหลือ	สนับสนุน	และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการ	SMEs	ให้รอดพ้น
วิกฤตการเงินของโลกได้

 บสย.	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมค้ำาประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาค 
 เอเชีย	ครั้งที่	29	(Asian	Credit	Supplementation 
 Institution	Confederation	:	ACSIC)
	 บสย.	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมค้ำาประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาค
เอเชียครั้งที่	29	รวม	10	ประเทศ	(รวมประเทศไทย)	ประกอบด้วย	
ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	สาธารณรัฐเกาหลี	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	 
เนปาล	ศรีลังกา	อินเดีย	และมองโกเลีย	และ	ผู้นำาสถาบันค้ำาประกัน 
สินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย	 ร่วมประชุมเน้นถ่ายทอดองค์ความรู ้
การค้ำาประกันสินเช่ือสู่	SMEs	โดยเฉพาะกลุ่ม	Start	up	นวัตกรรม 
และรายย่อย	(Micro	SMEs)	เช่น	หัวข้อ	“การค้ำาประกันสินเชื่อ 
ในมิติของเศรษฐกิจ	 New	 Normal	 (Developing	 credit 

supplementation	for	the	‘new	normal’	economy)	จากมุมมองของสาธารณรัฐเกาหลี	และฟิลิปปินส์	หัวข้อ	“ความสำาเร็จของ
ผู้ประกอบการ	Start-ups	ในภูมิภาคเอเชีย”	(Understanding	Successful	Start-ups	in	Asia)	จากมุมมองของประเทศญี่ปุ่น	และ
หัวข้อ	“การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย”	(Micro	Lending)	ประสบการณ์จากอินเดีย	และอินโดนีเซีย	ณ	โรงแรมเพนนินซูล่า	
วันที่	24	พฤศจิกายน	2559

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

การจัดประชุม/เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
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 รัฐบาลประเทศศรีลังกาเชิญ	บสย.	ร่วมออกความคิดเห็น
 จัดตั้งหน่วยงานการค้ำาประกันสินเชื่อ
	 ธนาคารพัฒนาเอเชีย	(Asian	Development	Bank	-	ADB)	
จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมอันจะนำาไป
เป็นประโยชน์ในการจัดตั้งหน่วยงานการค้ำาประกันสินเชื่อ	และได ้
เชิญสถาบันการค้ำาประกันสินเชื่อจาก	4	ประเทศเข้าร่วมให้ข้อมูล	
(Resource	person)	คือ	Credit	Risk	Database	Association	
ประเทศญี่ปุ่น,	 Korea	 Credit	 Guarantee	 Fund	 สาธารณรัฐ
เกาหลี,	Credit	Guarantee	Corporation	ประเทศมาเลเซีย	และ	
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	บสย.	ประเทศไทย	
ณ	กรุงโคลัมโบ	ประเทศศรีลังกา	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2559

 การศึกษาดูงานระบบประกันสินเช่ือในต่างประเทศสำาหรับ 
 คณะกรรมการ	บสย.	ประจำาปี	2559
 คณะกรรมการ	บสย.	และผู้บริหาร	บสย.	เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ระบบการประกันสินเชื่อและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน
สถาบันประกันสินเชื่อ	และผู้ประกอบการ	SMEs	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	
ระหว่างวันที่	 11-15	 ธันวาคม	2559	ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
เพื่อให้	 บสย.	 สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาและเรียนรู้ 
เก่ียวกับระบบประกันสินเช่ือ	และมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SMEs	ของประเทศญ่ีปุ่น	มาใช้ในการกำาหนดนโยบายและแนวทาง 
การดำาเนินงานของ	 บสย.	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	
บสย.	ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป
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 บสย.	ให้การต้อนรับ	“สถาบันด้านค้ำาประกันสินเชื่อ”
 ประเทศญี่ปุ่น 
	 คณะกรรมการ	บสย.	พร้อมผู้บริหาร	บสย.	 ให้การต้อนรับ 
Mr.	Kuwahara	Satoshi	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบัติการ 
สถาบัน	Credit	Risk	Database	Association	ประเทศญี่ปุ่น	และ
ทีมผู้บริหารจากสถาบัน	 Japan	 International	 Cooperation	
Agency	 (JICA)	 เพื่อหารือการสำารวจและจัดตั้งระบบ	 Credit	
Risk	Database	และ	Credit	 Scoring	Model	 ในประเทศไทย 
ณ	สำานักงานใหญ่	บสย.	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2559

