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ประวัติความเป็นมา

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตัง้ ขึน้ ตาม “พระราชบัญญัตบิ รรษัทประกันสินเชือ่
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของ
กองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (กสย.) ให้แก่ บสย. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535
ทั้งนี้ บสย. มีลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ ดังนี้

14 ตุลาคม 2552
บสย. จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
ตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ทำ�ให้ บสย. มีทุน
จดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839.95 ล้านบาท โดยเป็น
ทุนจดทะเบียนทีช่ �ำ ระแล้ว จำ�นวน 6,702.47 ล้านบาท
25 กันยายน 2552
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบ
ให้เพิ่มทุน บสย. จำ�นวน 2,137.47 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังแสดงความจำ�นงขอซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว จำ�นวน 2,000 ล้านบาท
4 มกราคม 2551
บสย. เรียกให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ชำ�ระเงินค่าหุ้นบางส่วน จำ�นวน 302.47 ล้านบาท
ทำ�ให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 4,702.47 ล้านบาท
19 ธันวาคม 2548
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น บสย. มีมติพิเศษเพิ่มทุน
ให้แก่ บสย. จำ�นวน 2,000 ล้านบาท
3 กรกฏาคม 2543
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำ�นวน 4,000 ล้านบาท
ทำ�ให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 4,400 ล้านบาท
21 กุมภาพันธ์ 2535
รับโอนกิจการและการดำ�เนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จำ�นวน 400 ล้านบาท
30 ธันวาคม 2534
บสย. จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ. 2534”

2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ลักษณะการดำ�เนินงาน
บสย. ให้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจแต่หลักประกันไม่เพียงพอในการ
ขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อันเป็นการ
สร้างเสริมศักยภาพในการขยายกิจการและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ
รายใหม่เพิ่มขึ้น อันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสังคมและผู้ประกอบการ
ของประเทศ

แผนผังขั้นตอนการให้บริการของ บสย.

1 ยนื่ คำำขอสินเชื่อ

SMEs

บสย.
2 ยื่นคำ�ขอค้ำ�ประกัน

สถาบันการเงิน

3 ให้หนังสือค้ำ�ประกัน

4 ให้สินเชื่อ

หมายเหตุ:
			
			
			
			

คำ�อธิบาย
1. ผู้ประกอบการ SMEs ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ และยื่นคำ�ขอค้ำ�ประกันสินเชื่อกับ บสย.
3. บสย. พิจารณาคำ�ขอค้ำ�ประกันสินเชื่อตามหลักเกณฑ์โครงการ และส่งหนังสือค้ำ�ประกันให้แก่สถาบันการเงิน
4. สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานสามารถครอบคลุมและกระจายความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างทั่วถึง บสย. จึงได้จัดตั้ง
สำ�นักงานสาขาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสำ�นักงานสาขารวม 11 แห่ง รวมทั้งยังมีช่องทางเว็บไซต์และศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (TCG Call Center) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถติดต่อสอบถาม และเข้าถึงข้อมูลสำ�คัญต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น
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เจตนารมณ์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เจตนารมณ์การจัดตั้ง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ. 2534 เพือ่ ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการให้บริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แก่ SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพ
แต่หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่ออันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
		
1.
2.
3.
4.

ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำ�นวนมากขึ้น
ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น
เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้วยวัตถุประสงค์การดำ�เนินงานดังกล่าว บสย. จึงเป็นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นการดำ�เนินงานเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมเป็นสำ�คัญ
โดยการบริการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของ บสย. จะเป็นกลไกสำ�คัญในการส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้แข็งแกร่งและสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
1. เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการการค้ำ�ประกันสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพทาง
		 ธุรกิจแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
4 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2.
		
3.
		
4.

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเครดิต ให้มีการจัดการในการป้องกันและแก้ไข
ภาระค้ำ�ประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (Non Performance Credit Guarantees: NPGs) อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการเงินและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและเพื่อยกระดับผลประกอบการ
เน้นการสร้างจิตสำ�นึกและวัฒนธรรมองค์กรในการยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้กับพนักงาน

ในปี 2559 บสย. ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำ�เนินงานเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งและแนวนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถทำ�หน้าที่ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน

วิสัยทัศน์องค์กร คือ สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรนั้นเชื่อว่า

ผูม้ สี ว่ นได้เสียกับองค์กร (Stakeholders) ต้องการให้เกิดขึน้
ในอนาคต ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือสะท้อน
ถึงผลสัมฤทธิ์ (Results) ขององค์กรนั้น โดยวิสัยทัศน์ที่
บสย. ได้ทบทวนและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คือ “บสย. เป็น
สถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และมีบทบาท
สำ�คัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน”

พันธกิจ ในการขับเคลือ่ นองค์กรให้มี

ทิ ศทางที่ชัด เจนในการมุ่ง สู่วิสัยทัศน์
ทีว่ างไว้ ในปี 2559 บสย. จึงได้มกี าร
พิจารณาทบทวนและกำ�หนดพันธกิจ
นับแต่ปี 2560 ดังนี้
1. ช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีความสามารถ
ในการแข่งขัน
2. ให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพการทำ�ธุรกิจแก่ SMEs
3. สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร เป็นแนวทางการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน โดย
ค่านิยมที่ บสย. ยึดถือ คือ
“เป็นเลิศในผลงาน ประสานความร่วมมือ
ถือธรรมาภิบาล”

แนวทางการดำ�เนินงาน
ด้วยความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของ บสย. ตลอดจนเพื่อให้สามารถบรรลุในวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งได้อย่างแท้จริง
รวมถึงความต้องการให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น บสย. จึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานองค์กรระยะยาว
10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2568 เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ระยะสั้น ช่วงปี 2559 – 2560 เป็นช่วงพัฒนาฐานรากสำ�คัญในการบริการค้ำ�ประกันสินเชื่อ ทั้งการเพิ่มช่องทางการค้ำ�ประกัน
โดยมีผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสำ�คัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันที่ให้บริการกับสถาบันประเภท Non-Bank และผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกัน
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพองค์กรและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนต่อการพัฒนาองค์กร
2. ระยะกลาง ช่วงปี 2561 – 2563 เพิ่มการขยายฐานการตลาดใหม่ผ่านสถาบันประเภท Non–Bank เพื่อกระจายโอกาสให้
SMEs ทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า
3. ระยะยาว ช่วงปี 2564 – 2568 พัฒนาต่อยอดการค้ำ�ประกันจากผลการพัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์ การคิดค่าธรรมเนียม
การขยายตลาดและช่องทางการค้ำ�ประกัน อันนำ�ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันที่มีรูปแบบเฉพาะยิ่งขึ้นสำ�หรับลูกค้า SMEs
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คาดว่า
มีการจ้างงานเพิ่ม
ประมาณ
500,000 คน

สารจากประธานกรรมการ

อัตราจ้างงาน
เพิ่มจาก 3.43
เป็น 4 ล้านคน
ในปี 2559

มี SMEs
รายใหม่ที่ได้รับ
การสนับสนุน
41,809 ราย
ในปี 2559

มียอดอนุมัติ
้คำ�ประกันสินเชื่อ

87,495 ล้านบาท
ในปี 2559

มีการสนับสนุน
การให้ความรู้
Financial Literacy
กับ SMEs

ปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นปีที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ได้พัฒนาและเติบโตเป็นปีที่ 24 ซึ่ง บสย. มีการพัฒนาดำ�เนินการ
ค้ำ�ประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง นับจากการเริ่ม
บทบาทเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ขยายโอกาส และสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่เริ่มดำ�เนินงานในปี 2535
เป็นต้นมา ณ สิ้นปี 2559 บสย. ได้อนุมัติการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้ SMEs
ไปแล้วเป็นยอดสะสม 581,786 ล้านบาท โดยมีจำ�นวนโครงการของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจำ�นวน 200,090 โครงการ
ด้วยยอดการอนุมัติการค้ำ�ประกันสินเชื่อนี้ ทำ�ให้สถาบันการเงินทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ใช้บริการค้ำ�ประกันจาก บสย. สามารถอนุมัติสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำ�นวน 876,212 ล้านบาท หรือ 1.5 เท่าของ
การค้ำ�ประกัน โดยเงินสินเชื่อจากการประกอบธุรกิจ SMEs ดังกล่าวได้ช่วย
สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการลงทุน การจ้างงาน การบริโภค รวมไปถึง
การจ่ายภาษีเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำ�นวนมาก
ทำ�ให้ SMEs ก้าวขึ้นเป็นภาคส่วนที่สำ�คัญในการช่วยสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
6 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ศึกษาผลการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งผลสรุป
ของการศึกษาวิจัยเรื่องการค้ำ�ประกันสินเชื่อแบบพอร์ต (Portfolio Guarantee Scheme) ของ บสย. ระหว่างปี 2552 – 2558
พบว่าการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ได้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การบริโภค ในระบบเศรษฐกิจที่คิดเป็น
จำ�นวนเงินได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.58 เท่าของเงินอนุมัติค้ำ�ประกัน ขณะเดียวกันในส่วนของการรักษาอัตราการจ้างงานของธุรกิจ
SMEs สามารถรักษาอัตราการจ้างงานได้ 3.43 ล้านคน ในปี 2558 และเพิ่มเป็น 4 ล้านคน ในปี 2559
ผลการศึกษาของ TDRI ยังให้ข้อสรุปความคุ้มค่าของต้นทุนในการค้ำ�ประกันจากการสนับสนุนของภาครัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับพบว่า มีต้นทุนต่ำ�กว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ สิ้นปี 2559 บสย. มียอดอนุมัติการค้ำ�ประกันสินเชื่อใหม่เกิดขึ้นเป็นจำ�นวน 87,495 ล้านบาท ในขณะที่ภาระค้ำ�ประกันคงเหลือ
มีจำ�นวน 331,017 ล้านบาท และมีจำ�นวนผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจำ�นวน 41,809 ราย
ปี 2559 ยังนับเป็นปีที่ บสย. มีการปรับปรุงคุณภาพ และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกรอบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี ห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำ�กับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทีม่ อบหมาย
ให้ ธปท. เข้ามากำ�กับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึง บสย. อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2560 โดย บสย. ได้มีการเตรียมพร้อม
ยกระดับความเข้มงวดในกฎเกณฑ์การดำ�เนินงานตามกรอบของ ธปท. นับจากปี 2558 เป็นต้นมา โดยเฉพาะเกณฑ์ในการตั้งสำ�รอง
ค่าประกันชดเชย ส่งผลให้ระดับผลกำ�ไรในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ด้วยเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บสย. ยังมีความเข้มแข็ง
ทางการเงิน โดยขนาดของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ BIS Ratio สูงถึง 96.83 เท่า ณ สิ้นปี 2559 และมีสภาพคล่องเพียงพอ
ต่อการรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละปี
นอกจากนี้ บสย. ยังได้ตระหนักถึงการทำ�หน้าที่เป็นกลไกของภาครัฐ ในการทำ�หน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ
และการดำ�รงชีวิต ซึ่ง บสย. ได้ขานรับนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มความสามารถในการกระจาย และสนับสนุนการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ให้ SMEs ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Micro-SMEs รวมไปถึงการสนับสนุนการให้ความรู้ (Financial Literacy) กับกลุ่มผู้ประกอบการ
SMEs ซึ่งถือว่าการให้ความรู้เป็นพื้นฐานสำ�คัญของการพัฒนาทุนมนุษย์
ในปลายปี 2559 บสย. ได้ริเริ่มโครงการค้ำ�ประกันล่าสุดคือ โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน หรือ PGS6 ต่อเนื่องมาถึง
ปี 2560 พร้อมกันนั้น บสย. ยังได้รองรับการเพิ่มศักยภาพของ SMEs กลุ่ม Start–up และกลุ่มที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีโอกาสใช้
บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการทำ�ธุรกิจและช่วยผลักดันการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง บสย. ได้สนับสนุน
การค้ำ�ประกันกลุ่มเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ในฐานะประธานกรรมการ บสย. ผมขอขอบคุณผู้กำ�หนดนโยบายภาครัฐ กระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานกำ�กับดูแล
ที่สนับสนุน และให้โอกาส บสย. ทำ�หน้าที่เป็นกลไกของรัฐบาลเพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโต และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ขณะเดียวกัน ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงาน บสย. ทุกท่าน ที่ร่วมเป็นนำ�้ หนึ่งใจเดียวกันในการ
ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ทำ�ให้ บสย. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ได้รับความ
เชื่อถือ ยอมรับ และเป็นเสาหลักที่สำ�คัญที่ช่วยพัฒนารากฐานเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน

นายนริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
รายงานประจำ�ปี 2559 7

ก้าวสู่

ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่
11 และ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นางปริศนา
นางอัญชลี
นางสุมาลี
นายวิโรจน์

ประหารข้าศึก
เต็งประทีป
สุขสว่าง
สิทธิเจริญรุ่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำ�กับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ติ ามระเบียบ นโยบายต่าง ๆ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ งและการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับ
ดูแลที่ดี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำ�นวน 12 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการ บสย. ทุกครั้งเพื่อให้มีการดำ�เนินการในเรื่องที่เห็นสมควร
ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำ เนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป

1. รายงานทางการเงิน

		 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำ�คัญในประเด็นการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญเพื่อให้งบการเงินมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การควบคุมภายใน

		 การกำ�กับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2544 มีการพิจารณาการสอบทานคู่มือระบบการควบคุมภายใน และสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ
รวมทั้งการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ
ควบคุมภายใน จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับดูแล

3. การตรวจสอบภายใน

		 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ ความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี โดยทำ�การติดตาม
ความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศ กระบวนการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และกระบวนการพัฒนา
และติดตามหนี้ NPGs เป็นต้น
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4. การบริหารความเสี่ยง

		 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบผลการประเมินความเสี่ยง
การดำ�เนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

5. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

		 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก บสย. พบว่า การดำ�เนินงานและ
การปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่กำ�หนด รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรมีการกำ�กับดูแลที่ดีโดยมี
การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี รวมถึงการกำ�หนดนโยบายการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้อง

6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี

		 คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ตั้งแต่รองผู้จัดการทั่วไป ถึงระดับ
ผู้อำ�นวยการฝ่าย/สำ�นักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการพบปะผู้บริหารจำ�นวน 1 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำ�กับดูแลกิจการ ตลอดจนถึงการปรับปรุงงานของ บสย. ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของ
ผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างสม่ำ�เสมอ
การดำ�เนินงานตามบทบาทที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ พิจารณาการ
ดำ�เนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วยกระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส

(นางปริศนา ประหารข้าศึก)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
บสย.
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป

รองผู้จัดการ
ทั่วไป
สายงานธุรกิจ
ฝ่าย
ตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่าย
การตลาด
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายกิจการ
สาขา

ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รองผู้จัดการ
ทั่วไป
สายงาน
บริหารทั่วไป

รองผู้จัดการ
ทั่วไป
สายงาน
สนับสนุน

ฝ่าย
วิเคราะห์
ประกันสินเชื่อ

ฝ่าย
กลยุทธ์
องค์กร

ฝ่ายบริหาร
จัดการหนี้

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

สำ�นักงาน
กรรมการ
และผู้จัดการ
ทั่วไป

ฝ่าย
ประชา
สัมพันธ์

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
ประกันสินเชื่อ

ฝ่าย
บัญชีและ
การเงิน

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
การลงทุน

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่าย
กฎหมาย
และกำ�กับ
กิจการ

ฝ่ายบริหาร
สำ�นักงาน

ฝ่ายพัฒนา
กระบวนการ
และ
ประสิทธิภาพ

ฝ่าย
ค่าประกัน
ชดเชย

โครงสร้างอัตรากำ�ลัง
ณ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีพนักงานประจำ�ทั้งสิ้น 304 คน รายละเอียด ดังนี้
สายบังคับบัญชา

กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป

ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6

สายงาน
บริหารทั่วไป

สายงานธุรกิจ

สายงานสนับสนุน

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

พนักงาน
ระดับบริหาร

พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ

รวม

รองผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายกฎหมายและกำ�กับกิจการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รวม
ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ

3
6
5
3
2
5
21
5

4
3
3
3
6
19
19

3
10
8
6
5
11
40
24

ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ
รวม
ฝ่ายกิจการสาขา
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
รวม
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารการลงทุน
ฝ่ายค่าประกันชดเชย
ฝ่ายบริหารจัดการหนี้
รวม
รวมทั้งสิ้น

6
4
6
4
3
28
20
11
3
34
3
7
3
6
7
26
112

19
3
9
14
0
64
57
14
1
72
2
7
1
12
15
37
192

25
7
15
18
3
92
77
25
4
106
5
14
4
18
22
63
304

หน่วยงาน

หมายเหตุ: พนักงานระดับบริหาร หมายถึง ตำ�แหน่งรองผู้จัดการทั่วไป-ผู้จัดการ และพนักงานระดับปฏิบัติการ หมายถึง ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ-พนักงานบริการ
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ค่าใช้จ่ายพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง
ค่าใช้จ่ายพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง 3 ปี
ภาพรวม
ค่าใช้จ่าย
เงินเดือน
โบนัส
สวัสดิการ
รวม

ปี 2557
พนักงานประจำ�
ลูกจ้าง
128,986,184.52 7,268,100.70
50,834,877.46
34,178,240.65
213,999,302.63 7,268,100.70
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ปี 2558
พนักงานประจำ�
ลูกจ้าง
148,427,975.76
38,494,522.33
40,555,032.71
227,477,530.80

ปี 2559
พนักงานประจำ�
ลูกจ้าง

8,086,241.17 161,747,851.35 8,751,716.81
27,003,859.65
43,504,971.96
8,086,241.17 232,256,682.96 8,751,716.81

คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้ความสำ�คัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ
ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�หน้าที่ กำ�กับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและการวางแผน
กลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการ จึงถือว่ามีความสำ�คัญอย่างมากต่อกิจการนั้น ๆ
นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 ได้กำ�หนดหน้าที่ของ
กรรมการไว้ดังนี้
มาตรา 21 ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่กำ�กับและควบคุมโดยทั่วไป ซึ่งการดำ�เนินงาน การบริหารกิจการและธุรกิจของ
บรรษัทและให้มีอำ�นาจกระทำ�การต่าง ๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทำ�ได้
(1) จ่ายเงินของบรรษัทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท
การให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท
(2) ควบคุมให้มีการตรวจคำ�ร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับการค้ำ�ประกันสินเชื่อของบรรษัท
และให้รับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจและนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของ
รัฐบาล โดยมิต้องคำ�นึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น
คณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ �ำ หนดไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 อีกด้วย โดยได้บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา 19 กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (3) และ (4) ดังนี้
(1) เป็นผู้ถือหุ้นของบรรษัทไม่ต่ำ�กว่าหนึ่งร้อยหุ้นหรือเป็นผู้แทนของบริษัทจำ�กัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถือหุ้นของบรรษัท
		 ไม่ต่ำ�กว่าหนึ่งร้อยหุ้น
(2) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำ�โดยทุจริต
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โครงสร้างคณะกรรมการ บสย.
แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

คณะกรรมการ
บสย.

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
CG&CSR

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

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
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อกรรมการ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
พันเอกประเสริฐ ชูแสง
นางนงราม วงษ์วานิช
นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
นายอรุณ กมลกิจไพศาล
นายภณ รักตระกูล
ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

14 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559

22 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559

สาเหตุ
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

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. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เลขานุการ
								
คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กลั่ น กรองและเสนอขออนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารค้ำ � ประกั น และหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ประกั น ชดเชยต่ อ
คณะกรรมการ บสย.
2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันต่อคณะกรรมการ บสย.
3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งสำ�นักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
5. อนุมัติการค้ำ�ประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทสำ�หรับโครงการปกติและนำ�เสนอ
คณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ ยกเว้นการอนุมัติการค้ำ�ประกันโครงการแบบรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation) และโครงการ
Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ได้มอบอำ�นาจให้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปมีอำ�นาจอนุมัติ
6. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอำ�นาจอนุมัติของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ซึ่งเป็นไปตามที่กำ�หนดในระเบียบว่าด้วยพัสดุของ บสย. และนำ�เสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ
7. ดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		 1. นางปริศนา
ประหารข้าศึก		
		 2. นางอัญชลี
เต็งประทีป		
		 3. นางสุมาลี
สุขสว่าง		
		 4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน		

มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
1. จัดทำ�กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดำ�เนินงานของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
3. สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำ�เนินงานของ บสย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ
คำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ บสย.
5. สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ห รื อ มี โ อกาสเกิ ด การทุ จ ริ ต ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บสย.
7. เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำ�เป็น
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย.
9. รายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บสย. อย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำ�เป็น
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการ
เงินของ บสย.
10. ประเมินผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการ บสย. ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
ของ บสย.
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการ 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. ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน		
เลขานุการ
คณะกรรมการอิสระ มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
2. ให้คณะกรรมการทำ�รายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับแต่งตั้งและเป็นประจำ�ทุกปี
3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในรัฐวิสาหกิจได้รับความคุ้มครองและรัฐวิสาหกิจนั้นมีการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้กรรมการอิสระจากภายนอกควรมีส่วนในการกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและ
สอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. เข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นประจำ�โดยสม่ำ�เสมอ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
		 1. นายนิวัฒน์
กาญจนภูมินทร์		
ประธานกรรมการ
		 2. นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์		
กรรมการ
		 3. ผู้จัดการทั่วไป			
กรรมการ
		 4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง		
เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
1. กำ�หนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภท
2. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตามและดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด
4. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมอบหมาย
16 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

6. คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
6.1 คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
		 1. นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์		
ประธานกรรมการ
		 2. ผู้จัดการทั่วไป			
กรรมการ
		 3. รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ		
กรรมการ
		 4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมายและกำ�กับกิจการ
เลขานุการ
คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ
บสย.
2. ให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมการ บสย. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. เป็น
อย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล
4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
รวมถึงกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
5. มอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะทำ�งานชุดย่อย
เพื่อทำ�หน้าที่ในการสนับสนุนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อทำ�หน้าที่ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคณะทำ�งานด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
7. ติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการ บสย. และจัดทำ�รายงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำ�ปี
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 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
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
2. หาแนวทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำ�งานอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้าง ลูกจ้างและบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามคำ�ร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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ประวัติกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

นายนริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
อายุ 62 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปูเพาเว่อร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอกซ์ จำ�กัด

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการทำ�งาน / ประสบการณ์

อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประธานวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

18 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นายประสิทธิ์ วสุภัทร
กรรมการ
อายุ 63 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำ�กัด
กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำ�กัด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน / ประสบการณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 		
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

นายมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ
อายุ 54 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำ�กัด
ประธานสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน / ประสบการณ์

รักษาราชการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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ก้าวสู่

ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

นางอัญชลี เต็งประทีป
กรรมการ
อายุ 62 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma in Development Management,
University of Birmingham, United Kingdom

ประวัติการทำ�งาน / ประสบการณ์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
หัวหน้าสำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
หัวหน้ากองตรวจราชการ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อิสต์ เอเชีย จำ�กัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
กรรมการ
อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท MBA, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง)

ประวัติการทำ�งาน / ประสบการณ์

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการอาวุโส กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ผู้อำ�นวยการ ธนาคารไทยธนาคาร

20 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นางสุมาลี สุขสว่าง
กรรมการ
อายุ 65 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำ�งาน / ประสบการณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 		
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

นางปริศนา ประหารข้าศึก
กรรมการ
อายุ 63 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน
บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เพ๊นท์ จำ�กัด
กรรมการกองทุนเงินทดแทน สำ�นักงานประกันสังคม

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการทำ�งาน / ประสบการณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์
กรรมการ
อายุ 65 ปี

ประวัติการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งาน / ประสบการณ์

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เลขานุการกรม สำ�นักงานเลขานุการกรม
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิบปี้ง จำ�กัด

นายนิธิศ มนุญพร
กรรมการ
อายุ 55 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต สาขาทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งาน / ประสบการณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานธนานุเคราะห์
ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวลจริยธรรมบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เผยแพร่ไว้ใน Website:
www.tcg.or.th และในระบบ Intranet ของ บสย. เพื่อเป็น
การสื่อสารให้พนักงานของ บสย. ทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษา
รายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่สำ�คัญเพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงาน บสย. ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการแสดงเจตจำ�นง
ที่สำ�คัญของคณะกรรมการ บสย. ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลัก
ของกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีการกำ�หนดให้กรรมการ บสย. ทุกท่านต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทุกครั้งที่เข้ารับตำ�แหน่งและต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและมีการ
รายงานให้คณะกรรมการ บสย. ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการ
ทำ�รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ บสย. ตามแผนการ
ตรวจสอบประจำ�ปีด้วย

การประเมินผลคณะกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ บสย. เพื่อเป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยทำ�การประเมินปีละ 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 การเตรียมและดำ�เนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ทัง้ นี้ ฝ่ายจัดการจะนำ�เสนอแบบประเมินต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพือ่ ทำ�การทบทวนแบบประเมินผลให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนดไว้และเมือ่ คณะกรรมการ บสย. ได้ด�ำ เนินการประเมินเสร็จสิน้ แล้ว ฝ่ายจัดการ
จะสรุปผลการประเมินและนำ�รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ และนำ�มาดำ�เนินการปรับปรุง
การดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำ�หรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในปี 2559 สำ�หรับการประเมินตนเองรายบุคคล มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 88.76 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีและการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 87.98
ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินและได้นำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและเพื่อใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และนำ�ผลประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ตลอดจนนำ�ข้อเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงานต่อไป
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รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ บสย.
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2559
ประธานกรรมการ บสย. ได้กำ�หนดการประชุมปกติเป็นทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสำ�หรับคณะกรรมการ บสย. และประธาน
กรรมการบริหารได้กำ�หนดการประชุมเป็นทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองสำ�หรับคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษ
ตามความเหมาะสม
ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. จำ�นวน 13 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวน 12 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ จำ�นวน 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 10 ครั้ง คณะกรรมการด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) จำ�นวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จำ�นวน 8 ครั้ง
ดังมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ

บสย.