 CIMB	เข้าพบ	บสย.
	 คณะผู้บริหาร	บสย.	ต้อนรับคณะผู้จัดการกองทุน	บริษัท 
หลักทรัพย์	ซีไอเอ็มบี	 (ประเทศไทย)	จำากัด	ในโอกาสเข้าพบเพื่อ
รับฟังข้อมูลความรู้และศึกษาระบบการค้ำาประกันสินเช่ือของ	
บสย.	ณ	สำานักงานใหญ่	บสย.	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2559

 Chairman	and	President	แห่งสถาบัน	KOTEC	เข้าพบ	บสย.
	 คณะผู้บริหาร	 บสย.	 ร่วมต้อนรับ	 Mr.	 Han	 Chul	 Kim,	
Chairman	and	President	แห่งสถาบัน	Korea	Technology	
Finance	 Corporation	 (KOTEC)	 สาธารณรัฐเกาหลี	 และคณะ	
เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือความร่วมมือระหว่างกันและการ
ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือ	ในโครงการ	Knowledge	Sharing 
Program	 (KSP)	ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่ม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ณ	
สำานักงานใหญ่	บสย.	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2559

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

การต้อนรับหน่วยงานต่างประเทศ
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 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า	สปป.	ลาว	เข้าพบ	บสย.
	 คณะผู ้บร ิหาร	 บสย.	 ร ่วมต้อนรับ	 Mr.	 Siaosavath 
Savengsuksa	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ 
การค้า	 และประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม	 SME 
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 พร้อมคณะผู้แทน
จากหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ในโอกาสเข้าพบเพื่อ
รับฟังข้อมูลความรู้และศึกษาการดำาเนินการค้ำาประกันสินเชื่อ
ของ	บสย.	ณ	สำานักงาน	บสย.	เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2559

 บสย.	ต้อนรับคณะผู้แทน	กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน 
 กัมพูชา	ศึกษาดูงานค้าประกันสินเชื่อของ	บสย.
	 คณะผู้บริหาร	บสย.	 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวง
เศรษฐกิจและการเงิน	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน	
บสย.	ระหว่างวันที่	5	-	8	กันยายน	2559	เกี่ยวกับระบบการ 
ค้ำาประกันสินเชื่อ	 ภาพรวมของผู้ประกอบการในประเทศไทย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ	 บสย.	 ตลอดจนกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องและระบบการบริหารจัดการหน้ี	 เป็นต้น	 ซ่ึงเป็นไปตาม 
นโยบายของรัฐบาลกัมพูชาท่ีต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการ	SMEs 
ในประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น	 ณ	 บสย. 
สำานักงานใหญ่	เมื่อวันที่	7	กันยายน	2559
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กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

	 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 เริ่มดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมบนพื้นฐานของกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของ	บสย.	มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2548	โดยตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานของภาครัฐ	ที่ต้องให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืนของสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และสร้างคุณประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	 บสย.	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 เพื่อให้เกิดการดำารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโตทั้งทางสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

	 นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ในการทำาธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ	 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ในปี	 2559	 บสย.	 ได้
ดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดล้อม	 สังคม	 ชุมชน	 และระบบ
เศรษฐกิจดีขึ้น	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของสังคมทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนาน	 ส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกและการมีส่วน
ร่วมของพนักงาน	 พร้อมทั้งการนำาศักยภาพและความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาประเทศชาติและสังคมที่	 บสย.	 เป็นส่วน
ประกอบให้แข็งแกร่งขึ้น	เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน	โดยผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.		 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม	“คืนรอยยิ้ม	ระยะที่	3”	ผ่านกิจกรรม	“บสย.	ชวนพี่น้อง	มีทุน	มีออม	มีสุข”

	 บสย.	จัดกิจกรรม	“บสย.	ชวนพี่น้อง	มีทุน	มีออม	มีสุข”	ภายใต้โครงการ	“คืนรอยยิ้ม	ระยะที่	3”	โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม	 ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ	 ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง 
ให้กับเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน	 สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ	 บสย.	 ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง	 ทำาหน้าที่ 
ค้ำาประกันสินเชื่อ	เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ	สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น	ทำาให้ผู้ประกอบการมีความ 
เข้มแข็ง	 และเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและชุมชน	 สู่วิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยรูปแบบของกิจกรรม	 จะเน้นการส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องพื้นฐาน
ทางการเงิน	 เพื่อการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 และการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำาคัญของการ
ออม	เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน	โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	