บริหาร

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
4/4
พันเอกประเสริฐ ชูแสง
4/4
นางนงราม วงษ์วานิช
4/4
นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
4/4
นายอรุณ กมลกิจไพศาล
4/4
นายภณ รักตระกูล
4/4
ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 4/4
ดร.รณชิต มหัทธนพฤทธิ์
นางสาวมัณฑิรา วารีดี
นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
นายนริศ ชัยสูตร
9/9
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
7/9
นายมนตรี ฐิรโฆไท
9/9
นางปริศนา ประหารข้าศึก
7/9
นางอัญชลี เต็งประทีป
9/9
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
11/13
นางสุมาลี สุขสว่าง
9/9
นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์
9/9
นายนิธิศ มนุญพร
13/13

2/2
2/2
8/8
8/8
10/10
10/10

ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
ตรวจสอบ
อิสระ ความเสี่ยง CG&CSR กิจการสัมพันธ์
4/4
4/4
4/4
8/8
8/8
6/7
1/1
-

6/6
6/6
5/6
-

1/2
2/2
10/10
1/1
7/7
9/10

1/1
1/1
1/1
1/1
5/5
6/6

1/1
7/7
-

หมายเหตุ : การระบุจำ�นวนครั้งที่มาประชุมกับจำ�นวนครั้งที่จัดประชุม ได้กำ�หนดเป็นสัดส่วนของตัวเลข เช่น 2/3 หมายถึง กรรมการ
		
ได้เข้าร่วมการประชุม 2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมดในขณะที่ตนเองเป็นกรรมการ 3 ครั้ง
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตรามาตรฐานที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำ�หนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ดำ�เนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่
กรรมการในคณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะทำ�งานอื่น 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 / คณะทำ�งานอื่น 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
ประชุมตามลำ�ดับ
ในปี 2559 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหนังสือของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ที่ กค. 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
3,760,814.31 บาท โดยแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน จำ�นวน 1,193,774.04 บาท และค่าเบี้ยประชุมตามรายคณะ จำ�นวน
2,567,040.27 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
1,193,774.04
-

1,050,000.00
382,500.00
425,040.27
185,000.00
304,000.00
100,000.00

-

120,500.00

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนับรวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการคณะกรรมการ
			 ตรวจสอบด้วย
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ทั้งนี้ สำ�หรับค่าเบี้ยประชุมแยกตามรายชื่อกรรมการ (เฉพาะบุคคลที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม) มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
พันเอกประเสริฐ ชูแสง
นางนงราม วงษ์วานิช
นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
นายอรุณ กมลกิจไพศาล
นายภณ รักตระกูล
ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
นายนริศ ชัยสูตร
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นายมนตรี ฐิรโฆไท
นางปริศนา ประหารข้าศึก
นางอัญชลี เต็งประทีป
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
นางสุมาลี สุขสว่าง
นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์
นายนิธิศ มนุญพร

26 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
73,999.99
36,999.99
36,999.99
36,999.99
36,999.99
36,999.99
36,999.99
159,774.17
82,999.99
82,999.99
82,999.99
82,999.99
120,000.00
82,999.99
82,999.99
120,000.00

50,000.00
65,000.00
86,249.99
89,499.99
52,500.00
86,999.99
60,000.00
100,000.00
147,500.00
237,500.00
215,967.74
231,774.19
315,000.00
222,500.00
217,661.29
320,000.00

คณะผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
นายนิธิศ มนุญพร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
อายุ 55 ปี		

การศึกษา

ปริญญาโท การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุงานใน บสย. 1 ปี
ประสบการณ์ทำ�งาน

1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2556 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด
2552 – 2556 ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานธนานุเคราะห์
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
ประสบการณ์ทำ�งาน

13 มิ.ย. 2554 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2553 – 2554 กรรมการบริหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd.
2537 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
2535 - 2537 ผู้จัดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd.
2534 - 2535 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำ�กัด (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
ประสบการณ์ทำ�งาน 				

1 ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
และ รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ 1 - 31 มี.ค. 2559 และ รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2556
23 ม.ค. 2541 - 30 พ.ย. 2555 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บสย.
และ รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร
ตั้งแต่ 31 ต.ค. 2551 – 21 เม.ย. 2553 และ รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร ตั้งแต่ 13 ม.ค. 2553 – 31 พ.ค. 2553

นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์			
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน			
อายุ 48 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท MBA (Strategic Management),
Cleveland State University, Ohio, USA.
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุงานใน บสย. 2 ปี 6 เดือน
			

ประสบการณ์ทำ�งาน 				

2 ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
และรักษาการผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารการลงทุน ตัง้ แต่ 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2559
พ.ค. 2551 - มิ.ย. 2557 ผู้อำ�นวยการฝ่าย Unsecured Lending Products
& Payments บริษัท ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2549 - เม.ย. 2551 รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2542 - ต.ค. 2548 ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อีซี่บาย จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2536 - ส.ค. 2539 พัฒนาธุรกิจ บริษัท บีพีซี กรุ๊ป จำ�กัด

28 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ

ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานกรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป
และรักษาการผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายกฎหมายและกำ�กับกิจการ
(1 ต.ค. 2559)

นางสาวธนภร ประกายเกียรติ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

นางสาวญาณี รวมรักษา

นายศิริพงษ์ แผนสนิท

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารจัดการหนี้

นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ
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นางสาวปราณี วงค์อ�ำ นวยกุล

นายพิทยา ปริวฒ
ั นศักดิ์

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายอนุสรณ์ เอมกมล

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

30 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นางผกามาศ สัจจพงษ์

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

นายศิษฎ์ วงศาริยะ

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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นายวีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

นางดุสิดา ทัพวงษ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายค่าประกันชดเชย

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นายเฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ

นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ฝ่ายค่าประกันชดเชย

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารการลงทุน

นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ

32 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
การกำ�หนดค่าตอบแทนผู้จัดการ บสย. ในการกำ�หนดครั้งแรก จะดำ�เนินการตามขั้นตอนการสรรหา คณะกรรมการ บสย. จะ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน สำ�หรับ
การปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี คณะกรรมการ บสย. จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงานและตัวชี้วัด รวมทั้งหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนประจำ�ปี โดยพิจารณาจากระดับความสำ�เร็จของตัวชี้วัด และผล
ประกอบการโดยรวมของ บสย. สำ�หรับการกำ�หนดค่าตอบแทนของรองผู้จัดการทั่วไป เป็นอำ�นาจของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ในการกำ�หนดและพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในการ
บรรลุตัวชี้วัด แผนงานและเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง มีจำ�นวนเงินรวม
46,840,568.30 บาท และสวัสดิการมีจำ�นวนเงินรวม 575,942.64 บาท
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ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินงาน
ปี 2559 นับเป็นปีที่ส�ำคัญอีกปีหนึ่ง โดย บสย. สามารถค�้ำประกันสินเชื่อได้กว่า 87,495 ล้านบาท และมีภาระการค�้ำประกัน
คงเหลือ ณ สิ้นปี รวมทั้งสิ้น 331,017 ล้านบาท ตลอดจนมีผลการด�ำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานที่ดีของ บสย. สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถปรับการด�ำเนินงานได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงาน ดังนี้

ปัจจัยภายใน

1. การบริหารจัดการด้านการเงิน บสย. ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานทั้งในด้านการวางแผนบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้
และลดโอกาสการเกิดความสูญเสียทางการเงิน เพื่อให้ฐานะทางการเงินขององค์กรมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง สามารถท�ำหน้าที่
ในการค�้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้
2. การบริหารจัดการลูกค้า เนือ่ งจากการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการค�ำ้ ประกันสินเชือ่
ให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งต้องด�ำเนินการผ่านสถาบันการเงินนั้น บสย. จึงก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน และ
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้ายิ่งขึ้น
3. การบริหารจัดการกระบวนการท�ำงานภายในองค์กร บสย. ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานภายในองค์กร
ในแต่ละด้าน อาทิ การอนุมัติค�้ำประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้ การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดย
นับแต่ปี 2557 บสย. ได้น�ำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตขององค์กร รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน
4. การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเติบโต บสย. ได้เห็นความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในตลอดจนสามารถตอบสนองการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยภายนอก

1. ปัจจัยด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหมายรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและของ
โลกอันเป็นปัจจัยหลักส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อภาระงาน ต่อบทบาท การบริหารจัดการ และผลประกอบการขององค์กร
2. ปัจจัยด้านสถานการณ์การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ด้วยธุรกรรมการค�้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs
ซึง่ เป็นธุรกรรมหลักของ บสย. ต้องด�ำเนินการผ่านสถาบันการเงินอันเป็นกลุ่มลูกค้าส�ำคัญกลุ่มหนึ่ง ของ บสย. ดังนั้น การด�ำเนินงาน
และสถานการณ์รวมของสถาบันการเงิน จึงมีผลกระทบต่อแนวโน้มผลการด�ำเนินงานของ บสย. ด้วยเช่นกัน
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มเติบโตจากปี 2558 ซี่งมีอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ
2.8 หรือคิดเป็นมูลค่า 9,472,101 ล้านบาท มาอยู่ที่ร้อยละ 3.0-3.5 โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2559 ได้แก่
ปัจจัยสนับสนุน : มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะการใช้จ่ายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
		 ต่อเนื่องจากปี 2558 และการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 11 มาตรการ วงเงินรวม 6.7 แสนล้านบาทในช่วงเดือนกันยายน
		 2558 ถึงเมษายน 2559 ตลอดจนการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
		 และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์การเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 12
		 จากปี 2558 รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือนภายในประเทศ ทั้งการสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศและ
		 มาตรการลดหย่อนภาษี เป็นต้น
ปัจจัยลบ : ในปี 2559 การส่งออกสินค้ายังคงชะลอตัวจากเศรษฐกิจประเทศของคู่ค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว
		 เฉพาะในบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตลอดจนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต�่ำกว่า
		 ที่คาดการณ์ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ที่จ�ำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนระยะสั้นในการประกอบธุรกิจ จึงท�ำให้
		 เกิดปัญหาสภาพคล่อง และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มสูงขึ้นตามล�ำดับ ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีมาตรการช่วยลด
		 ต้นทุนภาคธุรกิจในบางส่วนไปแล้วก็ตาม
จากปัจจัยสภาพแวดล้อมส�ำคัญข้างต้น 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 ตามล�ำดับ
โดยได้มีการประมาณการอัตราขยายตัวของ GDP ณ สิ้นปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 3.0-3.5
ทั้งนี้ แนวโน้มในปี 2560 ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยลบใกล้เคียงกับปี 2559 โดยมีการคาดหวังต่อการขับเคลื่อน
การลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น และประมาณการในปี 2560 ว่า GDP จะมีอัตราขยายตัวใกล้เคียงกับปี 2559 อยู่ในกรอบ
คาดการณ์ร้อยละ 3.0-3.6
ส�ำหรับภาพรวมของสินเชื่อปี 2559 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ไม่มากนัก โดยเฉพาะสินเชื่อ SMEs ที่ยังคงทรงตัวจาก
ปี 2558 ซึ่งได้เร่งขยายค่อนข้างมากจากมาตรการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ทั้งมาตรการพิเศษโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
(Soft Loan) ในช่วงปลายปี 2558 ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro
Entrepreneur) รวมถึงนโยบายมุ่งขับเคลื่อนภาคธุรกิจ SMEs อันเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาระสินเชื่อ SMEs คงค้างของ
ธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2559 มีจ�ำนวน 4,739,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้น
ปี 2558 (4,716,345 ล้านบาท) จ�ำนวน 23,255 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ
0.49 ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในไตรมาส 2 ปี 2559 มีจ�ำนวน 4,866,075
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 ที่ระดับ 4,433,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 432,199
ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 9.75
ทั้งนี้ 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
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ที่มา : ประมวลจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย สินเชื่อ NPL และจำ�นวนรายลูกค้าของธนาคารพาณิชย์แยกตามขนาดธุรกิจของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

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 หรือคิดเป็นจำ�นวนภาระสินเชื่อ SMEs คงค้างเฉพาะส่วนเพิ่มในปี 2559 และปี 2560 จำ�นวน 325,000 ล้านบาท
และ 343,000 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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แนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
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ที่มา : จากการรวบรวมของฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
หมายเหตุ : 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545)
		
2) F= ค่าประมาณการ
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ผลการดำ�เนินงาน
จากการดำ�เนินงานของ บสย. อันเป็นกลไกสำ�คัญในการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีบทบาทในการสนับสนุน
การพัฒนา SMEs นั้น ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา บสย. ได้ดำ�เนินงานและสามารถสรุปสารสนเทศผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของ บสย. ระหว่าง ปี 2552 –2559
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สำ�หรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนจากการดำ�เนินงานของ บสย. จาก
การศึกษาโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า
1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
TDRI ได้ศึกษาผลการค้ำ�ประกันสินเชื่อ พบว่า การค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ โดยมีค่าตัวคูณ
มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากมูลค่าเพิ่มแรงงาน มูลค่าเพิ่มทุน มูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการ คิดเป็น 4.58 เท่าของวงเงินอนุมัติค้ำ�ประกัน 3.78
แสนล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 13.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2557
2. ผลการวิเคราะห์ต้นทุน (งบประมาณรัฐ) เทียบกับผลประโยชน์ที่รัฐได้รับ (Cost to Benefit Analysis)
ผลการวิเคราะห์ต้นทุน พบว่าการค้ำ�ประกันสินเชื่อ 1 บาท จะก่อให้เกิดต้นทุนทางด้านการคลังโดยประมาณเท่ากับ 0.0413 บาท
ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับผลการวิเคราะห์ทางด้านผลประโยชน์จะได้สัดส่วนต้นทุนต่อผลได้ เท่ากับ 0.009 ซึ่งสะท้อนความคุ้มค่าของ
งบประมาณภาครัฐในระดับสูง (ค่าที่น้อยกว่า 1 แสดงว่ามีความคุ้มค่า และหากเข้าใกล้ศูนย์จะยิ่งมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น)
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การค้ำ�ประกันสินเชื่อ
1. การอนุมัติค้ำ�ประกันในแต่ละปี (Guarantee Approval)
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2. ภาระการค้ำ�ประกันคงเหลือ ณ สิ้นปี (Guarantee Outstanding at the end of year)
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3. การอนุมัติค้ำ�ประกันจำ�แนกตามภูมิภาคปี 2559
(Guarantee Approval Classified by Region 2016)
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* กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม
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4. การอนุมัติค้ำ�ประกันจำ�แนกตามประเภทธุรกิจปี 2559
(Guarantee Approval Classified by
Cluster 2016)
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ที่มา: ข้อมูลจากระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อระบบ Magic ณ วันที่ 11 มกราคม 2560
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การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ
ตามภารกิจหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีหน้าที่ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและ
เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขาดหลักประกัน ให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรูแ้ ก่
SMEs ร่วมกับ UBI
การจัดกิจกรรม
อบรม
ให้ความรู้
SMEs

2
1

การจัด
กิจกรรม
“เข้าถึงแหล่งเงินทุน”

3

การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ความรู้
SMEs ร่วมกับ
ภาครัฐ
หรือเอกชน

4

การจัด
กิจกรรม
“คลินกิ
ค้�ำ ประกัน
สินเชือ่ ออนไลน์”

5

ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. ได้ค้ำ�ประกันสินเชื่อสะสมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้น 269,012
ราย เป็นวงเงินค้ำ�ประกัน 581,786 ล้านบาท และจากการเก็บข้อมูลของกิจการที่ขอสินเชื่อโดยมี บสย. เป็นผู้ค้ำ�ประกัน พบว่า
สามารถทำ�ให้ SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นจำ�นวน 876,212 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.5 เท่าของยอดอนุมัติค้ำ�ประกัน
สะสม ซึ่งจากผลการดำ�เนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงานแก่แรงงานจำ�นวน 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% ซึ่งจะเห็นได้ว่าการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. เป็นปัจจัย
สำ�คัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
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นอกเหนือจากภารกิจหลักตามที่กล่าวมา บสย. ยังให้ความสำ�คัญกับการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ได้มีโอกาสรับรู้/รู้จัก รับทราบข้อมูล และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ บสย. รวมถึงข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และขัน้ ตอนการใช้บริการ บสย. จึงมุง่ เน้นการเข้าถึงความต้องการของผูป้ ระกอบการทีย่ งั ไม่ได้รบั การตอบสนอง
ทางการเงินตามที่คาดหวังไว้หรือที่ต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรมการดำ�เนินงานของกิจการ ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรม “เข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพือ่ ให้ขอ้ มูลและอำ�นวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการ โดยกิจกรรมภายในงานได้เชิญ
สถาบันการเงินในพื้นที่เข้าร่วมให้คำ�ปรึกษาด้านสินเชื่อ อีกทั้งเชิญ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการขอสินเชื่อแบบครบวงจรได้ในงานเดียวกัน นอกจากนี้ในงานยังมีการจัด
เสวนาให้ความรู้แก่ SMEs ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา บสย. ได้จัดกิจกรรมจำ�นวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 3,044 คน
2. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ SMEs โดยใช้หลักสูตรใหม่ที่ บสย. พัฒนาขึ้นเอง เป็นกิจกรรมการจัดเสวนาให้ความรู้แก่
SMEs กลุ่ม Micro และกลุ่ม Small ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะสอดคล้องไปตามกลุ่มของผู้ประกอบการ
ทั้งสองกลุ่ม โดยเนื้อหาการอบรมสำ�หรับกลุ่ม Micro เป็นการจัดทำ�บัญชีเบื้องต้น ส่วนกลุ่ม Small เป็นการทำ�การค้าออนไลน์ ซึ่งใน
ปี 2559 ได้จัดกิจกรรมจำ�นวน 21 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,706 ราย
3. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ก่ SMEs เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกับ UBI เพื่อช่วยสร้างโอกาสและ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ประสงค์ประกอบธุรกิจหรือเริ่มต้นทำ�ธุรกิจ อีกทั้งยังให้คำ�แนะนำ�
และให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและการเงินอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ซึ่งในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมจำ�นวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 907 ราย
		
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ SMEs ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ทั้งสถาบันการเงินและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายให้ข้อมูลแก่ SMEs กลุ่ม Micro และกลุ่ม Small ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะสอดคล้องไปตามกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม โดยเนื้อหาการอบรมสำ�หรับกลุ่ม Micro เป็นการจัดทำ�
บัญชีเบื้องต้น เทคนิคการจัดร้าน และการสานฝันธุรกิจ ส่วนกลุ่ม Small เป็นการทำ�ความเข้าใจการค้าออนไลน์ กลยุทธ์เรียกลูกค้า
และการสานฝันธุรกิจ ซึ่งในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมจำ�นวน 72 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 3,813 ราย
5. การจัดกิจกรรม “คลินกิ ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ออนไลน์” เพื่อให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อของ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ทั่วไปที่สถาบันการเงินจะใช้พิจารณาสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
นอกเหนือไปจากช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเข้ารับคำ�ปรึกษาที่สำ�นักงานสาขาของ บสย. ซึ่งในปี 2559 มีผู้ขอรับคำ�ปรึกษา
ทั้งสิ้น 4,607 ราย
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ผลการดำ�เนินงานอื่นที่สำ�คัญ
บสย. ได้มีการจัดทำ�แผนวิสาหกิจประจำ�ปี และระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำ�ปี ซึ่งกระบวนการจัดทำ�แผนได้
บูรณาการเข้ากับแนวคิดต่าง ๆ อาทิ Strategy Map, Balanced Scorecard, Economic Profit การบริหารความเสี่ยงและระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อให้สามารถบรรลุในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดย ณ สิ้นปี 2559 สรุปผลการดำ�เนิน
งานและแผนงานที่สำ�คัญมีดังนี้
ผลการดำ�เนินงาน

เป้าหมาย

1. ยอดอนุมัติค้ำ�ประกันสินเชื่อรวม (ล้านบาท) 85,000

2. ยอดอนุมัติค้ำ�ประกันรายใหม่รวม (ราย)

3. จำ�นวน SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้
ความรู้ (ราย)
4. อัตราการแก้ไข NPGs รายใหม่ระหว่าง
ปี 2559 (ร้อยละ)
5. ระดับการพัฒนา Competency
ของพนักงาน (ร้อยละ)
6. กลุ่มเป้าหมายมีระดับการรับรู้
และจดจำ� บสย. (ร้อยละ)

44 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

41,300

7,180

22

60

25

ผลลัพธ์

วิเคราะห์ผลต่าง

เป็นผลจากการผลักดันโครงการ PGS 5 ปรับปรุงใหม่
เป็นสำ�คัญ ซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้
87,495
ได้รับเงินทุนเพื่อดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เป็ น ผลจากการผลั ก ดั น การค้ำ � ประกั น สิ น เชื่ อ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการ Micro SMEs โดยได้รับความร่วมมือ
41,809
เป็นอย่างดีจากสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบัน
การเงินที่มีมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย Micro SMEs
เป็นผลมาจากการเร่งประสานและขยายความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินกิจกรรม
10,224
ให้ความรู้ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝึก
อบรมให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
40

เป็นผลเนื่องมาจาก NPGs รายใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2559
นั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้
จากสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้มาก่อน ดังนั้นการแก้ไข
หนี้จึงสามารถดำ�เนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น

70.82

เป็นผลมาจากการให้ความสำ�คัญด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร โดยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ซึ่งได้จัดทำ�แผนการพัฒนาพนักงานรองรับในทุก ๆ ปี
เพือ่ ให้พนักงานสามารถเพิม่ พูนศักยภาพได้อย่างต่อเนือ่ ง

55.4

เป็นผลจากการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก ภายใต้หลัก
การสือ่ สารแบบบูรณาการ (Integrated Communication)
เพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้างผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบ
ต่าง ๆ รวมถึง Social Media เป็นสำ�คัญ

แผนงานที่สำ�คัญ
โครงการศึกษาศักยภาพของ SMEs
กลุ่ม Unserved SMEs

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
การพัฒนาหลักสูตรการอบรม
การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
การให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� เตรียมความพร้อม
ในการขอสินเชื่อออนไลน์
การจัดประชุมค้ำ�ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย
ครั้งที่ 29 (Asian Credit Supplementation
Institution: ACSIC)
โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR)

ผลการดำ�เนินงานปี 2559
ดำ�เนินการศึกษาแล้วเสร็จตามแผนงานทีก่ �ำ หนด ทัง้ นีผ้ ลการศึกษาจะนำ�ไป
ประกอบพิจารณาในการวางแผนทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บสย. ต่อไป
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ จำ�นวน 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 มียอดอนุมัติค้ำ�ประกันสินเชื่อรวม 4 โครงการ
เท่ากับ 4,011 ล้านบาท
ดำ�เนินการพัฒนาต่อยอดระบบส่งคำ�ขอให้ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ออนไลน์ โดยมี
การส่งคำ�ขอผ่านระบบออนไลน์ในรอบปี 2559 กว่าร้อยละ 65
จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้หลักสูตรที่ บสย. ได้พัฒนา
ขึ้นมาเองจำ�นวน 21 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 1,706 ราย
จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำ�นวน 28 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 8,583 ราย
ให้คำ�ปรึกษาผ่านช่องทาง “คลินิกค้ำ�ประกันสินเชื่อออนไลน์” มีผู้ขอรับ
คำ�ปรึกษารวม 4,607 ราย
มีผู้เข้าร่วมประชุม 116 ผู้นำ�สถาบันค้ำ�ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาค จาก 11
ประเทศ
จัดกิจกรรมต่อเนือ่ งโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม “คืนรอยยิม้ ระยะที่ 3”
กิจกรรม “บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข” 4 ครั้ง และ “โครงการ
SMEs ทำ�ดี มีทุน ครั้งที่ 2” กิจกรรมประกวดรางวัล “รางวัลผู้ประกอบ
ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559”
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การบริหารจัดการทรัพยากร
การบริหารจัดการสารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) บสย. ได้กำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยในปี 2559 บสย. ได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการตามแผน
วิสาหกิจ บสย. โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานสารสนเทศหลัก (Core Business) เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการ
ดำ�เนินการปรับปรุงระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อเดิมให้รองรับผลิตภัณฑ์การค้ำ�ประกันใหม่ ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
		 ในการรองรับจำ�นวนธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นโดยเพิ่มรหัส (digit) เพื่อรองรับธุรกรรมถึง 999,999 รายการต่อปี และจัดทำ�ระบบ
		 การตรวจสอบ Single Guarantee Limit (SGL)
ดำ�เนินการพัฒนาต่อยอดระบบส่งคำ�ขอให้ค้ำ�ประกันสินเชื่อออนไลน์ให้รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของปี 2559 รวมถึงการจัดทำ�
		 การตรวจสอบ Single Guarantee Limit (SGL)
ดำ�เนินการพัฒนาระบบใบคำ�ขอรับเงินค่าประกันชดเชย Online สำ�หรับโครงการ Micro Entrepreneurs
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน (Supported System) แบบบูรณาการ
ในปี 2558 และปี 2559 ดำ�เนินการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ
		 (Enterprise Resource Planning : ERP) เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถวางแผนทางด้านการเงิน การลงทุนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 รวมถึงจัดหาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบ
		 ภายใน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ออกรายงานเพื่อวัดและวิเคราะห์ผลดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่
		 ระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) ระบบ MIS ระบบ EIS ระบบ B-Request รวมถึงจัดทำ�ระบบ Report Center เพื่อให้
		 ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายงานการค้ำ�ประกันสินเชื่อทดแทนการใช้งานระบบ Magic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ Call Center, CRM, Branch Activity (BA) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า
		 ธนาคาร และผู้สนใจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
ดำ�เนินการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงจัดหาเครื่องมือที่สนับสนุน
		 นโยบายการสำ�รองข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ (Centralize Data Backup System) ซึ่งจะดำ�เนินการในปี 2558-2559 เพื่อ
		 รองรับการสำ�รองข้อมูลที่สำ�คัญ
ดำ�เนินการจัดหาศูนย์ปฏิบัติการสำ�รอง (Co-location) ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสำ�รอง (Alternate Site
		 Operation) ปี 2558-2559 เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
		 รวมถึงจัดให้มีระบบการสำ�รองข้อมูลแบบ Replication เพื่อช่วยลดระยะเวลาการกู้คืนข้อมูล (Recovery Time Objective:
		 RTO) และระยะเวลาการเสียหายข้อมูลที่ยอมรับได้ (Recovery Point Objective: RPO)
ดำ�เนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy) นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
		 การจัดชัน้ ความลับข้อมูล (Information Classification Policy) และจัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการ
		 ภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing Policy) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำ�สั่ง เพื่อยกระดับความ
		 มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ของ บสย.
พัฒนาระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) และได้รับ
		 มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขตศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ บสย. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
		 ดำ�เนินการนำ�มาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service) มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ (Change Control Procedure) กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์
ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Incident Management Procedure) เป็นต้น รวมถึงพัฒนา IT Helpdesk เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยมีการทบทวนแนวทางการให้บริการและตัวชี้วัดเพื่อให้ประสิทธิภาพของการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศของ บสย. ให้มีความแม่นยำ� ถูกต้อง ปลอดภัย และมีความพร้อมใช้
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5. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน
		 ดำ�เนินการพัฒนาระบบ 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 โดยเฉพาะการสร้างความพร้อมด้านศักยภาพการทำ�งานของพนักงานและผู้สืบทอดตำ�แหน่ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร สำ�หรับแผนงาน Employee Engagement ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงดำ�เนินการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าว ล้วนมีเป้าหมายหลักที่สำ�คัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคง และ
การเจริญเติบโตของทั้งต่อองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการดำ�เนินงานขององค์กร
ในที่สุด โดยในปี 2559 แผนงานดังกล่าว ประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินการ ดังนี้
1. แผนงาน Career Management
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดทำ�เส้นทางสายอาชีพ (Career Path) แผนฝึกอบรม
ระยะยาว (Training Roadmap) การวางแผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Planning) รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency
Development) ซึง่ นำ�มาบูรณาการวางแผนและจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
		 1.1 การวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency Assessment Analysis) ซึ่งมีผลต่อตัวชี้วัดระดับความสำ�เร็จของการพัฒนา
			 และปิด Competency Gap โดยในปี 2559 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยการลดช่องว่างสมรรถนะและเสริมสร้าง
			 ความสามารถของบุคลากรรายบุคคล ให้มรี ะดับความสามารถตามทีค่ าดหวัง (Expected Competency) ซึง่ มีการจัดทำ�
			 แผนพัฒนารายบุคคล 100% (Individual Development Plan) เพื่อให้พนักงานที่มีช่องว่างสมรรถนะตามระดับ
			 ตำ�แหน่ง ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ ให้ตรงกับความคาดหวังและความจำ�เป็นของตัวบุคลากรเอง
			 ทั้งนี้ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน จะต้องมีการประเมินความรู้
			 ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทำ�งานของบุคลากรเทียบกับระดับความสามารถที่ บสย. คาดหวังในตำ�แหน่ง
			 งานนั้น ๆ เพื่อนำ�ผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ทีมงานให้แข็งแกร่ง และเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
			 เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการจัดฝึกอบรมแล้ว ยังได้กำ�หนดแนวทางการใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การ
			 อบรมในห้องเรียน อาทิ การสอนงาน (Coaching), การฝึกอบรมในขณะทำ�งาน (On the Job Training: OJT), โปรแกรม
			 พี่เลี้ยง (Mentoring Program), การเพิ่มคุณค่างาน (Job Enrichment), การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement),
			 การมอบหมายงาน (Delegation) และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Leaning) เป็นต้น
		 1.2 การจัดทำ�แผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลประจำ�ปี (Training Year Plan) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
			 ในทุกรายตำ�แหน่ง ซึ่งการเรียนรู้จากการเข้ารับการอบรม ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Competency Gap ของ
			 พนักงานโดยรวม
		 ทั้งนี้ ผลจากการดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรของ 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 และภาวะผู้นำ�
นอกจากนี้ บสย. ยังได้ให้ความสำ�คัญในการสร้างความตระหนักในด้านค่านิยมโดยผ่านกิจกรรมคนดีศรี บสย. ประจำ�ปี รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของ บสย. อีกทั้งจัดกิจกรรมให้มีการประชุมในฝ่ายงานเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในฝ่ายงาน ส่งผลให้สร้างทีมให้แข็งแกร่ง และสามารถปฏิบัติงานรองรับแผนงาน เป้าหมายและพันธกิจ
ของ บสย. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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2. แผนงาน Employee Engagement
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำ�เนินการตามแผนและมีผลประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ 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
ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน ได้แก่ การปรับปรุงการขึ้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน การจัดงาน Meet & Greet เสียงตามสาย
โดยกรรมการและผู้จัดการทั่วไป (MD Talk) การประชุมข้ามระดับ (MD พบพนักงานต่ำ�กว่า ผู้อำ�นวยการ) การจัดช่องทางสื่อสารผ่าน
HR Clinic การจัด MD และ HR สัญจร การจัดทำ�หนังสือยกย่องชมเชยพนักงานที่ทำ�ความดี การส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ และ
กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการทำ�งานและความสัมพันธ์ในฝ่ายโดยผ่านการจัดประชุม Team Spirit Meeting เป็นต้น
การปรับปรุงค่าตอบแทน

Meet & Greet
ระดับ
ความพึงพอใจ
ของพนักงาน
75.13%
MD Talk
Team
Spirit Meeting
ประชุมข้ามระดับ
ระดับ
ความผูกพัน
ของพนักงาน
75.92%

จัดทำ�หนังสือยกย่องชมเชย
HR Clinic

MD และ HR สัญจร

กิจกรรมดังกล่าว ช่วยเสริมสร้างปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจในปัจจัยด้านความก้าวหน้าและผลสำ�เร็จ ด้านค่าตอบแทน
สวัสดิการและผลประโยชน์ ด้านการสือ่ สาร ด้านความสัมพันธ์กบั การได้รบั การยกย่องนับถือ ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม ด้านภาพลักษณ์
ความอิสระ และความท้าทายในงาน อย่างไรก็ตาม บสย. ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน
ให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของ บสย.
บสย. ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การดำ�เนินงานที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตที่มั่นคง
และยั่งยืน บสย. ได้ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงโดยนำ�แนวทางของ COSO (ERM-Integrated Framework) ที่กำ�หนดโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาเป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้สามารถดำ�เนินการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญ 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง มีการกำ�หนด
โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมพร้อมทัง้ กำ�หนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ หน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน กำ�หนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพออย่างสม่ำ�เสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจ อีกทั้งมีการทบทวนและ
ปรับปรุงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมีการกำ�หนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่อาจจะทำ�ให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดำ�เนินงาน กำ�หนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยงโดยมีความสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
(Risk Boundary) กำ�หนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง กำ�หนดแผนการ
บริหารความเสี่ยงที่ใช้จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการ
ประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมและสม่ำ�เสมอ รวมทั้งได้จัดทำ�แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดงถึงความ
สัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่ครบถ้วน มีการกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของทุกปัจจัยเสี่ยง เพื่อติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด นอกจากนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สื่อสาร
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมีการสำ�รวจความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงของพนักงาน เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 2559 บสย. ได้ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
		 ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำ�ประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ไม่สามารถชำ�ระหนีค้ นื สถาบันการเงินผูใ้ ห้กไู้ ด้ หรือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากโอกาสทีล่ กู ค้าอาจไม่สามารถชำ�ระหนีค้ นื ได้ (Potential Event
of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ บสย.
		 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการค้ำ�ประกันสินเชื่อและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำ�ประกัน
สินเชือ่ ) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายการบริหารความเสีย่ งของ บสย. รวมทัง้ ทบทวนแนวปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต เพือ่ ให้
มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการทีจ่ ะสนับสนุนและควบคุมความเสีย่ ง ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยที่ยังคงดำ�เนินนโยบายการค้ำ�ประกันสินเชื่อในลักษณะที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์การค้ำ�ประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme และให้การค้ำ�ประกันอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการค้ำ�ประกันที่มีการจำ�กัดปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantees : NPGs) และความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งมีการระบุระยะเวลาการค้ำ�ประกันที่ชัดเจน ณ สิ้นปี 2559 มีภาระค้ำ�ประกันสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 98.10
ของภาระค้ำ�ประกันทั้งหมด ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการจ่ายค่าประกันชดเชยและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากการค้ำ�ประกันอย่าง
ใกล้ชิด
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ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

		 การติดตาม ควบคุม และดูแลลูกหนี้ NPGs ถือเป็นส่วนที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งได้
มีการดำ�เนินมาตรการในการติดตามเพื่อลดหนี้ NPGs ทั้งการลดหนี้ NPGs รายเดิม และหนี้ NPGs รายใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2559
เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถ
ชำ�ระหนี้ได้ รวมทั้งหาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย. สำ�หรับในส่วนของลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว ได้มี
การเร่งรัดติดตามหนี้เงินชดเชยโดยเฉพาะลูกหนี้รายใหม่ได้ใช้แนวทางการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพ การใช้มาตรการ
ทางกฎหมายในการเร่งรัดชำ�ระหนี้ และการพิจารณาออกมาตรการจูงใจให้ลูกหนี้เร่งปิดบัญชีชำ�ระหนี้หรือออก Campaign กระตุ้น
การชำ�ระหนี้ (เริ่มมีผลใช้บังคับในปี 2560) รวมทั้งได้เตรียมการที่จะว่าจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้เงินชดเชย นอกจากนี้ ได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การจัดทำ�แบบจำ�ลองสำ�หรับวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหนี้ NPGs ของพอร์ตการค้ำ�ประกันสินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Scheme โดยสามารถนำ�ผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการออกผลิตภัณฑ์การค้ำ�ประกันสินเชื่อใหม่ และการกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมตามต้นทุนความเสี่ยง (Risk Based Pricing Fee)
2) มีการกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยงและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และ 3) มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)
โดยจำ�ลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้ เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน เป็นต้น
2. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
		 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ แผนดำ�เนินงานและการนำ�ไปปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำ�รงอยู่ของกิจการ
		 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย.
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำ�แผนวิสาหกิจได้นำ�การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO
(ERM-Integrated Framework) มาประกอบการวางแผน มีการกำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การ
กำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อใช้แจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning) ก่อนที่ผลการดำ�เนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งได้
เตรียมการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์
มีการจัดทำ�แบบจำ�ลองเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ที่สะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อช่วงความเบี่ยงเบนรวมที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้ รวมทั้งมีการ
ติดตามและคาดการณ์ผลการดำ�เนินงานโดยใช้แบบจำ�ลองดังกล่าวในการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ มีการประเมินระดับความเสี่ยงและระดับเงินกองทุนที่ใช้รองรับการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. มีเงิน
ทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจและสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งได้มีการเตรียมความ
พร้อมเรื่องการดำ�รงเงินกองทุน การคำ�นวณสินทรัพย์เสี่ยงและการคำ�นวณค่า BIS Ratio ตามเกณฑ์การกำ�กับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะเริ่มใช้บังคับในปี 2560
3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
		 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หรือ
ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ
เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
		 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บสย. รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อเป็นกรอบในการกำ�หนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญ
ได้แก่ การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator : KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) เป็นต้น โดยได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการให้มีการใช้งานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งฝ่ายงานต่าง ๆ และสำ�นักงานสาขาสามารถรายงานและบันทึกข้อมูลความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือรายงานเป็นประจำ�ทุกเดือน นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ทบทวนแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กร (BCP) และจัดทำ�แผนรองรับการ
50 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทดสอบแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. จะสามารถดำ�เนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
		 ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่ใน
งบดุล ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกำ�ไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตลาดอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทั่วไป (General market risk) และ/หรือ ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสาร (Specific market risk)
		 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย.
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่เหมาะสม เพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และได้มีการทบทวนนโยบาย
การลงทุนด้วยความระมัดระวัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำ�เสมอ มีการรายงานผลการดำ�เนินงานการบริหาร
กองทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน ในปี 2559 บสย. ยังคงใช้นโยบายและ
ข้อจำ�กัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำ�หนักการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่เกินร้อยละ 11 ของ
เงินลงทุน และน้ำ�หนักการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน รวมถึงกำ�หนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR
ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม และเพิ่มการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึงการบริหาร
ผลตอบแทนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน รวมทั้งมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำ�ลองสถานการณ์วิกฤต
ที่อาจเป็นไปได้เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน นอกจากนี้ ได้มีการปรับใช้นโยบาย Stop Loss ให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของตราสาร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้ดำ�เนินการบริหารเงิน
กองทุนทุกแห่งต้องเสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อพิจารณา
5. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำ�ระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อสถาบัน
การเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถจัดหา
เงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
		 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บสย. รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งภาระ
ค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. โดยส่วนใหญ่เป็นการค้ำ�ประกันประเภทโครงการ Portfolio Guarantee Scheme และตามกระบวนการ
จ่ายค่าประกันชดเชยได้มีการกำ�หนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่ บสย. จะทราบจำ�นวนเงินรวมที่จะต้องจ่าย
ในแต่ละปีล่วงหน้า ทำ�ให้มีเวลาในการจัดเตรียมสภาพคล่อง ได้มีการจัดทำ�นโยบายการบริหารเงินสภาพคล่องของ บสย. โดยกำ�หนด
กรอบการดำ�รงสภาพคล่องแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความชัดเจน ประกอบด้วย 1) สภาพคล่องเพื่อการดำ�เนิน
งานและการจ่ายค่าประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพื่อการจ่ายค่าประกันชดเชยที่มีการกำ�หนดเงื่อนไขการจ่าย
ค่าประกันชดเชยจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่ได้รับ รวมทั้งได้จัดทำ�ประมาณการกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน ราย
ไตรมาส และรายปี เพื่อจัดเตรียมสภาพคล่องให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการชำ�ระเงิน มีการกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแยกตามลักษณะ
การจ่ายค่าประกันชดเชยและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำ�ลอง
สถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้ เพื่อประเมินระดับสภาพคล่องและความสามารถในการชำ�ระหนี้สินและค่าประกันชดเชย รวมถึงมี
แผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติและแผนฉุกเฉินสภาพคล่องในภาวะวิกฤต
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำ�คัญต่อการควบคุมภายในที่ดี การกำ�กับดูแล
ที่ดีขององค์กร มีการบริหารงานที่เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผูกพันในการดำ�รงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในสำ�หรับการดำ�เนินงานทุกด้าน
ของ บสย. โดย บสย. กำ�หนดให้ทุกหน่วยงานของ บสย. ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อเป็นหลักในการดำ�เนินธุรกิจของ บสย.
และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ยังกำ�หนดให้มีการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความพอเพียงของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการหารือ และประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสาระสำ�คัญประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. ใน
กรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
บสย. ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลที่ดี โดยจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติงาน รวมทั้งคู่มือระบบ
ควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงานกำ�หนดระเบียบวินัยของพนักงาน จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึง
กำ�หนดบทลงโทษการกระทำ�ความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในโดย
ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ� เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
บสย. กำ�หนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสร้างการควบคุมที่เหมาะสมในทุกส่วน
งาน กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกกำ�หนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สำ�หรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับการ
ระบุและดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บสย.
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดำ�เนินงานของ บสย. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดิ ตามดูแลการควบคุมภายใน การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง และการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ
ของ บสย. อย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ บสย. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการรายงานผลการกำ�กับและตรวจสอบต่อกรรมการและผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหาร เพื่อพิจารณาดำ�เนินการ
แก้ไข และได้น�ำ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกเดือน นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำ�หน้าทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับ
ระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ คำ�สั่งต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการกำ�กับดูแลที่ดีตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำ�หนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ บสย. ตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการที่สำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจของ บสย. ทำ�ให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำ�เนินงานของ บสย. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์
ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนินงานน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำ�อันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของ บสย.
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ยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการดำ�เนินงาน
กรอบการดำ�เนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในปี 2560-2564 เป็นการดำ�เนินงานภายใต้
นโยบายการพัฒนาองค์กรระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2558-2568) อันจะนำ�องค์กรไปสู่การเป็น “บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำ�
ประกันสินเชื่อและมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” จากวิสัยทัศน์และพันธกิจ บสย. จึงได้กำ�หนด
กรอบยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการดำ�เนินงานในปี 2560 อันรวมถึงเป้าประสงค์และกลยุทธ์การดำ�เนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำ�ประกันสินเชื่อและมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
พันธกิจ

ช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน
และมีความสามารถในการแข่งขัน

ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทำ�ธุรกิจแก่ SMEs

สร้างองค์กรให้ธรรมาภิบาล
และให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ขยายฐานลูกค้า SMEs ทุกกลุ่ม
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงิน
แก่ SMEs

วางระบบการบริหารจัดการงานภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ :

1. ลดความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจและ
สังคม
2. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภายใน
การประกอบธุรกิจของ SMEs
แผนกลยุทธ์

1. กลยุทธ์การตลาดโดยรวม
2. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ดำ�เนินการเอง
3. กลยุทธ์การพัฒนา Risk Based
Pricing
4. กลยุทธ์ขยายขอบเขตลูกค้าและ
ประเภทธุรกิจไปยังกลุ่ม Non-Bank
5. กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
และจดจำ�ชื่อและบทบาทหลักของ
องค์กร

1. สร้าง SMEs ที่มีคุณภาพ มีความรู้
ที่จำ�เป็นในการดำ�เนินธุรกิจให้อยู่รอด

แผนกลยุทธ์

1. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์

1. กลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับ SFIs อื่นๆ 1. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในโครงการให้ความรู้
การบริหารหนี้และเก็บหนี้
2. กลยุทธ์เพิ่มขอบเขตการให้ความรู้
2. กลยุทธ์การปรับนโยบายการลงทุม
3. กลยุทธ์สร้างระบบประเมินและติดตาม และสร้างผลตอบแทนให้มั่นคง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ความรู้
3. กลยุทธ์การพัฒนาระบบ CGMS
4. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพพนักงาน
ต่อเนื่องและบทบาทหลักขององค์กร
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ก้าวสู่

ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขยายฐานลูกค้า SMEs ทุกกลุ่มเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า SMEs ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และขยายขอบเขตการดำ�เนินงาน
และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อองค์กรและบทบาทการค้ำ�ประกันของ บสย. โดยมีแนวทางที่สำ�คัญ ดังนี้

กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1. การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า

		 การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้ายึดตามกรอบ “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” ซึ่งกำ�หนด
ภารธุระในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยกำ�หนดลูกค้าของ บสย. เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สถาบันการเงิน
		 ตาม พรบ. บสย. กำ�หนดภารธุระให้ บสย. ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการให้ได้รับ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยค้ำ�ประกันสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน เป็นผลให้สถาบันการเงินได้รับประโยชน์โดยตรง
จากการค้ำ�ประกันสินเชื่อ ซึ่ง บสย. เป็นผู้รับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ในการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ให้กับสถาบันการเงินนั้น บสย. จะออกเอกสารการค้ำ�ประกันที่เรียกว่า “หนังสือค้ำ�ประกัน” ให้กับสถาบันการเงิน ผลจากการ
วิเคราะห์ สามารถจำ�แนกเป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี้
		 1. กลุ่มธนาคารที่มีแนวโน้มในการใช้บริการ บสย. ในระดับสูง
		 2. กลุ่มธนาคารที่มีแนวโน้มในการใช้บริการ บสย. ในระดับปานกลาง
		 3. กลุ่มธนาคารที่มีแนวโน้มในการใช้บริการ บสย. ในระดับน้อย
กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
		 การพิจารณาแบ่งจำ�แนกลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการนำ�ไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์ในการเข้าถึง เพื่อให้สามารถนำ�ไปสู่การกำ�หนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติ
ดังนี้
		 1. วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
			 การแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามจำ�นวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมมูลค่าที่ดิน 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
			 ทัง้ นี้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยงั ได้น�ำ ปัจจัยด้านความเสีย่ งมาพิจารณาประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเฉพาะเจาะจง
		 สำ�หรับตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาทิ ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยทำ�ให้ บสย. มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
		 ตอบสนองความต้องการของ SMEs ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม
		
		 2. วัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์ในการเข้าถึง
			 จากวัตถุประสงค์ตาม พรบ. ของ บสย. ในการช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบัน
		 การเงินจำ�นวนมากขึ้น โดยในการดำ�เนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวในการเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จำ�นวน
		 มากกว่า 2 ล้านรายนั้น จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการถือครอง SMEs เพื่อให้
		 บสย. สามารถเข้าถึง SMEs ได้อย่างทั่วถึง จึงแบ่งผู้ประกอบการ SMEs ตามหน่วยงานที่มีปริมาณ SMEs อยู่ในสังกัด และ
		 สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
			 1. SMEs ที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ
			 2. SMEs ที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานภาคเอกชน
54 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2. กลยุทธ์หลายส่วน และการตลาดเฉพาะกลุ่ม กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การขยาย
ขอบเขตการให้บริการ

		 การกำ�หนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นผลสืบเนือ่ งจากการจำ�แนกกลุม่ ลูกค้าเพือ่ กำ�หนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในภาพรวม รวมทัง้
พิจารณาข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทของ SMEs ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ระดับความเสี่ยง
		 1. สร้าง Product Alignment ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน ที่จับคู่
กับกลุ่มลูกค้า SMEs
		 2. สร้าง Relationship Building เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน
		 3. กระตุ้น Demand Creation & Stimulation เป็นการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และกระตุ้นความต้องการใช้บริการค้ำ�ประกัน
		 4. พัฒนา Process Improvement เป็นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
		 5. ดำ�เนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบบ Activity Matching เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการเงิน
		 6. การสร้าง Networking ให้ครอบคลุมเครือข่าย SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
		 7. การรวบรวมและจัดทำ� Customer Understanding ที่นำ�มาเป็นฐานข้อมูลต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
		 8. การสร้างความพึงพอใจจากกลยุทธ์การตลาดที่นำ�มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

		 การประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นเพื่อสร้างการรับรู้ บสย. สู่สาธารณชนและเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. โดย
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
		 1. สร้างการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำ�เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ
		 2. การประชาสัมพันธ์ผ่านการข่าว และสื่อมวลชนสัมพันธ์ มุ่งเน้นรักษาสัมพันธภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนต่าง ๆ
		 3. การจัดทำ�สิ่งของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีทัศน์ เพื่อเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์
		 4. การดำ�เนินการด้าน CSR เพื่อมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ SMEs
การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่ SMEs เป็นประเด็นสำ�คัญทั้งในยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 12 ตลอดจนอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ที่กระทรวงการคลังประสงค์ให้ บสย. ดำ�เนินการให้ความรู้แก่ SMEs ทั้งใน
องค์ความรู้พื้นฐานทางการเงินและการบัญชีแล้ว ยังรวมถึงการขยายขอบเขตความรู้ไปจนถึงองค์ความรู้ด้านการตลาด การขาย การ
บริหารลูกค้า และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผ่านการประสานความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ มี
แนวทางที่สำ�คัญดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพความรู้ทางการเงินและการดำ�เนินธุรกิจของ SMEs โดยแบ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ตามกลุ่ม SMEs ซึ่ง
ได้แก่กลุ่ม Micro, Small และ Medium โดยมีการนำ�หลักสูตรที่ผลิตขึ้นมาในปี 2559 มาเป็นเครื่องมือในการทำ�งานร่วมกับสถาบัน
การเงินอื่น ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ
2. การพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ความรู้ที่ บสย. ได้ดำ�เนินการ เพื่อให้สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม ก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการดำ�เนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : วางระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
การวางระบบการบริหารงานภายในของ บสย. มีขั้นตอนให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ บสย. จึงได้วางแนวทางการบริหารองค์กรให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคู่ขนานไปกับการดำ�เนินการ
ตามกรอบธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งมีเป้าหมายให้ บสย. สามารถดำ�เนินงานจนเป็นองค์กรต้นแบบที่ดีของภาครัฐ
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กลยุทธ์การดำ�เนินการ ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงปริมาณ และด้านเชิงคุณภาพ ดังนี้

1. กลยุทธ์เชิงปริมาณ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ดำ�เนินการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรในด้านการจัดเก็บหนี้ และการบริหารเงินลงทุน

ดังนี้
		 1.1 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกหนี้ โดย
เฉพาะลูกหนีท้ เ่ี ป็นกลุม่ ลูกค้าทีม่ กี ารค�ำ้ กลุม่ Non - PGS เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ที่ บสย. มีภาระการตัง้ สำ�รอง โดยแนวทางการดำ�เนินการ
จะมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการหนี้ และฝ่ายงานกิจการสาขาเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวการชำ�ระหนี้ของลูกค้า
กลุ่มเสี่ยง และมีการตรวจเยี่ยมเพื่อหาข้อมูลเพื่อหาแนวทางป้องกันการตกชั้นหนี้ของลูกค้า และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นโดย
บสย. ได้จ่ายชดเชยให้แก่ธนาคารแล้ว บสย. ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้จากเดิมที่ดำ�เนินการโดยฝ่ายงานภายในองค์กร
นับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บสย. ได้มีการว่าจ้างผู้ตามหนี้ที่เป็น Outsource เข้ามาช่วยเร่งยอดการติดตามเก็บหนี้ร่วมด้วย
		
		 1.2 กลยุทธ์การปรับนโยบายการลงทุนและสร้างผลตอบแทน จะมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหาช่องทางการลงทุน
ตลอดจนตราสารทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งในและนอกประเทศมาเป็นตัวเลือกการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้าง
ผลตอบแทน รวมไปถึงนโยบายการคัดเลือกการว่าจ้างบริษัทจัดการด้านการลงทุนที่มีศักยภาพการบริหารการลงทุน

2. กลยุทธ์เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย

		 2.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบ IT CGMS ค้ำ�ประกันใหม่จะเป็นการพัฒนาระดับงานหลักของการค้ำ�ประกันสินเชื่อหลัก (Core
Guarantee Management System) เพื่อให้รองรับการขยายขนาดธุรกรรม พร้อมกันนั้นก็ยังมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบ
คลังข้อมูล ระบบงาน ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ทั้งของ Server และ Client ระบบจัดการเอกสาร ตลอดจนระบบสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
		
		 2.2 พัฒนาในกระบวนการทำ�งานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ SEPA โดยใช้ระบบ IT เข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย ได้แก่ การผลักดันให้ใช้ E – LG (Electronic Letter of Guarantee) ในทุกผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันของ บสย.
การพัฒนาระบบ Auto – Approve ในการออก LG การนำ�ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เข้ามาช่วยกระบวนการ
ทำ�งาน อาทิ งานด้านบัญชีการเงิน งานเก็บค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ บสย. ได้จัดทำ�พิมพ์เขียวของระบบงานของกระบวนการ
ค้ำ�ประกัน (Blue Print of Business Rules)
		
		 2.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพบุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่ดำ�เนินการต่อเนื่องนับแต่ปี 2557 โดยมีการดำ�เนินงานโครงการ ดังนี้
		
โครงการ Career Management เป็นการบริหารจัดการเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ประกอบด้วย Career Path
			 แผนการฝึกอบรมระยะยาว แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง และแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
		
การจัดกิจกรรมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในด้านสวัสดิการ ด้านสันทนาการ
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แผนงานและโครงการที่สำ�คัญ
ตามที่ บสย. ยังคงวิสัยทัศน์ที่ “บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาส่งเสริม
SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” จึงได้ก�ำ หนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานในปี 2560 รวมถึงโครงการต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณ
ดำ�เนินงาน เพื่อสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ของกระทรวงการคลัง โดยมีโครงการที่สำ�คัญ
ดังนี้

โครงการพัฒนาการ
ออกแบบระบบงานและ
กระบวนการทำ�งาน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แจ้งเตือนภัยความเสี่ยง
โครงการพัฒนา
การสื่อสารของ
ผู้นำ�ระดับสูง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการ Business
Process Redesign
โครงการ TCG
Career
Management

โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนลูกค้าจาก VOC

โครงการปรับปรุง
ระบบ Magic

โครงการพัฒนา
ระบบจัดการการ
ค้ำ�ประกันหลัก

โครงการพัฒนาระบบการ
วัดและวิเคราะห์
ผลการดำ�เนินการ

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนลูกค้าจาก VOC (Voices of Customer)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System)
โครงการพัฒนาการออกแบบระบบงานและกระบวนการทำ�งาน
โครงการพัฒนาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ
โครงการพัฒนาการสื่อสารของผู้นำ�ระดับสูง
โครงการ TCG Career Management
โครงการพัฒนาระบบจัดการการค้ำ�ประกันหลัก (Core Guarantee Management System: CGMS)
โครงการปรับปรุงระบบ Magic
โครงการ Business Process Redesign (BPR)
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความน่าเชื่อถือทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ลูกค้า และสาธารณชนโดยทั่วไป จึงมุ่งมั่น
ในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการควบคู่กับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้
คณะกรรมการ บสย. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
เพื่อกำ�หนดหลักการและแนวนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และหลักมาตรฐานสากล 7 ประการ เป็นกรอบในการดำ�เนินงานควบคู่กับการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

Transparency
Equitable
Treatment

Participation
Ethics

Value
Creation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accountability

Responsibility

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
ความสำ�นึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง (Transparency)
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
การส่งเสริมพัฒนาการกำ�กับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ (Ethics)
การมีส่วนร่วมและส่งเสริมในการกระจายโอกาสแก่สาธารณะในการร่วมแสดงความคิดเห็น (Participation)

ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี า้ งต้น บสย. ได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละแนวปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด
ได้แก่ 1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส และ 5) จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ บสย.
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แผนงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2559 บสย. ได้กำ�หนดแผนงานและกิจกรรมด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่

เพิ่มประสิทธิภาพ
งานด้านการกำ�กับดูแล

ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ยกระดับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการกำ�กับดูแล

		 1. จัดทำ�สรุปแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่ให้แก่
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์การจัดทำ�และการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ เป็นต้น
		 2. จัดอบรม เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย” โดยผู้อำ�นวยการกองกำ�กับและตรวจสอบ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน
		 3. จัดอบรม เรื่อง “(ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
		 4. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่รวบรวมกฎระเบียบ สื่อสาร สอบทาน ติดตาม และ
รายงาน เช่น การนำ�ส่งข้อมูลด้านการเงิน (Structured Dataset) การดำ�เนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล บทความ คลิปวีดีโอด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
จัดอบรม เรื่อง “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ บสย.” ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่
จัดกิจกรรม “คนดีศรี บสย.” เพื่อให้ได้บุคคลต้นแบบตามค่านิยมองค์กรในประเภทเป็นเลิศในผลงาน (Talent)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

		 1. จัดทำ�และเผยแพร่นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำ�ปี 2559
		 2. จัดอบรม เรือ่ ง “บสย. โปร่งใส ห่างไกลคอร์รปั ชัน่ ” โดยเชิญวิทยากรจากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
		 3. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ซึ่งจัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บสย. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จึงได้กำ�หนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ บสย. ดังนี้
1. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
		 บสย. มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการทีด่ แี ละเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รักษาระดับฐานะทางการเงินให้มคี วามมัน่ คงและ
แข็งแกร่ง ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
2. ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ
		 บสย. สนับสนุนการดำ�เนินงานของภาครัฐ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำ�กับ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ
3. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
		 บสย. มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำ�ลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และจัดบุคลากรที่มี
ความรูค้ วามชำ�นาญ เพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�ช่วยเหลือแก่ลกู ค้าด้วยกิรยิ าวาจาทีส่ ภุ าพและอ่อนโยน ตลอดจนจัดให้มรี ะบบการรับข้อร้องเรียน
เพื่อดำ�เนินการแก้ไขตามความเหมาะสมด้วยความใส่ใจและยุติธรรม
4. ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
		 บสย. มุง่ มัน่ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้กบั เจ้าหนีใ้ นกลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ รักษาไว้ซง่ึ ชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือของ บสย. ต่อเจ้าหนี้
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า
		 บสย. กำ�หนดให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อหรือขายทรัพย์สิน สินค้า และบริการทุกชนิดของ บสย. ต้องยึดหลัก
ผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ทำ�ให้คู่ค้าเข้าใจผิดพลาด
หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
		 บสย. มุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีไ่ ด้ท�ำ ไว้กบั พันธมิตรทางธุรกิจของ บสย. และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอือ้ ประโยชน์
ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม
7. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง
		 บสย. ไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
8. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยคำ�นึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
9. ข้อพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
		 คณะกรรมการและผู้บริหารของ บสย. ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่ บสย. กำ�หนดไว้
10. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
		 บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำ�คัญขององค์กร จึงรักษาและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ขณะเดียวกัน บสย. ก็ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมซึ่งได้พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นการมุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำ�เร็จ
สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำ�ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