	 โครงการ	“คืนรอยยิ้ม	ระยะที่	3”	ผ่านกิจกรรม	“บสย.	ชวนพี่น้อง	มีทุน	มีออม	มีสุข”	ได้น้อมนำาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ตัวแทนผู้นำาชุมชน	 ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมจะเน้นการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้แทนชุมชน	ผู้ประกอบธุรกิจ	ในเรื่องพื้นฐานทางการเงิน	เพื่อการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน	และการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำาคัญของการออมเงิน	

	 บสย.	ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค	และ	หน่วยงานพันธมิตร	ได้แก่	กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.)	 สนับสนุนในเรื่องการให้ข้อมูลความรู้ด้านการออมเงิน	 และ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 สนับสนุนในเรื่องการ 
ให้ข้อมูลเพื่อจัดทำาหนังสือคู่มือทางการเงิน	Happy	Money	“เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน”	เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู ้
แก่ผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนในการวางแผนการเงิน	 และปลูกจิตสำานึกให้เห็นประโยชน์ในการออม	 นอกจากนี้	 ยังได้ร่วมจัดกิจกรรม
กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	ได้แก่	คลังจังหวัด	สำานักงานเทศบาล	และหอการค้าจังหวัด	โดยในปี	2559	ได้จัดกิจกรรม	“บสย.	ชวน 
พี่น้อง	มีทุน	มีออม	มีสุข”	จำานวน	4	ครั้ง	ได้แก่
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 	 บสย.	 ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก	 จัดกิจกรรม	 
	 “บสย.	 ชวนพี่น้อง	 มีทุน	 มีออม	 มีสุข”	 ณ	 อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	(ICT)	 
อำาเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	วันที่	28	พฤศจิกายน	2559

 	 บสย.	 ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพิจิตร	 จัดกิจกรรม	 
	 “บสย.	 ชวนพี่น้อง	 มีทุน	 มีออม	 มีสุข”	 ณ	 โรงแรม 
โอฆะนคร	อำาเภอเมือง	จังหวัดพิจิตร	วันที่	29	พฤศจิกายน	
2559

 	 บสย.	 ร่วมกับ	 คบจ.	 นครราชสีมา	 จัดกิจกรรม	 
	 “บสย.	ชวนพี่น้อง	มีทุน	มีออม	มีสุข”	ณ	หอประชุม
เอนกประสงค์	เทศบาลตำาบลโคกกรวด	อำาเภอเมือง	จังหวัด 
นครราชสีมา	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2559		

 	 บสย.	 ร่วมกับ	 คบจ.	 อุบลราชธานี	 จัดกิจกรรม	 
	 “บสย.	ชวนพี่น้อง	มีทุน	มีออม	มีสุข”	ณ	ห้องประชุม
เทศบาลตำาบลอุบล	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธาน ี
เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2559
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	 บสย.  ให้ความสำาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจหลัก	 ด้วยตระหนักว่าการที่องค์กรธุรกิจจะเติบโต
ได้อย่างยั่งยืนต้องดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ดังนั้น	 การดำาเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 จึงได้มุ่งชี้ให้เห็นว่า	
บสย.	 ได้ให้ความสำาคัญกับทุกกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทย	 ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ
การส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง	เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืน

	 สำาหรับการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น	บสย.	มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน	การออมเงิน	รวมไปถึง 
การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยตระหนักว่าเป็นภารกิจที่	 บสย.	 ต้องดำาเนินการเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ	 สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ	 เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงินที่มั่งคงแข็งแรง 
สามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงทำาให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพทางการเงินและมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น	ซึ่งถือเป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	
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2.	 โครงการ	“SMEs	ทำาดี	มีทุน”	ครั้งที่	2