60 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
บสย. ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกำ�หนดเป็นนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย จึงกำ�หนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี นอกจากนี้ บสย. พยายามจัดช่องทางสำ�หรับเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บสย. ได้ เช่น

1. การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น รายงานประจำ�ปี 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. ในฐานะทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. สู่สาธารณชนตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บสย. ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
		 บสย. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ บสย.
2. การเปิดเผยข้อมูลของ บสย. และข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
		 บสย. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน เช่น กระทรวง
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาล เป็นต้น โดย บสย. จะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของ บสย.
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การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต และแสดงความคิดเห็น
บสย. จัดให้มชี อ่ งทางเพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต
แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
Telephone
Hot Line
Fax

Call Center

Web Site

Office

สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 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
สายด่วนสำ�หรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต : 0-2890-9977 และ 0-2890-9866
สำ�หรับพนักงาน สามารถร้องเรียน เสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตได้ที่
สายด่วน หมายเลข 0-2890-9977 และ 0-2890-9866

แนวปฏิบัติการแจ้งการกระทำ�ผิดและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บสย. กำ�หนดแนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งการกระทำ�ผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อเป็นกลไกและ
ช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสมผิดจรรยาบรรณ หรือกฎเกณฑ์ของ
ทางการ รวมถึงการกระทำ�ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทางด้านการเงิน การทุจริต
ฉ้อโกง ทั้งนี้ ผู้แจ้งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุด) หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ
บสย. แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นการร้องเรียนผู้จัดการทั่วไป ให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ บสย.
ทั้งนี้ บสย. จะเก็บชื่อและเรื่องของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายอนุญาต และการสอบสวนในทุกขั้นตอนจะดำ�เนินการ
ในลักษณะที่เป็นความลับ เพื่อปกป้องและให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ
บสย. ให้ความสำ�คัญกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป จึงได้กำ�หนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการ
ของ บสย. โดยจัดทำ�เป็นคู่มือจรรยาบรรณ เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณเป็นสำ�คัญ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บสย. กำ�หนดให้ ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำ�ใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ บสย. โดยได้กำ�หนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติการรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม
ซึ่งกำ�หนดให้ทุกคนต้องรับรองรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้งกำ�หนดให้มีฝ่ายงานรับผิดชอบในการ
สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานด้วย

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
บสย. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำ�ปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและเป็นผู้กำ�หนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี โดยให้สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผูส้ อบบัญชี ตามข้อบังคับของ บสย. การสอบบัญชี ข้อ 100 โดยมีคา่ ตอบแทนการสอบบัญชีประจำ�ปี
2559 จำ�นวน 870,000 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ จำ�นวน 155,300 บาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ บสย. ได้ให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงภาระหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานกิจการประจำ�ปี จึงกำ�กับดูแลให้การจัดทำ�งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมและให้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอโดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
และสมเหตุสมผล เพือ่ ให้สามารถสะท้อนผลการดำ�เนินงานของ บสย. อย่างแท้จริง อีกทัง้ ได้มกี ารรายงานผลการดำ�เนินงาน และเปิดเผย
ข้อมูลที่สำ�คัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ บสย. ได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึง
การกำ�กับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษา
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระทำ�ทุจริต หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแล สอบทานความน่าเชือ่ ถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความ
สามารถเพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของ บสย. มีความ
เชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานกิจการประจำ�ปีนี้แล้ว
งบการเงินของ บสย. ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบนั้น บสย. ได้ให้ข้อมูล
และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและตามที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
กิจการประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการ บสย. มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บสย. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความน่าเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ
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(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,430.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 2,253.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.12 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 17,466.31 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 จำ�นวน 2,894.53 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
19.87 ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น เงินชดเชยจากรัฐบาลในส่วนของการชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหาย จำ�นวนรวม 6,363.79
ล้านบาท และรับเงินคืนจากการจ่ายค่าประกันชดเชยจำ�นวน 126.18 ล้านบาท สำ�หรับเงินกองทุนส่วนบุคคล ลดลงจากปีก่อน 0.18
ล้านบาท โดยได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 3.09 ณ 31 ธันวาคม 2559 เงินกองทุนส่วนบุคคลมีทรัพย์สินสุทธิ
จำ�นวน 9,811.72 ล้านบาท และในระหว่างปี บสย. ได้รับค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรวม 5,807.02 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ในระหว่างปี
บสย. มีการจ่ายค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 7,078.01 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานจำ�นวน 388.51 ล้านบาท
สินทรัพย์เงินลงทุนสุทธิ จำ�นวน 16,943.42 ล้านบาท แยกเป็นเงินกองทุนส่วนบุคคล 9,811.72 ล้านบาท เงินลงทุนในพันธบัตร
และเงินฝากประจำ� จำ�นวน 7,131.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 3,156.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.89 ทั้งนี้
เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในพันธบัตร และเงินฝากประจำ� บสย. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราระหว่างร้อยละ 1.10 3.00 ต่อปี

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ณ 31 ธันวาคม 2559 หนีส้ นิ หมุนเวียนมีจ�ำ นวน 11,532.65 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 จำ�นวน 2,185.40 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 23.38 โดยร้อยละ 19.32 เป็นค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า หรือจำ�นวน 2,227.96 ล้านบาท และร้อยละ 54.99
หรือจำ�นวน 6,341.39 ล้านบาท เป็นการสำ�รองค่าประกันชดเชย ซึ่งลงลดจากปี 2558 จำ�นวน 661.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
9.44 โดยเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยนี้รวมเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS 1, 2, 3, 4, Flood 2011 และ SMEs Start up
จากรัฐบาล จำ�นวนรวม 4,004.47 ล้านบาทแล้ว คงเหลือหนี้สินหมุนเวียนอีกจำ�นวน 2,963.30 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินชดเชย
ค่าธรรมเนียมและความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาลร้อยละ 24.15 และหนี้สินอื่นอีก ร้อยละ 1.54
จากการตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยจำ�นวนทั้งสิ้น 6,341.39 ล้านบาท แยกเป็นการตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการปกติ ใน
อัตราร้อยละ 100 ของภาระค้ำ�ประกันสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวนรวม 1,869.94 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2558 จำ�นวน 286.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.29 และเป็นการตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS ในอัตรา
ร้อยละ 100 ของรายได้ที่รับรู้ตามระยะเวลา จำ�นวนรวม 4,471.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำ�นวน 374.79 หรือลดลงร้อยละ
7.73
สำ�หรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวนรวม 7,897.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 68.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87
เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำ�เนินงานของปี 2559 ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 255.38 ล้านบาท เมื่อรวมกำ�ไรสะสมคงเหลือจำ�นวน
890.48 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวน 133.38 ล้านบาท การจัดสรรกำ�ไรเพื่อเป็นทุนสำ�รอง
ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ เป็นจำ�นวนรวม 25.54 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้อีกจำ�นวน 0.48 ล้านบาทแล้ว ทำ�ให้ บสย. มีกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำ�นวน
986.46 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีภาระค้ำ�ประกันสะสมรวม 331,017.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 22,080.75 ล้านบาท
ทั้งนี้ในระหว่างปี มีภาระค้ำ�ประกันเพิ่มขึ้น 87,692.53 ล้านบาท และมีภาระค้ำ�ประกันลดลงเนื่องจากการยกเลิก ลดวงเงิน และจ่าย
ค่าประกันชดเชย จำ�นวน 65,611.78 ล้านบาท
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รายได้ และค่าใช้จ่าย

จากผลการดำ�เนินงานในปี 2559 บสย. มีรายได้รวม 7,669.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 583.92 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 8.24 แยกเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันเพิ่มขึ้น 516.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.85 รายได้บริหารเงินกองทุน
ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นจำ�นวน 86.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.39 และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำ�นวน 11.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
94.89 สำ�หรับรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลลดลง 1,197.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.45 ในส่วนของค่าใช้จ่าย
มีจำ�นวนรวม 7,413.95 ล้านบาท เมื่อหักหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจำ�นวนรวม 7,025.44 ล้านบาทแล้ว คงเหลือค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
จำ�นวน 388.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6.14 แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 62.03 ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
และอื่นๆ ร้อยละ 37.97

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ในปี 2559 บสย. มีกำ�ไรขั้นต้นก่อนการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าประกันชดเชยรวม 7,198.15 ล้านบาท ลดลงจากปี
2558 ร้อยละ 7.28 และเมื่อปรับปรุงรายการตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญแล้ว บสย. มีกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
รวม 255.38 ล้านบาท หรือกำ�ไร 3.81 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2558 จำ�นวน 1.28 บาทต่อหุ้น หรือกำ�ไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 25.15

66 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

รายงานของผู้สอบบัญชี
“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ความเห็น

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บรรษัท)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากบรรษัทตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำ�หนดโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อกำ�หนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำ�ปีนั้น ซึ่งผู้บริหารคาดว่ารายงานประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่น
ดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นนั้น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบรรษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกบรรษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบรรษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รวมถึง
		
		
		
		
		
		
		
		

ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ ง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บรรษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
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สรุ ป เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของบรรษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บรรษัทต้องหยุดการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่อง
ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 3

(นายศตวรรษ บุญโกย)
ผู้อำ�นวยการกลุ่ม

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 12 เมษายน 2560
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งบการเงิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ

2559

หน่วย : บาท

2558

(ตรวจสอบแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสด
3.3
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3.4
เงินลงทุนสุทธิ
3.5
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
3.6
การค้ำ�ประกันลูกหนี้สุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงิน
จากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
การค้ำ�ประกันลูกหนี้สุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
3.6
การค�ำ้ ประกันลูกหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหาย
จากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหาย
จากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงิน
จากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
3.11
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
3.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
3.13
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

70 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

4.1
4.2
4.3

95,576.50
522,791,411.77
16,943,415,595.56

4.4

6,486,855,791.68

4.6

(6,486,855,791.68)
-

72,525.75
57,072.75
784,712,890.59
46,311,248.93
13,786,993,167.03 16,215,354,336.76

5,547,475,504.59

4,641,148,324.99

(5,547,475,504.59) (4,641,148,324.99)
-

-

4.5
4.5.1

785,451,346.68

73,120,596.63

1,231,231.98

4.7.1

(785,451,346.68)

(73,120,596.63)

(1,231,231.98)

4.5.2

19,039,629,122.04

13,716,506,265.19

8,443,955,008.65

4.7.2 (19,039,629,122.04) (13,716,506,265.19) (8,443,955,008.65)
4.8
4.9
4.10
4.11

1,804,710,447.53

2,447,563,644.22

824,859,985.38

125,090,191.43
129,190,109.70
71,678,012.42
27,377,594.46
16,377,815.29
8,420,814.55
6,781,097.27
11,487,180.88
16,603,658.00
19,430,261,914.52 17,176,397,333.46 17,183,285,128.79

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS
จากรัฐบาล
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
สำ�รองค่าประกันชดเชย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 68,399,467 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 67,024,730 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2558

2559

(ตรวจสอบแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)
(ปรับปรุงใหม่)

4.12
4.13

2,227,964,324.53
1,396,263,743.88

1,824,211,372.84
4,448,863.90

1,831,236,453.99
456,046.48

4.14

1,388,815,522.15

151,835,661.59

1,321,132,241.43

3.16 4.15
3.8 4.16
4.17

39,674,050.00
6,341,387,271.16
138,548,975.97
11,532,653,887.69

32,827,385.85
7,002,695,583.33
331,225,684.26
9,347,244,551.77

27,103,139.96
6,112,212,050.25
123,259,209.95
9,415,399,142.06

6,839,946,700.00

6,839,946,700.00

6,839,946,700.00

6,702,473,000.00
39,981,073.63

6,702,473,000.00
93,040,361.71

6,702,473,000.00
163,435,905.73

4.18

4.19
4.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

168,698,901.95
143,160,947.04
109,065,094.60
986,455,051.25
890,478,472.94
792,911,986.40
7,897,608,026.83 7,829,152,781.69 7,767,885,986.73
19,430,261,914.52 17,176,397,333.46 17,183,285,128.79

ลงชื่อ.......................................................
(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชย
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสุทธิ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.......................................................
(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ
72 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

3.1

4.25

2558

2559

(ปรับปรุงใหม่)

196,143,238.20
818,745,530.91
4,572,165,295.69
1,706,689,632.61
7,097,600,459.21
1,624,021,383.29
(1,624,021,383.29)
352,873,965.42
22,716,483.32
7,669,334,146.15

226,355,342.58
843,552,932.59
3,959,694,256.01
1,777,610,620.39
6,580,857,808.99
2,821,948,877.09
(2,821,948,877.09)
266,549,491.67
11,656,231.84
7,085,418,875.08

4.29

241,008,399.77
5,525,398.99
54,575,831.84
87,404,593.36
388,514,223.96
7,025,440,373.12
255,379,549.07

235,563,771.97
5,636,688.55
46,860,554.57
77,991,859.03
366,052,874.12
6,378,407,476.61
340,958,524.35

3.5 4.19

(53,059,288.08)

(70,395,544.02)

3.16 4.15

(485,803.15)

(179,027.77)

(53,545,091.23)
201,834,457.84

(70,574,571.79)
270,383,952.56

3.81

5.09

4.28

4.26
4.27
3.2

3.18 4.34

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

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
เจ้าของ

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนเกิน (ต�ำ่ กว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

จัดสรรแล้ว
สำ�รอง
ตามกฎหมาย

รวม
ยังไม่ได้จัดสรร

6,702,473,000.00 163,435,905.73 109,065,094.60 792,911,986.40 7,767,885,986.73
34,095,852.44 (34,095,852.44)
(209,117,157.60) (209,117,157.60)
4.19
(70,395,544.02)
340,779,496.58 270,383,952.56
6,702,473,000.00 93,040,361.71 143,160,947.04 890,478,472.94 7,829,152,781.69

6,702,473,000.00 93,040,361.71 143,160,947.04 890,478,472.94 7,829,152,781.69
25,537,954.91 (25,537,954.91)
4.21
(133,379,212.70) (133,379,212.70)
4.19
(53,059,288.08)
254,893,745.92 201,834,457.84
6,702,473,000.00 39,981,073.63 168,698,901.95 986,455,051.25 7,897,608,026.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ลงชื่อ.......................................................
(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
รายการปรับกระทบกำ�ไรจากการดำ�เนินงานเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าประกันชดเชย
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
กำ�ไรจากการตีราคาเงินลงทุน
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันจากรัฐบาล
เงินชดเชยค่าความเสียหายจากโครงการรัฐบาล (PGS)
เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้
หนี้สินอื่น
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2559

2558

(ปรับปรุงใหม่)

255,379,549.07

340,958,524.35

26,837,266.50
7,025,440,373.12
(257,470,903.81)
174,802,654.49
(6,508,742.33)
6,360,861.00
(352,873,965.42)
(255,776.00)
(196,143,238.20)
172,217,616.70

18,851,207.13
6,378,407,476.61
(350,664,405.49)
1,395,002,662.19
5,545,218.12
(266,549,491.67)
(576,855.06)
(226,355,342.58)
241,632,725.13

6,847,785,695.12

7,536,251,718.73

(964,160,829.40) (1,026,841,356.04)
(6,047,830,692.37) (5,344,440,621.19)
407,755,539.56 (1,622,703,658.84)
(8,742,767.74)
(2,009,022.26)
403,752,951.69
(7,025,081.15)
1,345,265,550.29
3,992,817.42
953,004,269.19 (1,323,151,303.46)
(185,928,459.54)
202,789,549.54
(11,395,958.04)
(3,967,243.97)
(4,108,280,396.36) (9,123,355,919.95)
2,739,505,298.76 (1,587,104,201.22)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดรับจากเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

4.2.2
4.2.2

4.2.1

2559

2558

(ปรับปรุงใหม่)

(12,520,618,580.36) (4,969,481,591.04)
(21,683,737.66)
(67,194,716.95)
(13,940,646.78)
(8,188,564.40)
9,688,002,437.13 7,586,002,412.16
282,000.00
784,000.00
(2,867,958,527.67) 2,541,921,539.77
(133,379,212.70)
(133,379,212.70)
(261,832,441.61)
784,277,583.36
522,445,141.75

(209,117,157.60)
(209,117,157.60)
745,700,180.95
38,577,402.41
784,277,583.36

ลงชื่อ.......................................................
(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำ�เนินงานของ บสย.
1.1
		
		
		

ข้อมูลทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2534 โดยสำ�นักงานใหญ่ตง้ั อยูเ่ ลขที่ 2922/243
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1.2 ข้อมูลการดำ�เนินงาน
		 บสย. จัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และดำ�เนินการเกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม (การประกอบ
		 อุตสาหกรรม การทำ�หัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�หนด ทั้งนี้ต้องมีลักษณะเป็นกิจการ
		 ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และมีทรัพย์สินถาวร
		 ตามจำ�นวนที่กำ�หนดโดยกฎกระทรวง) ให้สามารถเร่งการกระจายสินเชื่อไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อ
		 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น
		 บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโครงการดังนี้
			 1. โครงการปกติ หมายถึงโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อโดยพิจารณาร่วมกับสถาบัน
				 การเงินเป็นรายตัวลูกค้า และความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยพิจารณาตามเงื่อนไขของหนังสือค้ำ�ประกัน
				 แต่ละฉบับ บสย. มีการค้ำ�ประกันโครงการปกติ จำ�นวน 4 รูปแบบ ดังนี้
					 1.1 การค้ำ�ประกันประเภทปกติ
					 1.2 การค้ำ�ประกันประเภท NPL
					 1.3 การค้ำ�ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU)
					 1.4 การค้ำ�ประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP)
			 2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) หมายถึง โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกัน
				 สินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme และความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยพิจารณาตาม
				 เงื่อนไขของแต่ละโครงการ
		 โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกันตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีดังนี้
โครงการ

มติวันที่อนุมัติ

โครงการที่ บสย. ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล
PGS ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรี 27 เม.ย. 2553
PGS ระยะที่ 3
คณะรัฐมนตรี 12 เม.ย. 2554
PGS ระยะที่ 4
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
PGS ระยะที่ 5/56
คณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2556
PGS ระยะที่ 5/57
คณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2556
PGS ระยะที่ 5/58
คณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2556
PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) คณะรัฐมนตรี 14 ก.ค. 2558
และ 8 ก.ย. 2558
PGS ระยะที่ 6 SMEs ทวีทุน คณะรัฐมนตรี 22 พฤศจิกายน 2559
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อัตรา
ร้อยละของความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ค่าธรรมเนียม ภาระค้ำ�ประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ
ต่อปี ( % )
(NPG)

ระยะเวลา
โครงการ
(ปี)

1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

10 , 15.50
10 , 15.50
10 , 15
14 , 18
14 , 18
14 , 18
22.50

5
5
5
7
7
7
7

1.75

23.75

10

โครงการ

มติวันที่อนุมัติ

PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 คณะรัฐมนตรี 1 พ.ย. 2554
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2 คณะรัฐมนตรี 1 พ.ย. 2554
PGS New/Start-up SMEs 55 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
และ 8 ม.ค. 2556
PGS New/Start-up SMEs 56 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
และ 8 ม.ค. 2556
PGS New/Start-up SMEs 57 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
และ 8 ม.ค. 2556
PGS New/Start-up SMEs 58 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
และ 8 ม.ค. 2556
PGS Micro Entrepreneurs คสช. 24 มิ.ย. 2557
และ คณะรัฐมนตรี 23 ก.พ. 2559
PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน คณะรัฐมนตรี 24 มิ.ย. 2557
PGS Policy Loan
คณะรัฐมนตรี 16 มิ.ย. 2558
PGS Start - up & Innovation คณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2559

โครงการที่ บสย. ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล
โครงการหนีส้ นิ นอกระบบ
คณะรัฐมนตรี 5 ต.ค. 2553
PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง คณะรัฐมนตรี 21 เม.ย. 2554
PGS อุทกภัย ธพว. 54
คณะรัฐมนตรี 3 พ.ค. 2554
PGS PIL/55
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
PGS PIL/56
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
PGS PIL/57
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
PGS PIL/58
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
โครงการที่ บสย. ดำ�เนินการ
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 1 คณะกรรมการ บสย. ที่ 4/2553
11 มี.ค. 2553
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 2 คณะกรรมการ บสย. ที่ 9/2556
31 ก.ค. 2556
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 3 คณะกรรมการ บสย. ที่ 11/2557
25 ส.ค. 2557
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 4 คณะกรรมการ บสย. ที่ 11/2557
25 ส.ค. 2557
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 5 คณะกรรมการ บสย. ที่ 2/2558
23 ก.พ. 2558

อัตรา
ร้อยละของความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ค่าธรรมเนียม ภาระค้ำ�ประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ
ต่อปี ( % )
(NPG)

ระยะเวลา
โครงการ
(ปี)

1.75
1.75
2.50

30
30
30

7
7
7

2.50

30

7

2.50

30

7

2.50

30

7

1-3

จำ�นวนเงินค่าธรรมเนียม
ทั้งโครงการ และเงินชดเชยจาก
รัฐบาลร้อยละ 20 ของวงเงิน
อนุมัติค้ำ�ของโครงการ
25
18
จำ�นวนเงินค่าธรรมเนียม
ทั้งโครงการ+เงินชดเชยจาก
รัฐบาลร้อยละ 15 ของวงเงิน
อนุมัติค้ำ�ของโครงการ และ
เงินสมทบจาก บสย. ร้อยละ 2
ของวงเงินอนุมตั คิ �้ำ ของโครงการ

10

2
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

15
7.50
7.50
10.50
10.50
10.50
10.50

8
5
5
7
7
7
7

1.75

12

7

1.75

8.50

5

1.75

8.50

5

1.75

12

7

1.75

12

7

1.50
1.75
1-2

7
5
10
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อัตรา
ร้อยละของความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ค่าธรรมเนียม ภาระค้ำ�ประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ
ต่อปี ( % )
(NPG)

ระยะเวลา
โครงการ
(ปี)

โครงการ

มติวันที่อนุมัติ

โครงการรายสถาบันการเงิน 1

คณะกรรมการ บสย. ที่ 5/2553
26 มี.ค. 2553 และ คณะกรรมการ
บสย. ที่ 6/2554 28 เม.ย. 2554
คณะกรรมการ บสย. ที่ 13/2554
27 ต.ค. 2554
คณะกรรมการ บสย. ที่ 13/2555
24 ต.ค. 2555
คณะกรรมการ บสย. ที่ 8/2558
27 ก.ค. 2558
คณะกรรมการ บสย. 2555

1.75

8.50 , 12

5,7

1.75

8.50 , 12

5,7

1.75

8.50 , 12

5,7

1.75

12

7

1.55

10.60

7

คณะกรรมการ บสย. 26 มิ.ย. 2556

1.50

10

7

คณะกรรมการ บสย. 25 ต.ค. 2556
คณะกรรมการ บสย. ที่ 3/2557
25 มี.ค. 2557
คณะกรรมการ บสย. 2558

1.75
1.50

11.75
14.75

7
10

1.75

11.75

7

โครงการรายสถาบันการเงิน 2
โครงการรายสถาบันการเงิน 3
โครงการรายสถาบันการเงิน 4
PGS สำ�หรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1
PGS สำ�หรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 2
TCG Renew ระยะที่ 1 - 4
PGS SMEs Halal Trade
PGS Renew 2559 - 2562

2. เกณฑ์การจัดทำ�และเสนองบการเงิน
2.1
		
		
		
		
		
		
		
		

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยใช้รูปแบบนำ�เสนองบการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดขึ้น
สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 1/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง
การจัดทำ�และการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำ�นวณ และ ผลการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงิน
ของ บสย.

2.2
		
		
		
		
		
		
		
		

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การปรับประมาณการจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและสมมติฐานสำ�คัญที่นำ�มาใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่มีสาระ
สำ�คัญต่อการรับรู้จำ�นวนเงินในงบการเงินของ บสย. ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
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4.3		 เงินลงทุนสุทธิ
4.6		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้สุทธิ
4.7		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
4.8		 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
4.9		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
4.22 ภาระค้ำ�ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บสย. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำ�คัญต่อผลการดำ�เนินงานที่รายงานในงบการเงิน กรอบแนวคิด
หลักของนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมมีดังนี้

		
		
		
		
		
		
		
		
		

บสย. วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้อนความมีสาระสำ�คัญของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
ระดับ 1 อ้างอิงราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
ระดับ 2 อ้างอิงจากข้อมูลอืน่ ทีส่ งั เกตได้ทง้ั โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมทีน่ อกเหนือจากข้อมูลในระดับ 1 ของสินทรัพย์หรือ
หนี้สินอย่างเดียวกัน รวมถึงราคาเสนอซื้อขายไม่ว่าในตลาดที่มีหรือไม่มีสภาพคล่องของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน
หรือจากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ระดับ 3 อ้างอิงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่งรวมถึงกรณีวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินจากเทคนิคการประเมินมูลค่า
โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้และข้อมูลนั้นมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่อมูลค่ายุติธรรม
การโอนเปลี่ยนลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาหรือระดับการสังเกตได้ของข้อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

2.4
		
		
		

สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและนำ�เสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�และแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงานของ บสย. ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดแสดงเป็นสกุลเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แสดงเป็นหลักล้านบาท หรือยกเว้นที่
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่หลายฉบับโดยมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังนี้

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายชำ�ระเพื่อโอนหนี้สินระหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาดหลัก ณ
วันที่วัดมูลค่า ในกรณีไม่มีตลาดหลัก จะใช้ตลาดที่ได้เปรียบมากที่สุดซึ่ง บสย. สามารถเข้าถึงตลาดได้ในวันที่วัดมูลค่า บสย.
ประเมินมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินภายใต้สมมติฐานว่าสินทรัพย์นั้นจะสร้างประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้สูงสุด
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ก้าวสู่

ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

				
มาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนำ�เสนองบการเงิน
		 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) การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
					
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) กำ�ไรต่อหุ้น
		 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) การบัญชีสำ�หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
		 ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
		 ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
				
		 ฉบับที่ 2
		 ฉบับที่ 3
		 ฉบับที่ 4
		 ฉบับที่ 5
		 ฉบับที่ 6
		 ฉบับที่ 8
		 ฉบับที่ 10
		 ฉบับที่ 11
		 ฉบับที่ 12
		 ฉบับที่ 13

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย
(ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
(ปรับปรุง 2559) การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
(ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดำ�เนินงาน
(ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม
(ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน
(ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
(ปรับปรุง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
					
ดำ�เนินงาน
		 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
		 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
		 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
		 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) ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์
					
ของรายการเหล่านี้สำ�หรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
					
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
		 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
		 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
		 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
		 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่นำ�ส่งรัฐ
		
		
		

บสย. ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการนำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น ซึ่งฝ่ายบริหารของบรรษัทอยู่ระหว่าง
การพิจารณาผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญทีอ่ าจเกิดขึ้นต่องบการเงินของ บสย. เมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

3.1 การรับรู้รายได้
		 3.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค้ำ�ประกันสินเชื่อของโครงการโดยเรียกเก็บล่วงหน้าเป็น
				 รายปีตามอัตราที่กำ�หนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
		 3.1.2 รายได้ดอกเบี้ย
				 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
				 รายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
				 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		 รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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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 โดยกำ�หนดกรอบนโยบายไว้ดังนี้
		 นโยบายการลงทุนเงินกองทุนส่วนบุคคล
		 เป็นเงินลงทุนระยะยาว เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง โดยมีการจัดสรรเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้
		 คือ ระดับต่ำ�ถึงปานกลาง ดังนั้น จึงมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทางการเงินและตราสารหนี้ภาครัฐ รวมทั้งมีการลงทุน
		 ในตราสารทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น
		 ลักษณะการลงทุนเป็นไปเพื่อเน้นการแสวงหาผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมทั้งอาจ
		 มีการขายทำ�กำ�ไรส่วนเกินเมื่อโอกาสอำ�นวย กลยุทธ์การลงทุนมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
		 กับสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จึงอาจมีระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ต�ำ่ กว่า 1 ปี (ถือเป็นหลักทรัพย์
		 ลงทุนเผื่อขาย) แต่ทั้งนี้ กำ�หนดให้อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน ไม่เกินกว่า 4 รอบต่อปี โดยแบ่งออกเป็น
		 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของหุ้นไม่เกินกว่า 4 รอบต่อปี อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของพันธบัตรไม่เกินกว่า 4 รอบ
		 ต่อปี และอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของหุ้นกู้ภาคเอกชนไม่เกินกว่า 2 รอบต่อปี (ไม่นับรวมกรณียกเว้น เช่น การปฏิบัติ
		 ตามนโยบาย Stop Loss เป็นต้น)
		 3.5.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
				 ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนทีเ่ ป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึง่ ถือไว้เพือ่ เผือ่ ขาย จัดประเภทเป็นเงินลงทุน
				 เผื่อขาย และแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของและ
				 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธี
				 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
				 ตราสารหนี้ที่ บสย. ตั้งใจถือและสามารถถือจนครบกำ�หนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนด ซึ่งเงิน
				 ลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนดจะแสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
				 ระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับราคาไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของ
				 ตราสารหนี้ที่เหลือ
				 สำ�หรับเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วย
				 ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
				 เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดประเภท
				 เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย จะแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				 หรือราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ตราสารนั้นมีการซื้อขาย ณ วันที่รายงาน
				 เงินลงทุนในตราสารหนีต้ า่ งประเทศทีเ่ ป็นเงินลงทุนเผือ่ ขาย แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ราคาเสนอซือ้ จาก Bloomberg
				 กรณีไม่มีราคาเสนอซื้อดังกล่าวจะใช้ราคาชี้แนะ (Indicative Price) จากบริษัทที่รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
				
				 ประเภทตราสารที่ บสย. ลงทุน มีดังนี้
				 ตราสารหนี้ ที่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
					 ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือออกโดยภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และหุ้นกู้
					 แปลงสภาพ นอกจากนี้ ก็จะเป็นเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น
				 ตราสารทุน ที่เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยสถาบันที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนดี
					 โดยพิจารณาลงทุนเฉพาะบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET 100 Index หรือ เป็น
82 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

					 หลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีคุณลักษณะทำ�นองเดียวกันหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
					 หรือหุน้ บุรมิ สิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR)
				
				 การบันทึกรายการของตราสาร ณ วันที่รายงาน
				 ตราสารหนี้ จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซต์ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) มาบันทึกเป็น
					 ราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนที่มีการ Amortized และบันทึกเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนของตราสาร
				 ตราสารทุน จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มา
					 บันทึกเป็นราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ยและบันทึกเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนของตราสาร การรับรู้
					 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) จะเป็นการคำ�นวณจากมูลค่าทรัพย์สินรวมที่คำ�นวณได้หักด้วย
					 ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน ค่ารับฝากทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าโอนพันธบัตร)
		 3.5.2 การจำ�หน่ายเงินลงทุน
				 เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุน
				 จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
				 ในกรณีทม่ี กี ารจำ�หน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถ่ อื อยู่ การคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนทีจ่ �ำ หน่ายไปและเงินลงทุน
				 ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
		
		 นโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารเงินสภาพคล่อง
		 เงินสภาพคล่อง หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องที่ บสย. ต้องดำ�รงไว้ให้เพียงพอสำ�หรับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
		 วัตถุประสงค์ของการบริหารสภาพคล่อง
		 สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้องดำ�รงไว้เพื่อ
		 ความเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ได้แก่ เงินฝากทุกประเภท ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
		 ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายในการลงทุนสอดคล้องกับขอบเขตการลงทุนของ บสย.
		 และ ตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.
		 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินสภาพคล่อง
		 1. แหล่งที่มาได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากการค้ำ�ประกัน การถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการ การ
			 รับคืนเงินค่าประกันชดเชย ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ค้ำ�ประกัน เงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อื่นๆ
			 เป็นต้น
		 2. แหล่งที่ใช้ไปได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน รายจ่ายลงทุนและค่าประกันชดเชย
3.6 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
		 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนี้เกิดขึ้นเมื่อ บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค�ำ้ ประกันแก่ผู้ให้กู้
		 (สถาบันการเงิน) เป็นจำ�นวนเท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำ�ระหนี้ และสิทธิเรียกร้องในหลัก
		 ประกันต่อ SMEs ได้เท่ากับจำ�นวนทีจ่ า่ ยค่าประกันชดเชยตามภาระค�ำ้ ประกันเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกัน
		 ลูกหนี้รับรู้รายการดังนี้
		 3.6.1 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนี้ บสย. จัดประเภทโครงการออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้
				 3.6.1.1 โครงการปกติ (Non – PGS)
							 1. การค้ำ�ประกันประเภทปกติ รับรู้รายการด้วยจำ�นวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำ�ประกันบวก
								 ดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ผิดนัดจนถึงวันทีฟ่ อ้ งหรือไม่เกินเงือ่ นไขตามการค�ำ้ ประกันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือค�ำ้ ประกัน
							 2. การค้ำ�ประกันประเภท NPL รับรู้รายการด้วยจำ�นวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำ�ประกัน
								 บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด
							 3. การค�ำ้ ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค�ำ้ ประกันให้แก่ผกู้ ู้ (MOU) รับรูร้ ายการด้วยจำ�นวนเงิน ตามความ
								 รับผิดชอบตามภาระค�ำ้ ประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ตามที่
								 ระบุไว้ในหนังสือค�ำ้ ประกัน
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ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

							 4. การค�ำ้ ประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP) รับรู้รายการด้วยจำ�นวนเงิน
								 ตามความรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่ากับภาระหนี้คงเหลือหักมูลค่าหลัก
								 ประกันที่ขายได้) บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน
				 3.6.1.2 โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
							 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme จะรับรู้
							 เมือ่ มีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหนังสือค�ำ้ ประกันหรือยืน่ ขอรับชำ�ระหนีใ้ นคดีลม้ ละลาย
							 กับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำ�ประกัน โดยความรับผิดในการค้ำ�ประกันของ
							 บสย. เฉพาะหนีต้ น้ เงินของสินเชือ่ ทีค่ �ำ้ ประกัน และเฉพาะภาระค�ำ้ ประกันทีเ่ ป็น NPG ของแต่ละ Portfolio
							 Guarantee Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละที่กำ�หนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำ�ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้น
							 อายุการค้ำ�ประกัน โดย บสย. จะพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละ
							 รายเต็มจำ�นวนภาระค้ำ�ประกัน
		 3.6.2 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นโครงการ Portfolio Guarantee
				 Scheme (PGS) ที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันแก่ผู้ให้กู้
				 (สถาบันการเงิน) เป็นจำ�นวนเท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำ�ระหนี้ และสิทธิเรียกร้อง
				 ในหลักประกันต่อ SMEs ได้เท่ากับจำ�นวนที่จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันเงินชดเชยให้สถาบันการเงิน
				 จากการค้ำ�ประกันลูกหนี้จะรับรู้เมื่อมีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำ�ประกันหรือยื่นขอรับ
				 ชำ�ระหนี้ในคดีล้มละลายกับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำ�ประกัน โดยความรับผิดในการ
				 ค้ำ�ประกันของ บสย. เฉพาะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำ�ประกัน และเฉพาะภาระค้ำ�ประกันที่เป็น NPG ของแต่ละ
				 Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละที่กำ�หนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำ�ประกันเฉลี่ย ณ วัน
				 สิ้นอายุการค้ำ�ประกัน โดย บสย. จะพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละราย
				 เต็มจำ�นวน ภาระค้ำ�ประกันโครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
				 3.6.2.1 ลูกหนี้ค้ำ�ประกันโครงการที่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล บสย. จะได้รับเงินชดเชยตามความ
							 เสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีโดยลูกหนี้กลุ่มนี้จะมีทั้งส่วนที่จ่าย
							 จากเงินทีร่ บั จากค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันและเงินทีร่ ฐั บาลให้การชดเชยโดยการชดเชยจะพิจาณาจ่ายให้ตาม
							 ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง ดังนัน้ ลูกหนีโ้ ครงการทีร่ ฐั บาลให้ความช่วยเหลือจึงคิดเป็นจำ�นวนความเสียหาย
							 รวมทัง้ โครงการ ซึง่ ในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดในหลักเกณฑ์การค�ำ้
							 ประกัน โดยจ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเป็นลำ�ดับแรก หากยังมีความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เกินกว่าค่า
							 ธรรมเนียมค�ำ้ ประกันทีไ่ ด้รบั สะสม บสย. จึงจะนำ�เงินส่วนทีร่ ฐั บาลมีมติชดเชยตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง
							 แต่ไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ มาจ่ายในลำ�ดับถัดไป
				 3.6.2.2 ลูกหนี้ค้ำ�ประกันโครงการที่ไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล เป็นโครงการที่ บสย. ได้รับการ
							 อนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ให้ดำ�เนินการค้ำ�ประกันตามธุรกรรมของ บสย. ในการตั้งสำ�รองค่าประกัน
							 ชดเชย จะตั้งสำ�รองจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่รับรู้ในแต่ละงวดบัญชีด้วยจำ�นวนที่เท่ากัน
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 เนื่องจากลูกหนี้ค้ำ�ประกันของ บสย. ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่
		 1) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟ้องลูกหนี้หรือได้ยื่นคำ�ขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องและมีคำ�
			 บังคับหรือคำ�สั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำ�ระหนี้ได้ หรือ
		 2) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟอ้ งลูกหนีใ้ นคดีลม้ ละลายหรือได้ยน่ื คำ�ขอรับชำ�ระหนีใ้ นคดีทล่ี กู หนีถ้ กู เจ้าหนีร้ ายอืน่
			 ฟ้องในคดีล้มละลายและได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคำ�สั่งเห็นด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูก
			 คำ�พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งแรกแล้ว
		
		
		

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการ
กันเงินสำ�รองของสถาบันการเงิน ได้ก�ำ หนดให้สนิ ทรัพย์ลกั ษณะดังกล่าว จัดชัน้ เป็นสินทรัพย์จดั ชัน้ สูญซึง่ คณะกรรมการบริหาร
ของ บสย. ได้มมี ติครัง้ ที่ 3/2544 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544 ให้ตง้ั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีค้ �ำ้ ประกันในอัตราร้อยละ

84 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

		
		
		
		

100 เนื่องจากลูกหนี้ค้ำ�ประกันเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้และ
จะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเมื่อได้รับชำ�ระเงินจากลูกหนี้
ลูกหนี้ที่จะตัดเป็นหนี้สูญ จะรับรู้รายการดังกล่าวเป็นหนี้สูญในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนี้สูญได้รับคืน จะบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 การจำ�หน่ายหนี้สูญ
		 บสย. มีข้อบังคับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมว่าด้วยการจำ�หน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. 2544
		 ดังนี้
		 1. หนี้สูญมีลักษณะหนี้ ดังนี้
			
เป็นหนี้จากการประกอบกิจการ
			
เป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ มีหลักฐานสามารถฟ้องร้องได้
				 กรณีหนีท้ ข่ี าดอายุความหรือหนีท้ ล่ี ว่ งเลยกำ�หนดระยะเวลายืน่ ขอรับชำ�ระหนีใ้ นคดีลม้ ละลาย การพิจารณาจำ�หน่าย
			 หนี้สูญต้องมีรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงมูลเหตุและข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการสอบสวนที่กรรมการ
			 และผู้จัดการทั่วไปแต่งตั้งและหรือต้องมีรายงานผลการตรวจสอบสถานะและทรัพย์สินของลูกหนี้จนเป็นที่ยุติแล้ว
		 2. การจำ�หน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ดำ�เนินการ ดังนี้
			 2.1 มูลหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท มีการดำ�เนินการติดตามทวงถามให้ชำ�ระหนี้แล้ว
			 2.2 มูลหนี้ไม่เกิน 500,000 บาท
			 2.3 มูลหนี้เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป
		 ในการจำ�หน่ายหนี้สูญตาม 2.2 และ 2.3 บสย. จะการดำ�เนินการติดตามทวงถามหนี้ โดยดำ�เนินการในทางคดีดังนี้
		
คดีแพ่ง ทุกกรณี บสย. จะดำ�เนินการติดตามทวงถามให้ชำ�ระหนี้ตลอดจนยื่นฟ้องลูกหนี้ทุกรายต่อศาลจนคดีถึงที่สุด
			 โดยดำ�เนินการสืบทรัพย์ บังคับคดี จนลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ชำ�ระหนี้ได้
		
คดีล้มละลายกรณีไม่มีทรัพย์ในคดีจะดำ�เนินการจนถึงขั้นศาลมีคำ�สั่งปลดล้มละลายแล้ว
3.8 สำ�รองค่าประกันชดเชย
		 การสำ�รองค่าประกันชดเชยเกิดจากภาระค้ำ�ประกันที่ บสย. ค้ำ�ประกันให้กับ SMEs เป็น
		 1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้กู้ (ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน) ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์
			 จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐานจัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญหรือ
		 2. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
			 เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
			 2.1 มีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
				 ภาระผูกพันจากการอนุมาน
			 2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บสย. จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชำ�ระภาระ
				 ผูกพันดังกล่าว
			 2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
		
		
		
		
		
		
		

เนือ่ งจาก บสย. ไม่ได้เป็นผูใ้ ห้กหู้ รือผูใ้ ห้สนิ เชือ่ การตัง้ สำ�รองค่าประกันชดเชยจึงอ้างอิงการจัดชัน้ สินทรัพย์ของสถาบันการเงิน
ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้กู้ ซึง่ สถาบันการเงินทีเ่ ป็นผูใ้ ห้กยู้ มื หรือผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ได้จดั ชัน้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2559
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำ�รองของสถาบันการเงิน สรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้
สำ�รองค่าประกันชดเชย เป็นประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก บสย. เข้าไปรับภาระการค้ำ�ประกัน SMEs กับ
สถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่ง บสย. มีหลักเกณฑ์ในการตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยสำ�หรับภาระค้ำ�ประกันของหนี้จัดชั้น
ด้อยคุณภาพสำ�หรับโครงการปกติและโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) เป็นดังนี้
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ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

		 3.8.1 โครงการปกติ
				 ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย สำ�หรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพโครงการปกติ ดังนี้
				 1.1 สินทรัพย์จัดชั้นปกติ และสินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บสย. ไม่ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
				 1.2 สินทรัพย์จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ บสย. ตั้งสำ�รองในอัตรา
						 ร้อยละ 100
				 มีวิธีการคำ�นวณการกันสำ�รองค่าประกันชดเชย แบ่งตามวิธีการคำ�นวณความรับผิดเป็น 2 กลุ่มดังนี้
					 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ การค้ำ�ประกันประเภทโครงการค้ำ�ประกันประเภทปกติ โครงการค้ำ�ประกันประเภท NPL (Non 					 Performing Loan) โครงการค้ำ�ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) มีหลักเกณฑ์การกัน
					 สำ�รองค่าประกันชดเชยสำ�หรับภาระค้ำ�ประกัน ดังนี้
					 การกันสำ�รองค่าประกันชดเชย คำ�นวณจากร้อยละ 100 ของภาระความรับผิดในการค้ำ�ประกันของลูกหนี้จัดชั้น
					 ต่ำ�กว่ามาตรฐาน (เกรด C) จัดชั้นสงสัย (เกรด D) หรือจัดชั้นสงสัยจะสูญ
					 กลุ่มที่ 2 การค้ำ�ประกันประเภทโครงการ Risk Participation (RP) มีหลักเกณฑ์การกันสำ�รองค่าประกันชดเชย
					 สำ�หรับภาระค้ำ�ประกัน ดังนี้
					 การกันสำ�รองค่าประกันชดเชย คำ�นวณจากร้อยละ 100 สำ�หรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่า
					 ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก
					 การจำ�หน่ายหลักประกัน (ตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด)
		 3.8.2 การตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย สำ�หรับภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน โครงการ Portfolio Guarantee
				 Scheme (PGS) เป็นดังนี้
				 โครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นโครงการที่กำ�หนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำ�ประกันหนี้
				 จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPGs) ตามอัตราร้อยละที่กำ�หนดในแต่ละ Portfolio ของภาระค้ำ�ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
				 การค้ำ�ประกัน การกันเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ตั้งสำ�รองค่าประกัน
				 ชดเชยด้วยจำ�นวนเงินเท่ากับการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสุทธิในปีนั้นๆ
				
				 สำ�หรับการตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยตามมาตรการโครงการของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีได้กำ�หนดจำ�นวนเงิน
				 เพื่อชดเชยความเสียหายของแต่ละโครงการแก่ บสย. โดย บสย. จะรับรู้เงินจำ�นวนนี้เป็นสำ�รองค่าประกันชดเชย
				 ความเสียหายจากรัฐบาลและรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลในคราวเดียวกัน เมื่อมีข้อบ่งชี้
				 ว่าแต่ละไตรมาสเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยจะน้อยกว่าการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม
				 เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS บสย. ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยจากการประมาณการความสูญเสีย
				 ที่อาจเกิดขึ้นแต่ไม่เกินความรับผิดที่ บสย. ต้องจ่ายให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้แก่ SMEs ตามหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกัน
				 ของแต่ละโครงการ โดยการตั้งสำ�รอง บสย. แยกการตั้งสำ�รอง ดังนี้
				 1.1 สำ�รองค่าประกันชดเชยตั้งตามการรับรู้รายได้ในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากค่าธรรมเนียมค้ำ�
						 ประกันที่ บสย. ได้รับทั้งโครงการจาก SMEs และจากส่วนที่รัฐบาลจ่ายแทนให้แก่ SMEs
				 1.2 สำ�รองค่าประกันชดเชยจากเงินชดเชยความเสียหายโครงการตามนโยบายรัฐ บสย. จะตั้งสำ�รองเงินชดเชย
						 ความเสียหายจากรัฐบาล หากเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยตามการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม
						 มีไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละไตรมาส บสย. จะนำ�ส่วนต่างที่รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียม
						 ค�ำ้ ประกันสะสมกับเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยรับรูเ้ ป็นรายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ และตัง้ สำ�รอง
						 เป็นค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐด้วยจำ�นวนที่เท่ากัน ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรเงินชดเชย
						 ความเสียหายส่วนนี้ให้ บสย. และ บสย. ต้องสำ�รองจำ�นวนเงินดังกล่าวนี้แทนรัฐบาล บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็น
						 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
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3.9
		
		
		
		
		
		

การรับสภาพหนี้
ลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ในการติดตามหนี้กับลูกหนี้นอกจากการดำ�เนินคดีทาง
กฎหมายแล้ว บสย. ให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ก่อนการดำ�เนินคดี ด้วยมูลหนี้ที่ลูกหนี้ยอมรับว่า บสย. ได้ค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ของลูกหนี้ต่อสถาบันการเงินผู้ให้กู้ และ บสย. เป็นผู้จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้นั้นตามต้นเงิน (ต้นเงิน
หมายถึง จำ�นวนเงินพร้อมดอกเบี้ยจำ�นวนหนึ่ง ที่ บสย. จ่ายให้แก่สถาบันการเงินตามสิทธิในเงื่อนไขของหนังสือค้ำ�ประกัน
แต่ละฉบับ หรือแต่ละ Portfolio โดยการรับสภาพหนี้ ลูกหนี้ได้ยอมรับที่จะชดใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยของต้นเงินในอัตรา
ร้อยละตามที่กฎหมายกำ�หนด)

3.10 ค่าเผื่อการปรับโครงสร้างหนี้
		 บสย. มีวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ ดังต่อไปนี้
		 1. ชำ�ระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเต็มจำ�นวน
		 2. ชำ�ระต้นเงินเต็มจำ�นวนแต่ขอลดหย่อนดอกเบี้ย
		 การปรับโครงสร้างหนี้ บสย. จะนำ�ผลแตกต่างระหว่างมูลหนี้ก่อนปรับโครงสร้างหนี้และมูลหนี้หลังปรับโครงสร้างหนี้ที่
		 เกิดจากผลต่างของดอกเบี้ยไปปรับลดกับค่าเผื่อเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ และรับรู้เป็นค่าเผื่อ
		 จากการปรับโครงสร้างหนี้เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.11 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยให้ บสย. ดำ�เนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้
		 สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการดำ�เนินการในแต่ละโครงการตามมติ ครม. นั้น จะกำ�หนดความช่วยเหลือ โดยแบ่ง
		 เป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน และเงินชดเชยความเสียหายโครงการ
		 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน เป็นเงินส่วนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันแทน SMEs
		 ให้แก่ บสย. โดยเงินค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันนี้ ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนส่วนนี้ให้แก่ บสย. ณ วันที่
		 ค้ำ�ประกันสินเชี่อให้แก่ SMEs บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้างรับจาก
		 รัฐบาล เท่ากับจำ�นวนเงินที่รับรู้รายได้ในแต่ละรอบบัญชี
		 เงินชดเชยความเสียหายโครงการค�ำ้ ประกันจากรัฐบาล เป็นส่วนทีร่ ฐั บาลจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ บสย. เพือ่ ชดเชย
		 โครงการค้ำ�ประกันตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความเสียหายสูงสุดที่กำ�หนดไว้ตามมติ ครม. สำ�หรับจำ�นวนเงินชดเชย
		 ความเสียหาย บสย. จะรับรู้รายการเฉพาะจำ�นวนเงินผลต่างที่เกิดขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมสะสมมีน้อยกว่าจำ�นวนเงิน
		 จ่ายค่าประกันชดเชยสะสม ณ สิ้นงวดใดงวดหนึ่ง และตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้ค่าประกันชดเชยความเสียหายค้างรับจากรัฐบาล
		 ตามจำ�นวนเงินผลต่าง ณ สิ้นงวดนั้นๆ
		 ในปีบัญชี 2559 บสย. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำ�หรับการรับรู้กำ�ไรและขาดทุนจากเงินชดเชยความเสียหาย
		 โครงการค้ำ�ประกันจากรัฐบาล ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรื่องการบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
		 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (ที่แสดงในลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ประมาณการหนี้สิน รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ และค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ) ผลกระทบ
		 ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากเดิมรับรู้เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำ� ประกั น จากรั ฐ บาล
		 ตามเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ประมาณการ
		 หนี้สิน รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ และค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ สำ�หรับงวดบัญชีสิ้นสุด
		 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่กระทบต่อผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		 2559 โดย บสย. ได้ปรับปรุงรายการที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าวของข้อมูลงบการเงินตั้งแต่งวดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
		 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงงวดวันที่ 1 มกราคม 2558
ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลังปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรม
นโยบายรัฐสุทธิ
เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จาก
รัฐบาล
สำ�รองค่าประกันชดเชย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

1,419.13 1,028.43 2,447.56
-

-

-

389.97

434.89

824.86

1,474.99

(153.86) 1,321.13

5,974.27 1,028.43 7,002.70 5,523.46

588.75 6,112.21

2,228.41
2,228.41

588.75 1,678.83
588.75 1,678.83

593.54 2,821.95 1,090.08
593.54 2,821.95 1,090.08

3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
		 เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะ
		 สถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ การซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่เป็นส่วนสำ�คัญในระบบ
		 การทำ�งานของอุปกรณ์ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
		 ส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะถูกบันทึกเป็นรายการ
		 แยกต่างหากในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำ�ให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของ
		 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำ�คัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำ�รุงรักษา รับรู้เป็น
		 ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
		 กำ�ไรและขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่ายกับ
		 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำ�ไรหรือขาดทุน
		 รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
		 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากมี
		 ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บสย. จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่า
		 ต้นทุนรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
		 ค่าเสื่อมราคา
		 ค่าเสือ่ มราคาคำ�นวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน
		 ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
		 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
		 สินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
		 สินทรัพย์ดังต่อไปนี้
					 ประเภทสินทรัพย์			
อายุการให้ประโยชน์
						 อาคาร					
20
ปี
						 เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำ�นักงาน		
5 - 10 ปี
						 เครื่องใช้สำ�นักงาน				
5
ปี
						 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์			
3
ปี
						 ยานพาหนะ					
5
ปี
						 ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน			
5 - 10 ปี
88 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำ�กัดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อ
		 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
		 รายจ่ า ยที่ เ กิดขึ้นภายหลัง จะบันทึก เป็นสิน ทรัพย์ไม่มีตัว ตนเมื่อมีค วามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์ เ ชิ ง
		 เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ในกรณีทไ่ี ม่เข้าเงือ่ นไข
		 ข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
		 ค่าตัดจำ�หน่าย
		 ค่าตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบและระยะเวลา
		 ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น โดยเริ่มตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้
		 ประโยชน์ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภทมีดังนี้
						 โปรแกรมคอมพิวเตอร์			
3 - 10 ปี
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนจะถูกประเมินการด้อยค่าอย่างมีระบบ ณ ทุกวันที่รายงาน วิธี
		 การตัดจำ�หน่าย ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะถูกทบทวนทุกปีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
3.14 สัญญาเช่า
		 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น
		 สัญญาเช่าทางการเงิน ซึง่ บันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ่ี ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงิน
		 ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่าย
		 ทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
		 หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า
		 เพือ่ ทำ�ให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็นดอกเบีย้ คงทีส่ �ำ หรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ ทีเ่ หลืออยู่ สินทรัพย์ทไ่ี ด้มาตามสัญญาเช่า
		 การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะใดจะ
		 น้อยกว่า
		 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่า
		 ดำ�เนินงาน การชำ�ระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรง
		 ตลอดอายุของสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้อง
		 จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
3.15 การด้อยค่า
		 สินทรัพย์ตามบัญชีของ บสย. ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
		 การด้อยค่าจะทำ�การประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะถูกประมาณในช่วงเวลา
		 เดียวกันของแต่ละปี
		 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
		 สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเว้นแต่เมื่อมีการกลับ
		 รายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลา
		 ต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
		 เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมีความ
		 ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือ
		 ขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่าง
		 มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคย
		 รับรู้แล้วในกำ�ไรหรือขาดทุน
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ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

การคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำ�นวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์คำ�นวณ
โดยประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำ�นึงถึงภาษีเงินได้
เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำ�หรับสินทรัพย์
ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อนื่ จะพิจารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ทีก่ อ่ ให้
เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิม่ ขึน้ นัน้ สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่ คยรับรูใ้ นกำ�ไรหรือขาดทุน การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำ�ไร
หรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออก
รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่และจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำ�นวณ
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าทีม่ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำ�หน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน รับรู้มูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อพนักงานทำ�งานให้
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ (Retirement Benefit) รางวัลพนักงาน (Retirement
		 Award)
		 ตามกฎหมายแรงงานและนโยบายการจ้างงาน บสย. จะจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ และจะจ่ายรางวัลของพนักงาน
		 (Retirement Award) ซึง่ ทำ�งานกับ บสย. ครบ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ซึง่ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์
		 ของพนักงาน ในการประมาณการภาระหนีส้ นิ การจ่ายค่าตอบแทนเมือ่ พนักงานเกษียณอายุ และการจ่ายรางวัล การประมาณ
		 การหนี้สินผลประโยชนของพนักงานคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
		 (Projected Unit Credit Method) ซึ่งนำ�ข้อมูลจากประสบการณ์มาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน
		 ของกระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำ�นวณคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
		 ไทยของสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน ผลแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการ
		 ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ปรับค่าให้เหมาะสมกับ บสย. ในแต่ละงวดบัญชีจะรับรูเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
		 รายได้ในงวดนั้น สำ�หรับหนี้สินผลประโยชนของพนักงานในอดีตทั้งจำ�นวนปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 และ
		 ทบทวนปัจจัยในการคำ�นวณทุกปี
		 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้เข้ากำ�ไรสะสมผ่านกำ�ไร
		 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำ�นวนและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำ�ไรสะสม
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน
		 โครงการสมทบเงิน เป็นโครงการผลประโยชน์ที่ บสย. จ่ายสมทบเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอนไปยังกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่เป็น
		 อีกกิจการแยกต่างหาก โดย บสย. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม โดยส่วนที่
		 บสย. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับรอบระยะเวลา
		 บัญชีที่เกิดรายการ
		 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุน
		 สำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย. จ่าย
		 สมทบในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทำ�งานของพนักงาน บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
		 กองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (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 กำ�ไรต่อหุ้น
		 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการนำ�กำ�ไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำ�หรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญหารด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย
		 ถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว
3.19 รายได้และค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
		 รายได้และค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ บสย. ดำ�เนินการ ดังนี้
		 รายได้ แสดงรายการจากรายได้คา่ ธรรมเนียมค�ำ้ ประกันโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อน่ื ทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ค่าใช้จ่าย แสดงรายการปันส่วนตามสัดส่วนของภาระค�ำ้ ประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดของแต่ละรอบบัญชี
3.20 การดำ�รงเงินกองทุน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีสินทรัพย์เสี่ยงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์
		 วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด ดังนี้
		