	 บสย.	มีหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ในการเป็นผู้ให้บริการ
ค้ำาประกันสินเชื่อแก่	SMEs	ที่มีศักยภาพแต่หลักทรัพย์ค้ำาประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน	 สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่อ	 รวมถึง
การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	ให้มีความเติบโตและเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น	บสย.	จึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของ	 บสย.	 โดยนำากระบวนการด้านการแสดงความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาสู่ระบบการดำาเนินธุรกิจของ	บสย.		บสย.	จึงมุ่งไปที่การเสริมสร้าง	
“ผู้ประกอบการที่ดี”	 มีคุณธรรม	 อันจะนำาไปสู่	 “สังคม”	 ที่ดี	 เข้มแข็ง	 และการน้อมนำาแนว 
พระราชดำาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีหลักการชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กร
ธุรกิจ	จึงนับว่ามีประสิทธิภาพยิ่งในการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่ดี

	 โครงการ	 “SMEs	 ทำาดี	 มีทุน”	 ครั้งที่	 2	 ปี	 2559	 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ	 SMEs	 ลูกค้า	 บสย.	 เพื่อ
เสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	โดยจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ	SMEs	ขึ้น	ชื่อว่า	“รางวัลผู้ประกอบธุรกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง	 ปี	 2559”	 เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบการ	 SMEs	 ลูกค้า	 บสย.	 ที่น้อมนำาหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมจนประสบความสำาเร็จ	ส่งให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	

	 ปี	2559	นับเป็นปีที่สองที่	บสย.	ได้จัดกิจกรรมการประกวด	“รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง	ปี	2559”	โดยนำาแนวทาง
ของเกณฑ์การประเมินองค์กรธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้	 เพื่อให้การพิจารณาต่าง	ๆ	มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ	โดยผลการประกวด	“รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง	ปี	2559”	มีดังนี้

 รางวัล	“สุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง	ปี	2559”
 	 บริษัท	ยิ้มละไม	ไหมขัดฟัน	(2010)	จำากัด	 จังหวัดอุดรธานี

 รางวัล	“ผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น	ปี	2559”
 	 บริษัท	ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร	จำากัด	 จังหวัดอุบลราชธานี
 	 บริษัท	ขิงทองไทย	จำากัด		 	 	 จังหวัดเพชรบูรณ์
 	 บริษัท	ชายน้อยฟู้ด	จำากัด			 	 	 จังหวัดชุมพร
 	 บริษัท	บ้านสวนมะนาวไทย	จำากัด	 	 จังหวัดสุพรรรณบุรี

 
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เป็นแนวทางที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วน	 ทั้งในระดับ
บุคคล	 ชุมชน	 และโดยเฉพาะภาคธุรกิจ	 ซ่ึงน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้โดยไม่ขัดกับหลักการของแสวงหากำาไร	 แต่การได้มา 
ซึ่งกำาไรของธุรกิจต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น	 หรือแสวงหากำาไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของ
สังคมโดยไม่คำานึงถึงผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตตามมา	ตลอดจนให้คำานึงถึงการใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและอย่างมี
คุณภาพ

 ภายใต้การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจน้ัน	บสย.	 ยึดถือแนวปฏิบัติคือ	สร้างความเข้าใจในหลักการ 
นำาต้นแบบผู้ประกอบการที่ดีภายใต้หลักการมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการอื่น	 จนเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ
เข้าใจถึงความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	บสย.	 เชื่อมั่นว่าการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมสังคมและชุมชนให้มุ่ง
ทำาความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 จะขับเคลื่อนและยกระดับสังคมไทยให้พัฒนาและก้าวหน้าในทุกด้านอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อเนื่อง	
และเป็นพลังที่ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ	 ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำาคัญในการร่วมมือร่วมใจผลักดันการทำางานเพื่อสร้าง
คนดีให้สังคมไทย	เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการพัฒนาคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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 รางวัล	“สุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง	ปี	2559”
	 บริษัท	ยิ้มละไม	ไหมขัดฟัน	(2010)	จำากัด	จังหวัดอุดรธานี

 รางวัล	“ผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น	ปี	2559”
 		บริษัท	ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร	จำากัด	จังหวัดอุบลราชธานี

 		บริษัท	ขิงทองไทย	จำากัด	จังหวัดเพชรบูรณ์

 		บริษัท	ชายน้อยฟู้ด	จำากัด	จังหวัดชุมพร

 		บริษัท	บ้านสวนมะนาวไทย	จำากัด	จังหวัดสุพรรรณบุรี
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ก้าวสู่      ปี บสย. นำ�พ� SMEs สู่เส้นท�งคว�มสำ�เร็จ

แผนผังขั้นตอนการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย.