ทุนจดทะเบียน ชำ�ระแล้ว
		
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		
กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
		 บสย. ได้พิจารณาและประเมินองค์ประกอบของสินทรัพย์ที่นำ�มาคำ�นวณการดำ�รงเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามประกาศธนาคาร
		 แห่งประเทศไทย ที่ สกส. 7/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
		 เฉพาะกิจที่ บสย. ต้องปฏิบัติในปี 2560 แล้วไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3.21 การบริหารความเสี่ยง
		 ข้อมูลความเสี่ยง
		 1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
			 ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำ�ประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อ
			 ไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนได้
			 (Potential Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงิน
			 กองทุนและรายได้ของ บสย.
			 บสย. มีการกำ�หนดเป้าหมายการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและมีความสอดคล้องกับนโยบาย
			 ของภาครัฐโดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่ง บสย. ได้มีการออกผลิตภัณฑ์การค้ำ�ประกันสินเชื่อ
			 แบบ Portfolio Guarantee Scheme ที่เป็นรูปแบบการค้ำ�ประกันที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้และมีการพัฒนา
			 และปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แบบจำ�ลอง Credit Scoring ให้มีความ
			 ถูกต้อง ความแม่นยำ� และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้สนับสนุนการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการ
			 กำ�หนดเพดานความเสี่ยงในการติดตามและควบคุมลูกหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs)
			 ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยได้มีการดำ�เนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขหนี้
			 NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถชำ�ระหนี้ได้ รวมทั้งเป็นการลด
			 ความเสียหายให้แก่ บสย. นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ�การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบ
			 ที่มีต่อความเพียงพอของเงินกองทุน
รายงานประจำ�ปี 2559 91

ก้าวสู่

ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

		 2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
			 ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่
			 อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคาหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบในทางลบ
			 ต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
			 2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
				 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันอาจมีผลทำ�ให้มูลค่า
				 ของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
				 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. จึงได้มีการบริหารโครงสร้างการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทาง
				 อัตราดอกเบี้ย รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงผ่านเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญ ได้แก่ การกำ�หนดดัชนีชี้วัด
				 ความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลตอบแทนจากการบริหารการลงทุนเป็นไปตาม
				 เป้าหมายที่กำ�หนด
			 2.2 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
				 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือ
				 หุ้นทุนที่มีผลทำ�ให้มูลค่าของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไป
				 ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
				 บสย. มีนโยบายและข้อจำ�กัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำ�หนักการลงทุนในตราสาร
				 ทุนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำ�หนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR
				 ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม รวมถึงกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึง
				 ผลตอบแทนจากการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
			 นอกจากนี้ ได้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ด้านตลาด เป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาผลกระทบ
			 ในภาพรวมของความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บสย.
			 จะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต
		 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
			 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำ�ระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อ
			 สถาบันการเงิน เนือ่ งจากไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทนั เวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ
			 หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน
			 ของ บสย.
			 บสย. มีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยฝ่ายบริหารการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและจัดการ
			 สภาพคล่องของ บสย. และมีการกำ�หนดเครื่องมือและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุ ประเมิน ควบคุม
			 ติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฐานะสภาพคล่องมีความเหมาะสมและเพียงพอในการรองรับการ
			 ดำ�เนินงานของ บสย. ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
		 4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
			 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
			 หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร
			 ระบบงาน หรือ เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
			 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสย. ดำ�เนินการผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงาน
			 ความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบซึง่ ได้มกี ารนำ�เครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญมาใช้ อาทิเช่น การประเมิน การ
			 ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator :
			 KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) พร้อมทั้งดำ�เนินมาตรการเพื่อควบคุม
			 ความเสี่ยง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้อยู่
			 ในระดับที่เหมาะสมสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อ บสย. และลูกค้าของ
			 บสย. รวมถึงมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. จะ
			 สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
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3.22 การจัดประเภทรายการใหม่
		 ข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำ�หรับปี
		 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่นำ�มาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง
		 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำ�หรับปี
		 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามรูปแบบงบการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559
		 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง การจัดทำ�และการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ก่อนจัดประเภทรายการใหม่

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
784,277,583.36
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราว
12,249,865,899.89
เงินลงทุนระยะยาว
1,525,000,000.00
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้จากการค้ำ�ประกัน
19,337,102,366.41
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(19,337,102,366.41)
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้สุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้างรับ
1,425,203,445.41
ดอกเบี้ยค้างรับ
12,635,100.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2,010,772.33
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3,404,382.25
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
16,002,397,183.36.
หนี้สิน
สำ�รองค่าประกันชดเชย
5,974,263,358.22
เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้
204,958,619.57
หนี้สินอื่น
126,267,064.69
6,305,489,042.48

31 ธันวาคม 2558
จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทรายการใหม่

(784,277,583.36)
72,525.75
72,525.75
784,712,890.59 784,712,890.59
(12,249,865,899.89)
(1,525,000,000.00)
13,786,993,167.03 13,786,993,167.03
(19,337,102,366.41)
19,337,102,366.41
5,547,475,504.59 5,547,475,504.59
(5,547,475,504.59) (5,547,475,504.59)
73,120,596.63
(73,120,596.63)
13,716,506,265.19
(13,716,506,265.19)
(1,425,203,445.41)
(12,635,100.12)
(2,010,772.33)
(3,404,382.25)
1,028,432,225.11*
1,419,131,419.11
11,487,180.88
1,028,432,225.11

73,120,596.63
(73,120,596.63)
13,716,506,265.19
(13,716,506,265.19)
2,447,563,644.22
11,487,180.88
17,030,829,408.47

1,028,432,225.11* 7,002,695,583.33
(204,958,619.57)
204,958,619.57 331,225,684.26
1,028,432,225.11 7,333,921,267.59

* เป็นรายการปรับปรุงผลกระทบที่เกิดจากการปรับนโยบายการรับรู้เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำ�ประกันจากรัฐบาลตามเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง
(หมายเหตุ 3.11)
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หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ก่อนจัดประเภทรายการใหม่

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
38,577,402.41
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราว
15,693,750,800.15
เงินลงทุนระยะยาว
500,000,000.00
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้จากการค้ำ�ประกัน
13,086,334,565.62
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13,086,334,565.62)
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้สุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้างรับ
399,245,906.55
ดอกเบี้ยค้างรับ
29,394,455.88
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4,028,144.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3,297,925.83
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
16,668,294,635.64
หนี้สิน
เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
1,474,986,965.05
สำ�รองค่าประกันชดเชย
5,523,465,660.45
เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้
2,169,070.03
หนี้สินอื่น
121,090,139.92
7,121,711,835.45

1 มกราคม 2558
จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทรายการใหม่

(38,577,402.41)
57,072.75
57,072.75
46,311,248.93
46,311,248.93
(15,693,750,800.15)
(500,000,000.00)
16,215,354,336.76 16,215,354,336.76
(13,086,334,565.62)
13,086,334,565.62
4,641,148,324.99 4,641,148,324.99
(4,641,148,324.99) (4,641,148,324.99)
1,231,231.98
1,231,231.98
(1,231,231.98)
(1,231,231.98)
8,443,955,008.65 8,443,955,008.65
(8,443,955,008.65) (8,443,955,008.65)
(399,245,906.55)
(29,394,455.88)
(4,028,144.82)
(3,297,925.83)
434,891,666.18*
389,968,319.20 824,859,985.38
16,603,658.00
16,603,658.00
434,891,666.18 17,103,186,301.82
(153,854,723.62)* 1,321,132,241.43
588,746,389.80* 6,112,212,050.25
(2,169,070.03)
2,169,070.03 123,259,209.95
434,891,666.18 7,556,603,501.63

* เป็นรายการปรับปรุงผลกระทบที่เกิดจากการปรับนโยบายการรับรู้เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำ�ประกันจากรัฐบาลตามเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง
(หมายเหตุ 3.11)
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หน่วย : บาท

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ก่อนจัดประเภทรายการใหม่ จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทรายการใหม่

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่าย
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
งบกระแสเงินสด

ค่าประกันชดเชย
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนี้จากการค้ำ�ประกัน
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้างรับ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์อื่น
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายในเงินลงทุน

4,803,247,188.60
274,061,883.90
(7,512,392.23)
238,011,574.42
-

226,355,342.58 226,355,342.58
(3,959,694,256.01) 843,552,932.59
3,959,694,256.01 3,959,694,256.01
(274,061,883.90)
7,512,392.23
266,549,491.67
(238,011,574.42) 266,549,491.67
11,656,231.84
11,656,231.84

121,674,507.94 (121,674,507.94)
6,256,732,968.67 (6,256,732,968.67)
6,378,407,476.61 6,378,407,476.61
11,686,215,731.30
11,686,215,731.30
450,797,697.77 (801,462,103.26) (350,664,405.49)
593,540,558.93*
801,462,103.26 1,395,002,662.19
(6,371,281,977.23) 6,371,281,977.23
(1,026,841,356.04) (1,026,841,356.04)
(5,344,440,621.19)
(1,025,957,538.86) 1,025,957,538.86
(235,097,657.13)*
(1,387,606,001.71)
1,998,520.49
(1,998,520.49)
(7,231,955.80)
7,231,955.80
18,852.00
(18,852.00)
(2,009,022.26)
(3,944,481,591.04) 3,944,481,591.04
(1,025,000,000.00) 1,025,000,000.00
(4,969,481,591.04)
(11,921,137,992.67)
-

(5,344,440,621.19)
(1,622,703,658.84)
(2,009,022.26)
(4,969,481,591.04)
(11,921,137,992.67)

* เป็นรายการปรับปรุงผลกระทบที่เกิดจากการปรับนโยบายการรับรู้เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำ�ประกันจากรัฐบาลตามเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสด

หน่วย : ล้านบาท

เงินสด

2559

2558

0.10
0.10

0.07
0.07

4.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

เมื่อทวงถาม

ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ
		
		
		
		
		
		
		

519.89
2.45
522.34
0.44
522.78

2559
มีระยะเวลา

0.01
0.01
0.01

รวม

เมื่อทวงถาม

519.89
2.46
522.35
0.44
522.79

414.22
169.98
584.20
0.50
584.70

รวม

200.01
200.01
200.01

414.22
369.99
784.21
0.50
784.71

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำ�นวน 522.79 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์และใบรับฝากเผื่อเรียก จำ�นวน 522.78 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.70 - 1.35 ต่อปี และ
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน จำ�นวน 0.01 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
ข้อมูลประกอบงบกระแสเงินสด
4.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

2559

เงินสด
รายการเทียบเท่าเงินสด
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจำ�
รวม
		

2558
มีระยะเวลา

2558

0.10

0.07

0.03
67.74
454.58
522.45

0.08
210.27
573.86
784.28

4.2.2 เงินสดค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท

2559

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป
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7.81
33.76
(21.68)
(13.94)
5.95

2558

1.41
81.78
(67.19)
(8.19)
7.81

4.3 เงินลงทุนสุทธิ ประกอบด้วย
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีเงินลงทุนสุทธิ จำ�นวน 16,943.42 ล้านบาท และ 13,786.99 ล้านบาท
		 ตามลำ�ดับ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559

พันธบัตรรัฐบาล
เงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ใบรับเงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
เงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
ใบรับเงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
		
		

2558

6,092.19
475.00
550.00
9,811.72
14.51
16,943.42

49.96
1,888.00
500.00
975.00
550.00
9,811.90
12.13
13,786.99

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 9,811.72 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559
ราคาทุน

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำ�ประกัน
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน

14.20
41.57
55.77

2558

ราคาที่แสดง
มูลค่ายุติธรรม ในงบการเงิ
น

14.20
41.57
55.77

14.20
41.57
55.77

ราคาทุน

90.98
92.30
183.28

ราคาที่แสดง
มูลค่ายุติธรรม ในงบการเงิ
น

90.98
92.30
183.28

90.98
92.30
183.28

4,713.05 4,691.12 4,691.12 4,423.84 4,450.55 4,450.55
2,325.38 2,321.16 2,321.16 2,527.21 2,528.34 2,528.34
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
99.08
858.17
957.25

98.98
873.00
971.98

98.98
873.00
971.98

76.49
846.01
922.50

77.04
878.51
955.55

77.04
878.51
955.55
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เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2559
ราคาทุน

หุ้น
หุ้นสามัญ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น
รวม

2558

ราคาที่แสดง
มูลค่ายุติธรรม ในงบการเงิ
น

ราคาทุน

ราคาที่แสดง
มูลค่ายุติธรรม ในงบการเงิ
น

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
58.92
58.92
58.92
0.21
0.21
0.21
(7.86)
(7.86)
(7.86)
(1.85)
(1.85)
(1.85)
9,771.74 9,811.72 9,811.72 9,718.86 9,811.90 9,811.90

				 แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน

หน่วย : ล้านบาท

2559
ONE

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำ�ประกัน
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น
รวม
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SCBAM

K-ASSET

รวม

0.84
0.84

6.23
41.57
47.80

7.13
7.13

14.20
41.57
55.77

1,670.82
645.53
140.24
2,456.59

1,736.49
697.46
128.26
2,562.21

1,283.81
978.17
332.46
2,594.44

4,691.12
2,321.16
600.96
7,613.24

6.56
299.11
305.67

10.98
335.90
346.88

81.44
237.99
319.43

98.98
873.00
971.98

458.43
458.43
(0.44)
3,221.09

299.36
299.36
29.21
(6.98)
3,278.48

361.88
361.88
29.71
(0.44)
3,312.15

1,119.67
1,119.67
58.92
(7.86)
9,811.72

		 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
				 แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน

หน่วย : ล้านบาท

2558

TISCO
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลังค�ำ้ ประกัน
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น
รวม
				
				
				
				
				
				
				
				

SCBAM

MFC

58.91
51.07
109.98

30.43
20.13
50.56

1.08
21.10
22.18

1,116.74
926.36
2,043.10

651.01
999.73
260.31
1,911.05

1,313.83
117.58
313.02
1,744.43

10.21
251.36
261.57

257.79
257.79

8.77
209.15
217.92

170.01
170.01
(0.49)
2,584.17

215.69
215.69
(0.46)
2,434.63

196.78
196.78
0.21
(0.41)
2,181.11

K-ASSET
0.56
0.56

รวม
90.98
92.30
183.28

1,368.97 4,450.55
484.67 2,528.34
267.97 841.30
2,121.61 7,820.19
58.06
160.21
218.27

77.04
878.51
955.55

272.04 854.52
272.04 854.52
0.21
(0.49)
(1.85)
2,611.99 9,811.90

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายโดย บสย. ได้วา่ จ้างบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนเป็นผู้ดำ�เนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 85 และตราสารทุนร้อยละ 15 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและข้อจำ�กัดการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการ บสย. โดยกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.04 ต่อปี
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 5.34
ล้านบาท และ 7.51 ล้านบาท และมีรายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน จำ�นวน 358.21 ล้านบาท และ 274.06
ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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4.4 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2559

ยอดต้นงวด
บวก จ่ายค่าประกันชดเชย
หัก รับคืนค่าประกันชดเชย
หัก ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดลูกหนี้ปลายงวด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ - สุทธิ
		
		
		

2558

5,547.47
982.69
(17.99)
(0.53)
(24.78)
6,486.86
(6,486.86)
-

ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
จำ�นวน 440.10 ล้านบาท และ 369.57 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเงินจากลูกหนี้

4.5 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
		 4.5.1 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

2559

ยอดต้นงวด
บวก จ่ายค่าประกันชดเชย
หัก รับคืนค่าประกันชดเชย
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดลูกหนี้ปลายงวด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - สุทธิ
		
		
		
		
		
		

4,641.15
1,033.50
(21.10)
(1.53)
(104.55)
5,547.47
(5,547.47)
-

2558

73.12
715.07
(2.63)
(0.11)
785.45
(785.45)
-

1.23
71.99
(0.10)
73.12
(73.12)
-

บสย. ได้รับชำ�ระค่าประกันชดเชยจากลูกหนี้และบันทึกดอกเบี้ยรับ จำ�นวน 1.63 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความ
เสียหายจากรัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำ�นวน 26.06 ล้านบาท และ 2.06 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะ
รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเงินจากลูกหนี้
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4.5.2 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

2559

		

		
		
		
		

ยอดต้นงวด
บวก จ่ายค่าประกันชดเชย
หัก รับคืนค่าประกันชดเชย
หัก ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดลูกหนี้ปลายงวด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - สุทธิ

2558

13,716.51
5,383.73
(43.98)
(4.36)
(12.27)
19,039.63
(19,039.63)

8,443.95
5,319.27
(26.13)
(4.62)
(15.96)
13,716.51
(13,716.51)

-

-

ดอกเบีย้ ของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ - ส่วนทีม่ กี ารชดเชยความเสียหาย
จากรัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำ�นวน 1,201.27 ล้านบาท และ 780.53 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย.
จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเงินจากลูกหนี้

4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้สุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีคา่ เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกัน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2559

ยอดต้นงวด
บวก ยอดระหว่างงวด
หัก รับชำ�ระหว่างงวด
หัก ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดปลายงวด
4.7
		
		
		

2558

5,547.47
982.69
(17.99)
(0.53)
(24.78)
6,486.86

4,641.15
1,033.50
(21.10)
(1.53)
(104.55)
5,547.47

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีคา่ เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้
4.7.1 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หน่วย : ล้านบาท

2559

ยอดต้นงวด
บวก ยอดระหว่างงวด
หัก รับชำ�ระหว่างงวด
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดปลายงวด

2558

73.12
715.07
(2.63)
(0.11)
785.45

1.23
71.99
(0.10)
73.12
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4.7.2 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

2559

ยอดต้นงวด
บวก ยอดระหว่างงวด
หัก รับชำ�ระหว่างงวด
หัก ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดปลายงวด

2558

13,716.51
5,383.73
(43.98)
(4.36)
(12.27)
19,039.63

8,443.95
5,319.27
(26.13)
(4.62)
(15.96)
13,716.51

4.8 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จำ�นวน 1,804.71
		 ล้านบาท และ จำ�นวน 2,447.56 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ประกอบด้วย		

หน่วย : ล้านบาท

2559

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้างรับ
เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ
		

2558

437.88
1,366.83
1,804.71

1,419.13
1,028.43
2,447.56

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้างรับ มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559
ต้นงวด

โครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล
- PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1
- PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2
- PGS New/Start up SMEs 57
- PGS New/Start up SMEs 58
- PGS PIL/56
- PGS PIL/57
- PGS PIL/58
- PGS 5/57
- PGS 5/58
- PGS 5 (ปรับปรุงใหม่)
- PGS Micro Entrepreneurs
- PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน
- PGS POLICY LOAN
- PGS Start - up & Innovation
รวมโครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล
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เพิ่มขึ้น

2558
ลดลง

ปลายงวด ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

20.89 48.42 (69.31)
10.98 72.05 (83.03)
10.14 14.19 (24.33)
10.22
5.92 (16.14)
13.09 (2.87) 10.22
172.87
- 172.87 172.87
0.03 (0.03) 172.87
2.77
0.12
2.89 0.47
2.30
2.77
0.06
0.07
0.13
0.06
0.06
543.78
(543.78)
- 174.38 370.84 (1.44) 543.78
550.53 174.57 (725.10)
550.53
550.53
117.47 1,010.61 (1,055.52) 72.56
117.47
117.47
6.61 41.52 (36.71) 11.42 0.16 21.42 (14.97) 6.61
0.95
0.22
1.17 0.07
0.88
0.95
13.87 162.82
- 176.69
13.87
13.87
0.15
0.15
1,419.13 1,396.00 (2,377.25) 437.88 389.96 1,225.15 (195.98) 1,419.13

		

เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ มีรายละเอียด ดังนี้
31 ธันวาคม 2559
ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2558
ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น

1 มกราคม 2558

ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น

ลดลง ปลายงวด

โครงการทีไ่ ด้รบั ชดเชยจากรัฐบาล
- PGS 2
89.61 (37.70) 51.91 434.89 (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)
-

-

434.89
-

-

- PGS New/Start up SMEs 58

-

-

-

-

434.89

-

-

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

(หมายเหตุ * เป็นรายการกลับบัญชีงวดก่อน)

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

หน่วย : ล้านบาท

2559
ราคาทุน
ต้นงวด

ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน
เครื่องตกแต่ง
เครื่องใช้สำ�นักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
งานระหว่างทำ�
รวม

8.94
96.84
62.23
1.54
30.86
30.95
3.66
0.08
235.10

เพิ่มขึ้น

2.56
0.16
1.04
12.82
3.38
19.96

ค่าเสื่อมราคาสะสม

จำ�หน่าย

ปลายงวด ต้นงวด

8.94
96.84 65.08
64.79 5.56
(0.06) 1.64 0.51
(0.21) 31.69 9.94
(0.05) 43.72 21.16
(1.47) 5.57 3.66
(0.08)
(1.87) 253.19 105.91

เพิ่มขึ้น

3.10
7.75
0.20
5.34
6.93
0.65
23.97

จำ�หน่าย ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

8.94
68.18 28.66
13.31 51.48
(0.06) 0.65 0.99
(0.20) 15.08 16.61
(0.05) 28.04 15.68
(1.47) 2.84 2.73
(1.78) 128.10 125.09
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หน่วย : ล้านบาท

2558
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน
เครื่องตกแต่ง
เครื่องใช้สำ�นักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
งานระหว่างทำ�
รวม
		
		
		
		

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

8.94
96.84
10.78
8.25
16.82
25.11
7.40
2.78
176.92

52.13
0.49
17.90
7.23
67.74
145.49

ค่าเสื่อมราคาสะสม

จำ�หน่าย

ปลายงวด ต้นงวด

8.94
96.84 61.97
(0.68) 62.23 1.85
(7.20) 1.54 7.48
(3.86) 30.86 10.61
(1.39) 30.95 15.93
(3.74) 3.66 7.40
(70.44) 0.08
(87.31) 235.10 105.24

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

8.94
3.11
65.08 31.76
3.76 (0.05) 5.56 56.67
0.12 (7.09) 0.51 1.03
3.07 (3.74) 9.94 20.92
6.46 (1.23) 21.16 9.79
(3.74) 3.66
0.08
16.52 (15.85) 105.91 129.19

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีค่าเสื่อมราคาจำ�นวน 23.97 ล้านบาท และ 16.52 ล้านบาท
ตามลำ�ดับได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนรวม 62.53 ล้านบาท และ 54.95 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ที่คิดค่าเสื่อมราคา
เต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่

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

หน่วย : ล้านบาท

2559
ราคาทุน
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

จำ�หน่าย

ปลายงวด ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

25.09

23.92

(0.01)

49.00

20.49

2.86

(0.01)

23.34

25.66

11.78
36.87

5.97
29.89

(16.03)
(16.04)

1.72
50.72

20.49

2.86

(0.01)

23.34

1.72
27.38

หน่วย : ล้านบาท

2558
ราคาทุน
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

จำ�หน่าย

ปลายงวด ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

23.84

2.37

(1.12)

25.09

18.13

2.33

0.03

20.49

4.60

2.71
26.55

9.07
11.44

(1.12)

11.78
36.87

18.13

2.33

0.03

20.49

11.78
16.38
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีค่าตัดจำ�หน่ายจำ�นวน 2.86 ล้านบาท และ 2.33 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนราคาทุนรวม 19.40 ล้านบาท และ 17.43 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ที่คิดค่าตัดจำ�หน่าย
เต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่

4.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีสินทรัพย์อื่นจำ�นวน 6.78 ล้านบาท และ 11.48 ล้านบาทตามลำ�ดับ มีราย
		 ละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559

รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ
เงินทดรองและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ
รวม

2558

6.78
6.78

6.07
5.41
11.48

4.12 ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า จำ�นวน 2,227.96 ล้านบาท และ
		 1,824.21 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559

ยอดต้นงวด
บวก รับระหว่างงวด
หัก รับรู้รายได้
หัก ยกเลิก ลดวงเงิน ดำ�เนินคดี
หัก คืนเป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสำ�หรับโครงการอื่น
ที่รัฐจ่ายแทน SMEs
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า - สุทธิ

2558

1,824.21
4,500.79
(3,998.87)
(85.93)

1,831.24
3,758.08
(3,669.44)
(90.70)

(12.24)
2,227.96

(4.97)
1,824.21

4.13 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาลจำ�นวน 1,396.26 ล้านบาท และ 4.45
		 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559

ยอดต้นงวด
บวก รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 1
รับคืนค่าธรรมเนียมเนื่องจากไม่ใช้วงเงิน
หัก โอนเป็นค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ยอดปลายงวด

4.45
4,360.20
46.55
12.36
(3,027.30)
1,396.26

2558

0.46
250.69
3.19
(249.89)
4.45
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4.14 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

2559

ยอดต้นงวด
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รับคืนเงินชดเชยคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 1
หัก โอนเงินชดเชยจากรัฐบาลรับรู้เป็นรายได้
ยอดปลายงวด

2558

151.84
2,003.58
283.97
(1,050.57)
1,388.82

4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน มีรายละเอียด ดังนี้

1,321.13
905.26
(2,074.55)
151.84

หน่วย : ล้านบาท

2559

ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน (ผลประโยชน์ในอดีต)
บวก ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
ดอกเบีย้ ผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2558

32.83
5.71
0.65
0.48
39.67

27.10
3.59
1.96
0.18
32.83

		 สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
			 อัตราคิดลด ต่อปี (ร้อยละ)
1.94
			 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตตามการคิดลด โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ) 3.25
			 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
12.92
			 อัตราการตาย
ตารางมรณะไทย 2551
			 เกษียณอายุ
60 ปี
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักในการคำ�นวณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานของ บสย. มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการ
คำ�นวณการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็น
จำ�นวนเงินดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเปลี่ยนแปลงพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตรามรณะในอนาคต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
106 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

31 ธันวาคม 2559
35.85
44.19
44.62
35.43
35.69
41.24
39.98
39.37

การวิเคราะห์การครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานและ
ระยะเวลาครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ที่คำ�นวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะจ่ายชำ�ระ
ในอนาคตก่อนการคิดลด
หน่วย : ล้านบาท

ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 1
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 2 - ปีที่ 5
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระปีท่ี 6 - ปีท่ี 10
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 11 - ปีที่ 15

31 ธันวาคม 2559
2.60
15.61
23.67
36.33

4.16 สำ�รองค่าประกันชดเชย

หน่วย : ล้านบาท

2559

ยอดต้นงวด
บวก จำ�นวนที่ตั้งสำ�รองระหว่างงวด
เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล โครงการ PGS
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS 1 คงเหลือ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ
สำ�รองลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
		
		
		
		
		
		
		

2558

7,002.70
5,630.55
1,388.92
14,022.17
(7,078.01)

6,112.21
4,815.93
2,668.10
13,596.24
(6,418.72)

(343.54)
(259.24)
6,341.39

(174.82)
7,002.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินสำ�รองตามหลักเกณฑ์และความรับผิดชอบ
ที่กำ�หนดในหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่กันเงินสำ�รองไว้ โดย บสย.
กันเงินสำ�รองในส่วนทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน (หมายเหตุ 4.22) เฉพาะโครงการเดิมทีเ่ ป็นลูกหนีจ้ ดั ชัน้ ต�ำ่ กว่ามาตรฐานเป็นต้นไป
สำ�รองค่าประกันชดเชยจำ�แนกตามประเภทการค้ำ�ประกันและการจัดชัน้ หนี้ ประกอบด้วย โครงการปกติ ตัง้ สำ�รองค่าประกัน
ชดเชย จำ�นวน 1,869.94 ล้านบาท และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
จำ�นวน 4,471.45 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
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ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำ�ประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 สำ�หรับปี 2559
หน่วย : ล้านบาท