ผู้ประกอบการ SMEs

สถาบันผู้ให้กู้ (Lenders)

ยื่นคำาขอสินเชื่อ
(Loan Request)

1

ให้สินเชื่อ
(Loan

Disbursement)

4

ยื่นคำาขอรับเงิน
ค่าประกันชดเชย

เมื่อได้ฟ้องร้องผู้กู้
ต่อศาลแล้ว 

(Claims submission 
when the legal
proceeding are
initiated against
the borrower)

5

ยื่นคำาขอให้
ค้ำาประกัน

(Application
for Guarantee)

2

ออกหนังสือ
ค้ำาประกัน
(Letter or 
Guarantee

Issued)

3

จ่ายค่า
ประกันชดเชย

(Claim
Payment)

6



รายงานประจำาปี 2559 155

ที่ตั้งสำานักงานสาขา
1.  สำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร
	 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์	2	(ชั้น	17)	เลขที่	2922/243	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
   0-2890-9988	(อัตโนมัติ)	ต่อ	9868-74,	9879-80	 	08-1733-3772,	08-1889-2235
  	0-2890-9770,	0-2890-9800	 	bangkok@tcg.or.th

2.  สำานักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา
	 เลขที่	58/8	หมู่	1	ถ.โรจนะ	ต.ธนู	อ.อุทัย	จ.พระนครศรีอยุธยา	13000
   0-3595-7772		 	09-3139-4445,	09-3139-4447
  	0-3595-7773	 	central@tcg.or.th

3.  สำานักงานสาขาเชียงใหม่
		 เลขที่	265/6	ถ.ช้างเผือก	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300
   0-5200-	4330			 	09-3131-7474,	08-1885-3534	
  	0-5200-4331	 	chiangmai@tcg.or.th

4.  สำานักงานสาขาพิษณุโลก
	 อาคารไทยศิวารัตน์	(ชั้น	3)	เลขที่	59/15	ถ.บรมไตรโลกนาถ	2		ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
   0-5524-4353		 	08-0507-7035,	08-1257-2217	
  	0-5524-4354	 	phitsanulok@tcg.or.th

5.  สำานักงานสาขาอุดรธานี
	 เลขที่	420/5	หมู่	7	ถ.ทหาร	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41000
   0-4234-1969-70			 	08-1379-4774,	06-2310-0570
  	0-4234-1971	 	udonthani@tcg.or.th

6.  สำานักงานสาขานครราชสีมา
	 เลขที่	901/6	ถ.มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000 
   0-4426-2104			 	08-1876-3911,	09-3134-8885
  	0-4426-2105	 	korat@tcg.or.th

7.  สำานักงานสาขาชลบุรี
	 เลขที่	208/14	หมู่	3	ถ.พระยาสัจจา	ต.เสม็ด	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000
   0-3811-1434		 	09-3139-4141,	06-2310-0567
  	0-3811-1435	 	chonburi@tcg.or.th

8.   สำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี
	 เลขที่	231/12	หมู่	1	ถ.ชนเกษม	ต.มะขามเตี้ย	อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี	84000
   0-7721-9801-2			 	08-1379-0011,	08-9874-7574	
  	0-7721-9803	 	suratthani@tcg.or.th

9.  สำานักงานสาขาสงขลา
	 เลขที่	13		ถ.โชติวิทยะกุล	3		ต.หาดใหญ่		อ.หาดใหญ่		จ.สงขลา	90110	
   0-7426-2551-2			 	08-1379-5995,	08-1766-1528
  	0-7426-2553	 	songkhla@tcg.or.th

10.  สำานักงานสาขาอุบลราชธานี
	 เลขที่	610	ถ.ชยางกูร	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี		34000
   0-4521-0844			 	09-3139-5445,	08-1379-0002
  	0-4521-0845	 	ubon@tcg.or.th

11.  สำานักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์
	 เลขที่	42/116	ซ.หัวหิน	6	ถ.เพชรเกษม	ต.หัวหิน	อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	77110
   0-3254-7151		 	09-3139-5551,	09-3139-6363
  	0-3254-7141	 	prachuap@tcg.or.th



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	
เลขที่	2922/243	อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์	2	(ชั้น	16-18)	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
โทรศัพท์	:	0-2890-9988			โทรสาร	:	0-2890-9900,	0-2890-9800			ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	:	0-2890-9999			อีเมล์	:	info@tcg.or.th
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