ภาระค้ำ�ประกัน
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

2,974.14
287.71
94.09
163.91
2,782.66
6,302.51

2559
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำ�ประกันสุทธิ**
NPL
ปกติ
MOU
RP
9.67
50.31
17.40
79.05
317.74
29.30
171.55
1,194.92
317.74
29.30
198.62
1,324.28

รวม
59.98
96.45
1,713.51
1,869.94

**ภาระค้ำ�ประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำ�ประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำ�มาใช้ในการกันเงินสำ�รองซึ่งคำ�นวณจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกัน
ชดเชยตามประเภทการค้ำ�ประกัน (หมายเหตุ 3.8)

		

2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตั้งภาระค้ำ�ประกันและตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2559
ภาระค้ำ�ประกัน

PGS ระยะที่ 2
PGS ระยะที่ 3
PGS ระยะที่ 4
PGS ระยะที่ 5/56
PGS ระยะที่ 5/57
PGS ระยะที่ 5/58
PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)
PGS6 SMEs ทวีทุน
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 1
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 2
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 3
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 4
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 5
โครงการหนี้สินนอกระบบ
โครงการรายสถาบันการเงิน 1
โครงการรายสถาบันการเงิน 2
โครงการรายสถาบันการเงิน 3
โครงการรายสถาบันการเงิน 4
PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง
PGS อุทกภัย ธพว. 54
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2
108 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

4,492.17
6,206.11
11,727.13
41,726.83
39,211.68
36,239.33
91,192.34
1,034.73
1,987.16
1,160.09
744.99
46.98
206.88
19.96
9,363.47
14,010.03
4,143.51
5,912.91
289.81
226.18
5,197.60
1,220.25

ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

270.57
141.80
64.12
96.16
215.71
754.47
1,450.85
1.51
23.80
0.47
1.21
3.87
0.28
116.33
156.51
38.80
17.21
14.34
8.01
201.77
94.20

2559
ภาระค้ำ�ประกัน

PGS สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1
PGS สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2
PGS New/Start-up SMEs 55
PGS New/Start-up SMEs 56
PGS New/Start-up SMEs 57
PGS New/Start-up SMEs 58
PGS PIL/55
PGS PIL/56
PGS PIL/57
PGS PIL/58
TCG Renew ระยะที่ 1
TCG Renew ระยะที่ 2
TCG Renew ระยะที่ 3
PGS Renew 2559-2562
PGS Micro Entrepreneurs
PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน
PGS SMEs Halal Trade
PGS Policy Loan
Start-up & Innovation
รวม

หน่วย : ล้านบาท

ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

70.91
4.35
10.14
39.27
749.38
704.96
2,721.77
5,108.99
126.71
4.15
3,310.43
5,487.96
10,542.04
222.88
7,083.70
63.11
7.00
11,981.66
115.14
324,714.69

0.77
0.07
0.61
4.02
26.40
27.67
57.27
165.54
5.58
0.16
59.61
96.27
65.20
2.18
102.63
1.86
0.26
183.21
0.15
4,471.45

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. ได้ตั้งสำ�รองโครงการปกติ จำ�นวน 2,156.46 ล้านบาท และโครงการ Portfolio
			 Guarantee Scheme (PGS) จำ�นวน 4,846.24 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้
		 1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำ�ประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 สำ�หรับปี 2558
หน่วย : ล้านบาท

ภาระค้ำ�ประกัน
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

3,743.76
276.16
127.59
169.85
2,899.35
7,216.71

2558
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำ�ประกันสุทธิ**
NPL
ปกติ
MOU
RP
16.70
49.77
6.88
78.47
340.93
37.72
239.48
1,386.51
340.93
37.72
263.06
1,514.75

รวม
66.47
85.35
2,004.64
2,156.46

** ภาระค้ำ�ประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำ�ประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำ�มาใช้ในการกันเงินสำ�รองซึ่งคำ�นวณจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกัน
ชดเชยตามประเภทการค้ำ�ประกัน (หมายเหตุ 3.8)
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ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตั้งภาระค้ำ�ประกันและตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2558
ภาระค้ำ�ประกัน

PGS ระยะที่ 1
PGS ระยะที่ 2
PGS ระยะที่ 3
PGS ระยะที่ 4
PGS ระยะที่ 5/56
PGS ระยะที่ 5/57
PGS ระยะที่ 5/58
PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 1
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 2
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 3
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 4
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 5
โครงการหนี้สินนอกระบบ
โครงการรายสถาบันการเงิน 1
โครงการรายสถาบันการเงิน 2
โครงการรายสถาบันการเงิน 3
โครงการรายสถาบันการเงิน 4
PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง
PGS อุทกภัย ธพว. 54
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2
PGS สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1
PGS สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2
PGS New/Start-up SMEs 55
PGS New/Start-up SMEs 56
PGS New/Start-up SMEs 57
PGS New/Start-up SMEs 58
PGS PIL/55
PGS PIL/56
PGS PIL/57
PGS PIL/58
TCG Renew ระยะที่ 1
TCG Renew ระยะที่ 2
PGS Micro Entrepreneurs
PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน
PGS SMEs Halal Trade
PGS Policy Loan
รวม
110 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

3,937.84
5,948.55
19,536.58
14,405.07
48,420.95
46,303.60
41,541.08
40,934.65
2,117.35
2,173.95
1,198.52
47.86
128.50
22.04
10,351.88
15,715.98
5,139.81
30.60
476.03
303.00
8,967.92
2,026.09
93.12
5.13
13.18
48.20
894.23
812.41
4,317.53
7,355.50
151.32
7.29
3,651.15
5,897.66
4,949.63
72.46
9.20
3,713.87
301,719.73

ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

429.62
462.47
251.58
388.91
4.79
741.21
550.53
117.47
18.83
(3.68)
3.65
0.38
1.07
0.55
168.44
178.64
66.09
0.04
69.25
5.32
291.33
172.11
4.65
0.14
0.78
6.88
33.79
14.10
301.08
397.57
3.17
0.06
74.38
40.75
35.26
1.00
0.15
13.88
4,846.24

			
			
			
			
			
			
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. กันเงินสำ�รองตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในนโยบายการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
(หมายเหตุ 3.8) เป็นเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 6,341.39 ล้านบาท และ 7,002.70 ล้านบาท ตามลำ�ดับสำ�หรับ
โครงการ RP เป็นโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกันชดเชยตามอัตราส่วนสูญเสียที่กำ�หนดแต่ไม่เกิน
ภาระค้ำ�ประกันซึ่งจำ�นวนเงินที่จะต้องประมาณการนั้นจะต้องนำ�มูลค่าหลักประกันที่ขายได้สุทธิมาหักออกจากภาระ
หนี้สินทั้งหมด จึงจะกำ�หนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำ�มาประมาณการเงินสำ�รองค่าประกันชดเชย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. ได้กันเงินสำ�รองสำ�หรับโครงการ RP จำ�นวน 1,324.28 ล้านบาท และ 1,514.75
ล้านบาท ตามลำ�ดับ

4.17 หนี้สินอื่น

หน่วย : ล้านบาท

2558

2559

เจ้าหนี้อื่นเงินรับล่วงหน้า
เงินค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่รัฐบาลจ่ายแทน SMEs สำ�หรับคืนลูกค้า
เจ้าหนี้อื่น
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

58.83
33.31
12.13
28.04
6.24
138.55

55.64
216.38
15.21
39.31
4.69
331.23

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 เป็นหุ้นที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้วจำ�นวน 67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท โดยมีลำ�ดับ
		 เหตุการณ์ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ทุนประเดิม พ.ศ. 2534
เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 จำ�นวน 40 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท
เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 จำ�นวน 3,024,730 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 จำ�นวน 20 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท
รวมทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
		
		

400.00
4,000.00
302.47
2,000.00
6,702.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 95.49 ของทุนที่เรียก
ชำ�ระแล้ว

รายงานประจำ�ปี 2559 111

ก้าวสู่

ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

4.19 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลให้เป็น
		 มูลค่ายุติธรรม จำ�นวน 39.98 ล้านบาท และ 93.04 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
หน่วย : ล้านบาท

2558

2559

ยอดต้นงวด
กำ�ไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

93.04
(53.06)
39.98

163.43
(70.39)
93.04

4.20 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีทุนสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวน 168.70 ล้านบาท โดย บสย. ได้กันเงินสำ�รองในอัตรา
		 ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ตามข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินสำ�รองและเงินปันผล ข้อ 77
หน่วย : ล้านบาท

2558

2559

ยอดต้นงวด
กำ�ไรจัดสรรระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

143.16
25.54
168.70

109.06
34.10
143.16

4.21 เงินปันผลจ่าย
		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบรรษัท ครั้งที่ 24/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการ
		 ดำ�เนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.99 บาท จำ�นวนหุ้น 67,024,730 หุ้น รวมเป็นเงิน 133.38 ล้านบาท ได้จ่ายเงินปันผล
		 แล้วในเดือนพฤษภาคม 2559
4.22 ภาระค้ำ�ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
		 การดำ�เนินงานเพื่อประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
		 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
		

ภาระค้ำ�ประกันต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ภาระค้ำ�ประกันปลายงวด
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.16)

		
		
		
		
		
		
		
		
		

2559

2558

308,936.44
87,692.53
396,628.97
(65,611.77)
331,017.20
6,341.39

269,535.05
102,652.33
372,187.38
(63,250.94)
308,936.44
7,002.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีภาระค้ำ�ประกัน จำ�นวน 331,017.20 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้ำ�ประกันโครงการปกติ
จำ�นวน 6,302.51 ล้านบาท และภาระค้ำ�ประกันโครงการ PGS จำ�นวน 324,714.69 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.16) ซึ่งภาระ
ค้ำ�ประกันจำ�นวนดังกล่าวมีการกันเงินสำ�รองค่าประกันชดเชย จำ�นวน 6,341.39 ล้านบาท
ในการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของ บสย. ลูกหนี้ บสย. ได้ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจาก บสย.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ค่าประกันชดเชย บสย. ถูกฟ้องร้องเป็นทุนทรัพย์รวม จำ�นวน 376.14 ล้านบาท
และ 218.97 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อฐานะการเงิน
หรือผลการดำ�เนินงานของ บสย.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. ยังมีวงเงินค้ำ�ประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างทำ�สัญญาและวงเงิน
ค้ำ�ประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างดำ�เนินการตามกฎหมาย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
วงเงินค้ำ�ประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างทำ�สัญญา
วงเงินค้ำ�ประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างดำ�เนินการตามกฎหมาย
- ลูกหนี้ที่ดำ�เนินคดีแล้ว
- ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างทนายความเตรียมเอกสารเพื่อดำ�เนินคดี
- ลูกหนี้ที่ยังไม่ดำ�เนินคดี
รวม

		
		

2558

2559

12,556.64
12,416.12
4,228.90
29,201.66

212.05
8,110.68
9,675.77
2,120.11
20,118.61

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. ได้ตั้งเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยสำ�หรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ภาระค้ำ�ประกันเป็นจำ�นวนเงิน 6,341.39 ล้านบาท และ 7,002.70 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (หมายเหตุ 4.16)

4.23 สัญญาเช่าระยะยาว
		 บสย. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
รวม

ไม่เกิน 1 ปี
6.72
4.69
1.47
12.88

2559
ตั้งแต่ 1-5 ปี
9.00
5.50
14.50

รวม
15.72
10.19
1.47
27.38
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
รวม

ไม่เกิน 1 ปี
5.13
5.00
1.91
12.04

2558
ตั้งแต่ 1-5 ปี
1.58
8.79
1.56
11.93

4.24 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม
		 4.24.1 ฐานะการเงินจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม

6.71
13.79
3.47
23.97

หน่วย : ล้านบาท

2559

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยความเสียหายโครงการ PGS
จากรัฐบาล

รวม

2558

19,430.26
522.79
16,943.42
2,227.96

17,472.80
784.71
13,786.99
1,824.21

2,785.08

156.29
รายงานประจำ�ปี 2559 113

ก้าวสู่

		

ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

4.24.2 ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม

หน่วย : ล้านบาท

2559

รายได้ดอกเบี้ย (หมายเหตุ 4.25)
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
ค่าประกันชดเชย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสุทธิ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ (หมายเหตุ 4.26 และ 4.27)
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

2558

196.14
5,390.91
1,706.69
(7,025.44)
268.30
1,624.02
(1,624.02)
375.59
(388.51)
255.38

4.25 รายได้ดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท

2559

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุน
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

2558

12.98
78.50
27.72
76.94
196.14

4.26 กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

2558

358.21
(5.34)
352.87

4.27 รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ

274.06
(7.51)
266.55

หน่วย : ล้านบาท

2559
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82.31
61.46
30.21
52.37
226.35

หน่วย : ล้านบาท

2559

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
หนี้สูญรับคืน
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ PGS 1
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิก ลดวงเงิน การค้ำ�ประกันและการ
รับรองนิติกรรม
อื่นๆ
รวม

226.35
4,803.25
1,777.61
(6,378.41)
428.80
2,821.95
(2,821.95)
278.21
(366.05)
340.96

2558

0.26
0.27
13.02

0.58
-

8.83
0.34
22.72

7.74
3.34
11.66

4.28 ค่าประกันชดเชย

หน่วย : ล้านบาท

2559

ค่าประกันชดเชยที่ตั้งสำ�รองในระหว่างงวด
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
สำ�รองลดลงระหว่างงวด
ค่าประกันชดเชยสุทธิ
(แสดงในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

2558

5,630.55
(7,078.01)
(259.24)

4,815.93
(6,418.72)
(174.82)

(1,706.70)

(1,777.61)

4.29 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

2559

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายดำ�เนินคดี
- ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าบริการวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

2558

66.24

49.60
16.13
0.51

6.70
2.38
12.08
87.40

4.30 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญของกิจการ

		
		
		
		
		
		
		
		

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวม

37.76
10.36
1.01

8.25
7.34
13.27
77.99
หน่วย : ล้านบาท

2559

		

49.13

2558

19.50
19.50

20.44
20.44

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้จัดการทั่วไปและ
ผู้บริหาร 3 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บสย. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกรับรู้ผลประโยชน์
ระยะยาวของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบ
สวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีจำ�นวน 0.44 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารจำ�นวน
ทั้งสิ้น 3.46 ล้านบาท

4.31 สินทรัพย์สภาพคล่อง
		 สินทรัพย์สภาพคล่องของ บสย. หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้องดำ�รง
		 ไว้เพื่อความเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ประกอบด้วย เงินฝากทุกประเภท
		 บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กองทุนส่วนบุคคล ตลาดเงินที่มีความเสี่ยงของตราสาร
		 ที่ลงทุนไม่ต่างจากขอบเขตการลงทุนของ บสย. และตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.
		 โดยเงินฝากและตราสารทางการเงินข้างต้นจะต้องมีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ห้ามลงทุนในตราสารทุน
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
บสย. มีแหล่งที่มาของสภาพคล่องจากค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหาย
โครงการของรัฐบาล ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน การรับคืนเงินค่าประกันชดเชย และรายได้อื่นๆ แหล่งใช้ไป เป็นการจ่าย
ค่าประกันชดเชย ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานและรายจ่ายลงทุน โดย บสย. กำ�หนดกรอบการดำ�รงสภาพคล่อง ตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนกำ�หนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. มีแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2559

แหล่งที่มาของเงินทุน
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการของ
รัฐบาล
เงินกองทุนส่วนบุคคล
รวมเงินทุนรับ
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
เงินชดเชยค่าความเสียหายของโครงการ
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันโครงการของรัฐบาล
รวมเงินทุนใช้ไป

2558

5,807.02

4,796.22

6,363.79
9,811.72
21,982.53

1,155.95
9,811.90
15,764.07

7,078.01
2,968.39
10,046.40

6,372.44
249.89
6,622.33

4.32 การดำ�รงเงินกองทุน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บสย. จำ�แนกเงินกองทุนไว้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชำ�ระแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

2558

6,702.47
143.16
757.10
7,602.73

6,702.47
109.07
583.79
7,395.33

4.33 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559
มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตรและเงินฝากประจำ�
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนในกองทุน
ส่วนบุคคล
เงินลงทุนระยะยาว
รวม
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2558
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

0.10
522.79
6,092.19

0.10
522.79
6,092.19

0.07
784.71
2,437.96

0.07
784.71
2,437.96

9,771.74
1,025.00
17,411.81

9,811.72
1,025.00
17,451.80

9,718.86
1,525.00
14,466.61

9,811.90
1,525.00
14,559.65

4.34 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 บสย. มีกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559

กำ�ไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
หาร จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้ว (หน่วย : ล้านหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
		

2558

255.40

340.96

67.02
3.81

67.02
5.09

บสย. ไม่มีกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

4.35 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีข้อมูลโดยสรุปสำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2559

2558

สินทรัพย์และหนี้สิน

สินทรัพย์
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบาย
รัฐสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.13)
เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.14)
รวมหนี้สิน
รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ดอกเบี้ย - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมรายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
บวก ค่าประกันชดเชย
หัก ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
หัก หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
		
		

19,825.08
1,804.71
21,629.79

13,789.63
2,447.56
16,237.19

1,396.26
1,388.82
2,785.08

4.45
151.84
156.29

76.94
20.51
4,572.17
1,624.02
6,293.64
733.68
(1,624.02)
(304.76)
(6,058.23)
(7,253.33)
(959.69)

52.37
6.39
3,959.69
2,821.95
6,840.40
1,426.95
(2,821.95)
(302.32)
(5,365.57)
(7,062.89)
(222.49)

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนภาระค้ำ�ประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดของ
แต่ละรอบบัญชี
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4.36 ผลการดำ�เนินงานโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่ได้เริ่มค้ำ�ประกันตั้งแต่ปี 2552 และสิ้นสุดอายุ
		 โครงการในปี 2559 จำ�นวน 1 โครงการ คือ PGS 1 และมีส่วนต่างค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียม
		 ค้ำ�ประกันสะสม ณ วันสิ้นอายุการค้ำ�ประกันโครงการ PGS 1 จำ�นวน 13.02 ล้านบาท และตามข้อตกลงที่ บสย. มีต่อ
		 สถาบันการเงินผู้ให้กู้ หากโครงการที่มีส่วนต่างค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม
		 ณ วันสิ้นอายุการค้ำ�ประกันโครงการแล้ว บสย. จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 50 ของ
		 ผลต่างฯ จากโครงการ PGS 1 ในปี 2559 บสย. ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง จำ�นวน 6.51 ล้านบาท
4.37 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะที่มีสาระสำ�คัญ ได้แก่การถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง จำ�นวนเงิน
		 ตามที่โจทก์ฟ้องร้อง จำ�นวน 87.48 ล้านบาท โดยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
4.38 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		 บสย. ได้ประมาณการเงินปันผลจ่ายจากผลการดำ�เนินปี 2559 ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ
		 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด 2 การเงิน ข้อ (16) จำ�นวน 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 ชำ�ระแล้ว 6,702,473,000 บาท คิดเป็น 67,024,730 หุ้น
2. ผู้ถือหุ้น
บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือกระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว โดยมีรายละเอียด
ของโครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ลำ�ดับแรก ดังนี้
กระทรวงการคลัง

0.94% 632,500 หุ้น
95.49%

63,999,200 หุ้น

0.85%
0.71%
0.62%
0.38%

ธนาคารออมสิน

571,900 หุ้น

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

476,600 หุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

415,200 หุ้น

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

257,193 หุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

0.19% 127,287 หุ้น
0.21% 143,000 หุ้น
0.18% 119,100 หุน้
0.18% 117,500 หุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำ�คัญที่กรรมการถือครองตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำ�หน่าย
ซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการในระหว่างปีบัญชี 2559 ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2559
รายการที่เกี่ยวโยงตามแบบรายงานที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ไม่มี
รายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2559
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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 มีกิจกรรมสำ�คัญ ดังนี้

กิจกรรมการพัฒนา ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
กิจกรรม “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด และสถาบันการเงินในพื้นที่ จัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพื่อให้ข้อมูล
และอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ในเขตพื้นที่ 11 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยในงานเป็นการบรรยายด้านการพัฒนา SMEs และการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในปี 2559 บสย. จัดกิจกรรมนี้
11 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 3,044 คน

120 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ SMEs โดยใช้หลักสูตรใหม่ที่ บสย. พัฒนาขึ้นเอง” จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ SMEs โดยใช้
หลักสูตรใหม่ที่ บสย. พัฒนาขึ้นเอง เป็นกิจกรรมการจัดเสวนาให้ความรู้แก่ SMEs กลุ่ม Micro และกลุ่ม Small ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะสอดคล้องไปตามกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม โดยเนื้อหาการอบรมสำ�หรับกลุ่ม Micro เป็น
การจัดทำ�บัญชีเบื้องต้น ส่วนกลุ่ม Small เป็นการทำ�การค้าออนไลน์ ซึ่งในปี 2559 จัดกิจกรรมนี้ 21 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,706 คน

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้แก่ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกับ UBI” จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกับ UBI เพื่อช่วยสร้างโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดความรู้ในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ประสงค์ประกอบธุรกิจหรือเริ่มต้นทำ�ธุรกิจ อีกทั้งยังให้คำ�แนะนำ�และให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
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 โดยเนื้อหาการอบรมสำ�หรับกลุ่ม Micro เป็นการจัดทำ�บัญชีเบื้องต้น เทคนิคการจัดร้าน และการสานฝันธุรกิจ ส่วนกลุ่ม
Small เป็นการทำ�ความเข้าใจการค้าออนไลน์ กลยุทธ์เรียกลูกค้า และการสานฝันธุรกิจ ในปี 2559 บสย. จัดกิจกรรมนี้ 72 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 3,813 ราย มีผู้ขอรับคำ�ปรึกษาจากกิจกรรมทั้งสิ้น 1,208  ราย

กิจกรรม “พัฒนาธุรกิจคู่ความร่วมมือ” จัดกิจกรรม “พัฒนาธุรกิจคู่ความร่วมมือ” โดยการร่วมออกบูธในงานอบรม/
สัมมนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บสย. และโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ พร้อมทั้งให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งในปี 2559  บสย.
จัดกิจกรรม 175 ครั้ง ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับคำ�ปรึกษา 3,415 คน

122 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

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
ชำ�ระเงินคืนกองทุนฯ รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำ�นึกแสดงพลัง
ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา
รุ่นน้องต่อไป ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมผู้บริหาร
ร่วม “แถลงทิศทางการดำ�เนินงานของ บสย. ปี 2559” มุ่งเน้น
การทำ�งานเชิงรุก และขับเคลื่อนแผนงานไปในทิศทางเดียวกับ
แผนงานของรัฐบาล เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึง
สินเชื่อได้มากขึ้น ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในงาน “เพิม่ พูนความสุข SMEs รายย่อย รายจิว๋ ” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่
เพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2” ระหว่าง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กับ 17
สถาบันการเงิน โดยมี นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วม
ลงนาม พร้อมกับผู้บริหารสถาบันการเงินพันธมิตร 17 ธนาคาร
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
เศรษฐกิจชะลอตัว เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อ และลดปัญหา
การกู้เงินนอกระบบ ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2559
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธลี งนาม “ความร่วมมือประชารัฐ
ร่วมยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และหน่วยงานเครือข่าย
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การยกระดั บ โอทอปด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ร่วมลงนาม เพือ่ เชือ่ มโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานภาครั ฐ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การยกระดั บ โอทอป
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการต่อยอดธุรกิจ ณ สำ�นักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2559

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายนิธิศ
มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าว “โครงการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up &
Innovation)” เพือ่ เพิม่ โอกาสให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)
และ SMEs ในกลุ่มที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation
& Technology) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น
ผ่านกลไกการค้ำ�ประกันของ บสย. ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่ม
ความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ส ถาบั น การเงิ น ในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังสร้างแรงจูงใจให้สถาบัน
การเงินใช้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อกับ บสย. มากขึ้น ณ ห้อง
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ดร. อรรชกา สี บ ุ ญ เรื อ ง รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
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 ร่วมให้คำ�ปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2559
124 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แถลงข่าว “ผล
ดำ�เนินงานของ บสย. ในรอบ 6 เดือน” (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559)
ซึง่ ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายทัง้ 11 สาขา โดยมีการอนุมตั ิ
การค้ำ�ประกันสินเชื่อรวมวงเงินกว่า 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
ในพิ ธ ี เ ปิ ด งาน “Spring up Thailand 4.0 : Start-up &
Innovation SMEs – The Light of the Future” เพื่อลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation)”
ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กับ
17 ธนาคารพันธมิตร โดยมี นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ร่วมลงนาม พร้อมกับผูบ้ ริหารสถาบันการเงินพันธมิตร 17 ธนาคาร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่และผู้ประกอบการ
ทีม่ นี วัตกรรม เป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเข้าถึงสินเชือ่
ให้ ธ นาคารปล่ อ ยสิ น เชื่ อ สนั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการ
รายใหม่และผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมได้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน
ผูป้ ระกอบการ และการเพิม่ ความคล่องตัวให้กบั ธนาคารพันธมิตร
ที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ซึ ่ ง จะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ธ นาคารสนั บ สนุ น
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 จำ�กัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว เปิดตัว
“สินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย SMEs” วงเงิน 10,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้ ต�ำ่ พิเศษ โดยมี บสย. สนับสนุนด้านการค�ำ้ ประกันสินเชือ่
รวม 3 แพ็คเกจ สำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก กลาง และ
รายย่อย ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน และประเภทที่มีหลักทรัพย์
ไม่เพียงพอ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2559
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นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน”
กับ 19 ธนาคารพันธมิตร เพือ่ ประกาศความพร้อมให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน
(PGS6) ในวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ
SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
การลงทุน และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศ
ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
คลัง เป็นประธานเปิดการประชุม “ค้ำ�ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาค
เอเชีย ครั้งที่ 29 : บทบาทการค้ำ�ประกันสินเชื่อ เป็นความ
ท้าทายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs” หรือ
29th ACSIC Conference, Bangkok โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ นายนริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) เข้ า ร่ วม การประชุมครั้ง นี้ไ ด้รับ การตอบรับจาก 10
ชาติสมาชิกสมาพันธ์สินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit
Supplementation Institution Confederation : ACSIC)
และ 116 ผูน้ �ำ สถาบันค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แห่งภูมภิ าคเอเชีย เข้าร่วม
ประชุม ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

126 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

กิจกรรมการสร้างการรับรู้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนางสาวรื่นวดี
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมเปิดบูธ
บสย. ในงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16” หรือ
“Money Expo 2016” โดย บสย. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์
ให้บริการคำ�ปรึกษาด้านการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และการขอสินเชื่อ
SMEs จากโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อต่างๆ 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
ผูป้ ระกอบการ” จัดโดยสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กรมบังคับคดี และธนาคารพัฒนา
วิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย โดยมี
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บสย. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดบูธบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ในงาน “Smart SME Expo 2016” โดยมี นายนิธศิ มนุญพร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการ
ทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. ให้การต้อนรับ โดยทีมงานของฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการสาขา บสย. ได้ร่วมออกบูธแนะนำ�
บทบาทและบริการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs
ที่เข้าเยี่ยมชมงาน ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2559
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นายพิ เ ชฐ ดุ ร งคเวโรจน์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติร่วมงาน “เส้นทางเศรษฐี
หน้าใหม่ สตาร์ตอัพพันธุ์ไทย” ซึ่งจัดโดยนิตยสารเส้นทางเศรษฐี
พร้อมปาฐกถา หัวข้อ “บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนสตาร์ตอัพ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล” โดยมีนายนิธิศ มนุญพร กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ร่วมงาน ซึง่ บสย. ได้รว่ มออกบูธให้ความรูก้ บั ผูป้ ระกอบการ
สตาร์ตอัพ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2559

นายคมสัน  วัฒนวนาพงษ์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การ
ต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ในโอกาสเป็นประธานการเปิดงาน “Thailand Smart
Money สัญจรอุบลราชธานี” โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และทีมงานสำ�นักงานสาขาอุบลราชธานี ร่วมแนะนำ�บริการ
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ ของ บสย. และให้คำ�ปรึกษากับ
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
เปิดบูธแนะนำ�บทบาทและบริการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ให้
ผู้ประกอบการ SMEs ณ ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2559

128 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดงาน
“Thailand Tech Show 2016” ภายใต้แนวคิด “S&T for
Thailand 4.0” จัดโดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
เปิดงาน โดยมีทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วม
ออกบู ธ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการค้ำ � ประกั น สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า
ร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
8-10 กันยายน 2559

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกั น สิ น เชื ่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.) พร้ อ มด้ ว ย
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” โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และทีมงานสำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง
ร่ ว มแนะนำ � การค้ำ � ประกั น สิ น เชื่ อ และให้ คำ � ปรึ ก ษากั บ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
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นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูธ
ผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ที่ร่วมออกบูธในงาน “คลัง
พัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”
ภายใต้ธีม “คลังของขวัญปีใหม่” ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม
2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำ�เนียบรัฐบาล 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 ข้างทำ�เนียบรัฐบาล เมือ่ วันที่
23 ธันวาคม 2559

130 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

กิจกรรมการสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อมวลชน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำ�
ปี 2559”  ภายใต้แนวคิด “WE ARE ASEAN” โดยมี นายอภินันท์
จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม
ด้วย นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่ ว ม
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 และโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ Micro
ระยะที่ 2 โดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำ�เนินรายการ โดย
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เวลา 18.00 น. เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2559

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับมอบโล่เกียรติคณ
ุ
“หน่วยงานผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่กรมประชาสัมพันธ์” ในการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2559
ของกรมประชาสัมพันธ์ จาก มล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ�
สำ�นักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์
ครบรอบ 83 ปี ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2559
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นางพงษ์ทพิ ย์ เทศะภู ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วม
ในพิธีเปิดกิจกรรม “เนชั่นชวนปั่น” จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่าง บสย. กับเครือหนังสือพิมพ์เนชั่น และมีนายกฤต
สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการสำ�นักงานสาขาอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา
พร้อมทีมสำ�นักงานสาขาชลบุรีและทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ร่วมออกบูธแนะนำ�บริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ของ บสย. และเชิญชวน
เป็นแฟนเพจ Facebook บสย. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
นายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่าย
กิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สำ�นักงานสุราษฎร์ธานี พร้อมทีมงานสำ�นักงานสุราษฎร์ธานี และ
ที ม งานฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมเผยแพร่ บ ทบาท
ค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ในกิจกรรม “เนชั่นชวนปั่น” จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บสย. กับเครือ
หนังสือพิมพ์เนชั่น และเชิญชวนนักปั่นเป็นแฟนเพจ Facebook
บสย. ณ สวนสาธารณะเกาะลำ�พู จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2559

นายรุง่ ชัย เศรษฐบดี ผูจ้ ดั การสำ�นักงานสาขาอุบลราชธานี
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อม
ทีมงานสำ�นักงานอุบลราชธานี และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่บทบาทค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ใน
กิจกรรม“เนชัน่ ชวนปัน่ ” จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง บสย. กับเครือหนังสือพิมพ์เนชั่น และเชิญชวนนักปั่น
เป็นแฟนเพจ Facebook บสย. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เยี่ยมชมสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) โดยมี นางสาวจิระวรรณ
ตันกุรานันท์ ผูอ้ �ำ นวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(สวท.) และทีมงาน ให้การต้อนรับ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ
หารือแนวทางความร่วมมือแนวทางการเผยแพร่ขา่ วสารของ บสย.
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในงานด้านการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูล บสย. ไปยังสาธารณชนและ
กลุม่ เป้าหมาย ณ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
132 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชน
ในปี 2559 บสย. ได้ดำ�เนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่กำ�กับดูแล บสย. (Policy Makers) โดยเข้าร่วมประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงาน
ดังกล่าว เพือ่ สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. ตลอดจนหารือแนวทางประสานความร่วมมือระหว่างกันเพือ่ นำ�ไป
สูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทส่ี อดรับกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ SMEs โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ยอดการค�ำ้ ประกัน
โดยรวมให้ได้ตามเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
1. กิจกรรมเพื่อผสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ SMEs โดยในปี 2559 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มุ่งเน้นในการหาแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ
กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
1.1 หน่วยงานในประเทศ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้จัดประชุมเชิงลึกร่วมกับกระทรวงการคลัง หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือแนวทางและกระบวนการ การรับรองเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้เปิดรับคำ�ขอเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

1.2 หน่วยงานในต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บสย. ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ผลักดันการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยขอรับการ
สนับสนุนจาก Korea Technology Finance Corporation หรือ KOTEC ประเทศเกาหลีใต้ ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
เกีย่ วกับการประเมินเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบค�ำ้ ประกันสินเชือ่ สำ�หรับผูป้ ระกอบการกลุม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านโครงการ
Knowledge Sharing Program (KSP) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำ�เนินการในระยะที่ 2 โดยการนำ�เครื่องมือการประเมินเทคโนโลยี
(THAILAND TECHNOLOGY RATING SYSTEM : TTRS) ในรูปแบบของปัจจัยและน้ำ�หนักที่ได้พัฒนาขึ้นในระยะที่ 1 มาทดสอบกับ
ผู้ประกอบการจริง (PILOT TEST) เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง TTRS ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการดำ�เนินงานดังกล่าวมีการ
ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อยู่เป็นระยะ
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2. กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ บสย. ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำ�ประกันภายใน
โครงการต่าง ๆ มีดังนี้
2.1 บูรณาการความร่วมมือกับสำ�นักงานตลาด กทม. และ สำ�นักงานเขตบางกะปิ พร้อมเชิญสถาบันการเงินเข้าร่วมรับคำ�ขอ
สินเชื่อภายในงาน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และธนาคารออมสิน ในการจัด
กิจกรรมสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค้ำ�ประกันสินเชื่อ โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 ณ ตลาดบางกะปิ โดยสามารถ
สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำ�การค้าในตลาดบางกะปิและบริเวณพื้นที่ตลาดเอกชนใกล้เคียง จำ�นวนกว่า 1,000 แผงค้า
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการค้ำ�ประกันของ บสย. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก
		

		
2.2 บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมเชิญสถาบันการเงินเข้าร่วม
นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และรับคำ�ขอสินเชื่อภายในงาน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ในการจัดกิจกรรม “การส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. ได้รับทราบ
ถึงมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ
ผ่านโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก

134 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

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
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (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
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา บสย. และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 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. กิจกรรมการเพิม่ พูนความรู้ ให้กบั ผูป้ ระกอบการในกลุม่ ต่าง ๆ พร้อมศึกษาทำ�ความเข้าใจในความต้องการของผูป้ ระกอบการ
เพื่อหาแนวทางในการช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสม โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากรและร่วม
ออกบูธให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

136 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
ในปี 2559 บสย. ได้ด�ำ เนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนประสานความสัมพันธ์กบั สถาบันการเงิน ผ่านการ
จัดกิจกรรมการตลาดกับสถาบันการเงิน ทัง้ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อีกทัง้ บางกิจกรรมยังร่วมกับหน่วยงาน
รัฐและเอกชนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มยอดการค้ำ�ประกัน
โดยรวมให้ได้ตามเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
1. จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง/หารือ ร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ บสย. และสถาบันการเงินต่าง ๆ รับทราบนโยบาย
สินเชื่อและความคืบหน้าโครงการค้ำ�ประกันต่าง ๆ ของ บสย. ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
1.1 จัดกิจกรรมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation)
โดยมีสถาบันการเงิน 16 แห่ง เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ
คองคอร์ด ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

1.2 จัดกิจกรรมประชุมหารือร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่
และนวัตกรรมที่ต้องการสินเชื่อ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้น โดยมี บสย. ค้ำ�ประกันในโครงการสินเชื่อ
ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เมื่อวันที่
20 กันยายน 2559
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1.3 จัดกิจกรรมประชุมหารือร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อกระตุ้นยอดค้ำ�ประกันสินเชื่อโครงการ Micro ระยะที่ 2 พร้อม
ตอบข้อซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคในการใช้บริการ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และกระตุน้ ให้เกิดการใช้บริการค�ำ้ ประกัน
เพิ่มมากขึ้น โดย บสย. ลงพื้นที่ 4 เขตพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

2. จัดกิจกรรมหรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค้ำ�ประกันของ บสย. ให้กับธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
2.1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ
SMEs ระยะที่ 2 วงเงิน 50,000 ล้านบาท ร่วมกับผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ 20 แห่ง ณ หอประชุม
ฉัตร ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

138 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2.2 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ 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 “สร้างการรับรูแ้ ละกระตุน้ ยอดการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ โครงการ Micro Entrepreneurs
ระยะที่ 2” ให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดบางแค พร้อมเดินตลาด ออกบูธประชาสัมพันธ์ และให้คำ�ปรึกษาแก่ลูกค้าในพื้นที่ ณ ตลาดวันเดอร์
บางแค (ห้างวันเดอร์บางแค) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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2.4 ร่วมกับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อพ่อค้า – แม่ค้า รายย่อย เข้าถึงสินเชื่อนาโน
เครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย โดยให้ บสย. ค้ำ�ประกันผ่านโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs และร่วมแสดงความยินดีกับ
ธนาคาร เนื่องในโอกาสที่ธนาคารเปิดสาขาใหม่ คือสาขาวงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

2.5 ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จัดกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัว “สินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย SMEs” วงเงิน
10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ�พิเศษ โดยมี บสย. สนับสนุนด้านการค้ำ�ประกันสินเชื่อ รวม 3 แพ็คเกจ สำ�หรับผู้ประกอบการ
SMEs ขนาดเล็ก กลาง และรายย่อย ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน และประเภทที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม
โนโวเทล เพลินจิต เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

2.6  บสย. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด
(มหาชน) ผนึกกำ�ลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภาคขนส่ง ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อบัตรบางจากฟลีทการ์ด
โดยมี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) ช่วยชำ�ระค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสินเชื่อให้ บสย. แทนผู้ประกอบการตลอดโครงการ
7 ปี

140 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2.7 ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผนึกกำ�ลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ภาคเกษตร ในโครงการสินเชื่อ 1 ตำ�บล 1 SMEs เกษตร ของ ธกส. เน้นไปที่กลุ่มซัพพลายเชนเกษตร โดยมี บสย. ค้ำ�ประกันผ่าน
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) ณ สวนละไม จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559

2.8  ร่วมงานสัมมนา “ลดต้นทุนเกินคาดด้วย ภาษีบัญชีเดียว รับมาตรการรัฐ” หัวข้อในการบรรยาย “สุดยอดสิทธิประโยชน์
รับมาตรการรัฐ พร้อมเผยวิธีวางแผนภาษี” โดย นิติกรชำ�นาญการ สำ�นักกฎหมาย กรมสรรพากร ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้เป็น
ลูกค้า SMEs จำ�นวนประมาณ 400 คน จัดโดยธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559   

2.9 จัดกิจกรรมฝึกอบรมร่วมกับธนาคารออมสิน หลักสูตร “การค้ำ�ประกันสินเชื่อ บสย.” เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ทีมงาน
ธนาคารออมสิน 14 ฝ่ายงาน โดยมีนายวิทัย รัตนากร รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ให้การต้อนรับ
ณ หอประชุมเพชรรัตน์ ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
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3. กิจกรรมโครงการกระตุ้นยอดการค้ำ�ประกันสินเชื่อสำ�หรับสถาบันการเงิน เป็นกิจกรรมขอบคุณสถาบันการเงินที่ใช้บริการ
บสย. โดยเรียนเชิญผูบ้ ริหาร/ผูแ้ ทนของสถาบันการเงินแต่ละแห่งทีม่ ยี อดอนุมตั คิ �ำ้ ประกันผ่านเกณฑ์ท่ี บสย. กำ�หนด เข้าร่วมการศึกษา
ดูงานภายใต้คอนเซ็ป “เปิดมุมมองเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ AEC” จำ�นวน 2 ครั้ง
3.1 กิจกรรมโครงการกระตุน้ ยอดการค�้ำ ประกันสินเชือ่ สำ�หรับสถาบันการเงิน เป็นกิจกรรมขอบคุณสถาบันการเงินทีใ่ ช้บริการ
บสย. โดยเรียนเชิญผู้บริหาร/ผู้แทน ร่วมศึกษาดูงานภายใต้คอนเซ็ป “เปิดมุมมองธุรกิจการค้าการลงทุนกลุ่ม  AEC ครั้งที่ 1” ณ อำ�เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ประเทศมาเลเซีย (เมืองปีนัง) ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

		
3.2 กิจกรรมโครงการกระตุ้นยอดการค้ำ�ประกันสินเชื่อสำ�หรับสถาบันการเงิน ภายใต้คอนเซ็ป “เปิดมุมมองธุรกิจการค้า
การลงทุนกลุ่ม AEC ครั้งที่ 2” ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2559 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางสตาร์ทอัพ
(Startup Hub) ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นเมืองต้นแบบในการผลักดันให้กลายเป็นสมาร์ตซิตี้ (Phuket Smart City) โดยรัฐบาล
ให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มเติมสิ่งอำ�นวยความสะดวก เพื่อทำ�ให้เมืองภูเก็ตมุ่งไปสู่ “5 อี” ได้แก่ อีโซไซตี้ อีเลิร์นนิ่ง
อีซิติเซ่น อีเอดูเคชัน และอีคอมเมิร์ซ ด้วยการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
JFC ศึกษาดูงานระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อ บสย.
บสย. ร่วมต้อนรับ  Mr. Motohide Hashimoto, Executive
Director, Small and Medium Enterprise (SME) Unit of
Japan Finance Corporation (JFC) ประเทศญี่ปุ่น และคณะ
ผูบ้ ริหาร JFC เนือ่ งในโอกาสเข้าพบเพือ่ ศึกษาระบบการค�ำ้ ประกัน
สินเชือ่ ของ บสย. พร้อมแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็น
และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ สำ�นักงาน บสย.
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

World Bank ร่วมหารือ บสย. จัดทำ�นโยบายช่วยเหลือ 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
การจั ด ทำ � ข้ อเสนอเชิง นโยบายสำ�หรับ แผนแม่บ ท SMEs ณ
สำ�นักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

บสย. ร่วมบรรยายบทบาทการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะผูแ้ ทน บสย. เข้าร่วมบรรยายบทบาทการค�ำ้ ประกันสินเชือ่
ของ บสย. หัวข้อ “The Role of Credit Guarantee” ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Access to Finance for SMEs” จัดโดย
Ministry of Economy and Finance ราชอาณาจักรกัมพูชา
เพือ่ แลกเปลีย่ นความรู้ แนวปฏิบตั ิ และประสบการณ์ในการพัฒนา
ระบบประกันสินเชื่อของ บสย. รวมถึงนโยบายการช่วยเหลือและ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการ 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 “การค้ำ�ประกันสินเชื่อและ
การช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ของสหรัฐอเมริกา”
ถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมเปิดโมเดล การส่งเสริมสนับสนุน
ผูป้ ระกอบการ SMEs ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขมุ วิท กรุงเทพฯ
วันที่ 5 กรกฏาคม 2559

บสย. ร่วมหารือ ADB ประเทศญี่ปุ่น
บสย. ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. Naoyuki Yoshino
จาก Asian Development Bank Institute ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
กำ�ลังศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ Credit Ratings of Asian SMEs
ถึงความเป็นไปได้ในการศึกษาร่วมกันด้วยการนำ�ข้อมูลของ บสย.
ไปศึกษาวิเคราะห์ผู้ประกอบการในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 7
ชั้น 18 บสย. สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
การจัดประชุม/เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
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 ได้จดั ให้มกี ารประชุม
และศึกษางานระหว่าง 2 สถาบัน โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ภายใต้
ชื่อโครงการ “Working Level Council” (WLC)  เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างกัน ทีผ่ า่ นมามีการจัดการประชุม
WLC 5 ครั้ง สำ�หรับการประชุม WLC ประจำ�ปี 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
เกี่ยวกับบทบาทการค้ำ�ประกันสินเชื่อที่สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้รอดพ้น
วิกฤตการเงินของโลกได้
บสย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมค้ำ�ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาค
เอเชีย ครั้งที่ 29 (Asian Credit Supplementation
Institution Confederation : ACSIC)
บสย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมค้ำ�ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาค
เอเชียครั้งที่ 29 รวม 10 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ประกอบด้วย
ญี่ปุ่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
เนปาล ศรีลงั กา อินเดีย และมองโกเลีย และ ผูน้ �ำ สถาบันค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย ร่วมประชุมเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้
การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ สู่ SMEs โดยเฉพาะกลุม่ Start up นวัตกรรม
และรายย่อย (Micro SMEs) เช่น หัวข้อ “การค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ในมิติของเศรษฐกิจ New Normal (Developing credit
supplementation for the ‘new normal’ economy) จากมุมมองของสาธารณรัฐเกาหลี และฟิลิปปินส์ หัวข้อ “ความสำ�เร็จของ
ผู้ประกอบการ Start-ups ในภูมิภาคเอเชีย” (Understanding Successful Start-ups in Asia) จากมุมมองของประเทศญี่ปุ่น และ
หัวข้อ “การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย” (Micro Lending) ประสบการณ์จากอินเดีย และอินโดนีเซีย ณ โรงแรมเพนนินซูล่า
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
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รัฐบาลประเทศศรีลังกาเชิญ บสย. ร่วมออกความคิดเห็น
จัดตั้งหน่วยงานการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB)
จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมอันจะนำ�ไป
เป็นประโยชน์ในการจัดตั้งหน่วยงานการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และได้
เชิญสถาบันการค้ำ�ประกันสินเชื่อจาก 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

การศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อในต่างประเทศสำ�หรับ
คณะกรรมการ บสย. ประจำ�ปี 2559
คณะกรรมการ บสย. และผูบ้ ริหาร บสย. เดินทางไปศึกษาดูงาน
ระบบการประกันสินเชื่อและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน
สถาบันประกันสินเชื่อ และผู้ประกอบการ SMEs ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2559 ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้
เพื่อให้ บสย. สามารถนำ�ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและเรียนรู้
เกีย่ วกับระบบประกันสินเชือ่ และมาตรการสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
SMEs ของประเทศญีป่ นุ่ มาใช้ในการกำ�หนดนโยบายและแนวทาง
การดำ�เนินงานของ บสย. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
บสย. ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป

146 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
การต้อนรับหน่วยงานต่างประเทศ
บสย. ให้การต้อนรับ “สถาบันด้านค้ำ�ประกันสินเชื่อ”
ประเทศญี่ปุ่น
คณะกรรมการ บสย. พร้อมผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ
Mr. Kuwahara Satoshi ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร
สถาบัน Credit Risk Database Association ประเทศญี่ปุ่น และ
ทีมผู้บริหารจากสถาบัน Japan International Cooperation
Agency (JICA) เพื่อหารือการสำ�รวจและจัดตั้งระบบ Credit
Risk Database และ Credit Scoring Model ในประเทศไทย
ณ สำ�นักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

CIMB เข้าพบ บสย.
คณะผู้บริหาร บสย. ต้อนรับคณะผู้จัดการกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อ
รับฟังข้อมูลความรู้และศึกษาระบบการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ
บสย. ณ สำ�นักงานใหญ่ 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
ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือ ในโครงการ Knowledge Sharing
Program (KSP) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่ม
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ณ
สำ�นักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
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กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เข้าพบ บสย.
คณะผู ้ บ ริ ห าร บสย. ร่ ว มต้ อ นรั บ Mr. Siaosavath
Savengsuksa รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้ า และประธานคณะกรรมการกองทุ น ส่ ง เสริ ม SME
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะผู้แทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในโอกาสเข้าพบเพื่อ
รับฟังข้อมูลความรู้และศึกษาการดำ�เนินการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ของ บสย. ณ สำ�นักงาน บสย. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

บสย. ต้อนรับคณะผู้แทน กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน
กัมพูชา ศึกษาดูงานค้าประกันสินเชื่อของ บสย.
คณะผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวง
เศรษฐกิจและการเงิน ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน
บสย. ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2559 เกี่ยวกับระบบการ
ค้ำ�ประกันสินเชื่อ ภาพรวมของผู้ประกอบการในประเทศไทย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ บสย. ตลอดจนกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องและระบบการบริหารจัดการหนี้ เป็นต้น ซึง่ เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลกัมพูชาทีต่ อ้ งการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ SMEs
ในประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ณ บสย.
สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
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กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชนและสังคม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริ่มดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมบนพื้นฐานของกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของ บสย. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่ต้องให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างคุณประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดการดำ�รงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโตทั้งทางสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ในการทำ�ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ในปี 2559 บสย. ได้
ดำ�เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำ�คัญกับการสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน และระบบ
เศรษฐกิจดีขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของสังคมทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนาน ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึกและการมีส่วน
ร่วมของพนักงาน พร้อมทั้งการนำ�ศักยภาพและความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาประเทศชาติและสังคมที่ 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 ทำ�หน้าที่
ค้ำ�ประกันสินเชื่อ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น ทำ�ให้ผู้ประกอบการมีความ
เข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กบั ผูป้ ระกอบการและชุมชน สูว่ ถิ แี ห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรูปแบบของกิจกรรม จะเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องพื้นฐาน
ทางการเงิน เพื่อการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำ�คัญของการ
ออม เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
โครงการ “คืนรอยยิ้ม ระยะที่ 3” ผ่านกิจกรรม “บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข” ได้น้อมนำ�แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ตัวแทนผู้นำ�ชุมชน ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมจะเน้นการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้แทนชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่องพื้นฐานทางการเงิน เพื่อการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน และการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำ�คัญของการออมเงิน
บสย. ได้รว่ มมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค และ หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.) สนับสนุนในเรื่องการให้ข้อมูลความรู้ด้านการออมเงิน และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สนับสนุนในเรื่องการ
ให้ข้อมูลเพื่อจัดทำ�หนังสือคู่มือทางการเงิน Happy Money “เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน” เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้
แก่ผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนในการวางแผนการเงิน และปลูกจิตสำ�นึกให้เห็นประโยชน์ในการออม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรม
กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ คลังจังหวัด สำ�นักงานเทศบาล และหอการค้าจังหวัด โดยในปี 2559 ได้จัดกิจกรรม “บสย. ชวน
พี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข” จำ�นวน 4 ครั้ง ได้แก่
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บสย. ร่วมกับ คบจ. อุบลราชธานี จัดกิจกรรม
“บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข” ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำ�บลอุบล อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

บสย. ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรม
“บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข” ณ อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ICT)
อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

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

บสย. ร่วมกับ คบจ. นครราชสีมา จัดกิจกรรม
“บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข” ณ หอประชุม
เอนกประสงค์ เทศบาลตำ�บลโคกกรวด อำ�เภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  
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บสย. ให้ความสำ�คัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจหลัก ด้วยตระหนักว่าการที่องค์กรธุรกิจจะเติบโต
ได้อย่างยั่งยืนต้องดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การดำ�เนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้มุ่งชี้ให้เห็นว่า
บสย. ได้ให้ความสำ�คัญกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ
การส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืน
สำ�หรับการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน การออมเงิน รวมไปถึง
การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นภารกิจที่ บสย. ต้องดำ�เนินการเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงินที่มั่งคงแข็งแรง
สามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ทำ�ให้ผปู้ ระกอบการมีสขุ ภาพทางการเงินและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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2. โครงการ “SMEs ทำ�ดี มีทุน” ครั้งที่ 2
บสย. มีหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเป็นผู้ให้บริการ
้คำ�ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภาพแต่หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่อ รวมถึง
การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเติบโตและเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น บสย. จึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของ บสย. โดยนำ�กระบวนการด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาสู่ระบบการดำ�เนินธุรกิจของ บสย.  บสย. จึงมุ่งไปที่การเสริมสร้าง
“ผู้ประกอบการที่ดี” มีคุณธรรม อันจะนำ�ไปสู่ “สังคม” ที่ดี เข้มแข็ง และการน้อมนำ�แนว
พระราชดำ�ริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีหลักการชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กร
ธุรกิจ จึงนับว่ามีประสิทธิภาพยิ่งในการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่ดี
โครงการ “SMEs ทำ�ดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. เพื่อ
เสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขึ้น ชื่อว่า “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ที่น้อมนำ�หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมจนประสบความสำ�เร็จ ส่งให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ปี 2559 นับเป็นปีที่สองที่ บสย. ได้จัดกิจกรรมการประกวด “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” โดยนำ�แนวทาง
ของเกณฑ์การประเมินองค์กรธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่าง ๆ มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ โดยผลการประกวด “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” มีดังนี้
รางวัล “สุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559”
บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010) จำ�กัด
จังหวัดอุดรธานี
รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2559”
บริษัท ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร จำ�กัด จังหวัดอุบลราชธานี
บริษัท ขิงทองไทย จำ�กัด
จังหวัดเพชรบูรณ์
บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำ�กัด  
จังหวัดชุมพร
บริษัท บ้านสวนมะนาวไทย จำ�กัด
จังหวัดสุพรรรณบุรี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
บุคคล ชุมชน และโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึง่ น้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้โดยไม่ขดั กับหลักการของแสวงหากำ�ไร แต่การได้มา
ซึ่งกำ�ไรของธุรกิจต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือแสวงหากำ�ไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของ
สังคมโดยไม่คำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตตามมา ตลอดจนให้คำ�นึงถึงการใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและอย่างมี
คุณภาพ
ภายใต้การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจนัน้ บสย. ยึดถือแนวปฏิบตั คิ อื สร้างความเข้าใจในหลักการ
นำ�ต้นแบบผู้ประกอบการที่ดีภายใต้หลักการมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการอื่น จนเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ
เข้าใจถึงความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บสย. เชื่อมั่นว่าการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมสังคมและชุมชนให้มุ่ง
ทำ�ความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะขับเคลื่อนและยกระดับสังคมไทยให้พัฒนาและก้าวหน้าในทุกด้านอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อเนื่อง
และเป็นพลังที่ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำ�คัญในการร่วมมือร่วมใจผลักดันการทำ�งานเพื่อสร้าง
คนดีให้สังคมไทย เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการพัฒนาคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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รางวัล “สุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559”
บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010) จำ�กัด จังหวัดอุดรธานี

รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2559”
  บริษัท ป.เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร จำ�กัด จังหวัดอุบลราชธานี

  บริษัท ขิงทองไทย จำ�กัด จังหวัดเพชรบูรณ์

  บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำ�กัด จังหวัดชุมพร

  บริษัท บ้านสวนมะนาวไทย จำ�กัด จังหวัดสุพรรรณบุรี
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ก้าวสู่

ปี บสย. นำ�พา SMEs สู่เส้นทางความสำ�เร็จ

แผนผังขั้นตอนการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย.

ผู้ประกอบการ SMEs
4

1

ให้สินเชื่อ
(Loan
Disbursement)

ยื่นคำ�ขอสินเชื่อ
(Loan Request)

สถาบันผู้ ให้กู้ (Lenders)
6

3

2

5

จ่ายค่า
ประกันชดเชย
(Claim
Payment)

ออกหนังสือ
ค้ำ�ประกัน
(Letter or
Guarantee
Issued)

ยื่นคำ�ขอให้
ค้ำ�ประกัน
(Application
for Guarantee)

ยื่นคำ�ขอรับเงิน
ค่าประกันชดเชย
เมื่อได้ฟ้องร้องผู้กู้
ต่อศาลแล้ว
(Claims submission
when the legal
proceeding are
initiated against
the borrower)
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ที่ตั้งสำ�นักงานสาขา
1. สำ�นักงานสาขากรุงเทพมหานคร
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. สำ�นักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา
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. สำ�นักงานสาขาเชียงใหม่
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. สำ�นักงานสาขาพิษณุโลก
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. สำ�นักงานสาขาอุดรธานี
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. สำ�นักงานสาขานครราชสีมา
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. สำ�นักงานสาขาชลบุรี
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. สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี
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. สำ�นักงานสาขาสงขลา
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. สำ�นักงานสาขาอุบลราชธานี
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. สำ�นักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์
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
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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

