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 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง 
จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และความ
รับผิดชอบของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (กสย.) ให้แก่ บสย. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 ทั้งนี้ บสย. มีลำาดับ
เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ ดังนี้

 

30 ธันวาคม 2534
บสย. จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พ.ศ. 2534” 21 กุมภาพันธ์ 2535

รับโอนกิจการและการดำาเนินงาน
ทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
จำานวน 400 ล้านบาท

3 กรกฎาคม 2543
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังดำาเนินการ
เพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำานวน 4,000 ล้าน

บาท ทำาให้ บสย. มีทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นเป็น 4,400 ล้านบาท

19 ธันวาคม 2548
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น บสย. 
มีมติพิเศษเพิ่มทุนให้แก่ บสย. 
จำานวน 2,000 ล้านบาท4 มกราคม 2551

บสย. เรียกให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวชำาระเงินค่าหุ้นบางส่วน  

จำานวน 302.47 ล้านบาท ทำาให้ บสย. 
มีทุนจดทะเบียนจำานวน 4,702.47 ล้านบาท

25 กันยายน 2552
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2552 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุน บสย. 
จำานวน 2,137.47 ล้านบาท 
โดยกระทรวงการคลังแสดงความจำานง
ขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
จำานวน 2,000 ล้านบาท

14 ตุลาคม 2552
บสย. จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อ 

กระทรวงพาณิชย์ตามมติพิเศษของ 
ผู้ถือหุ้น ทำาให้ บสย. มีทุนจดทะเบียน

ทั้งสิ้น 6,839.95 ล้านบาท โดยเป็น
ทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว

จำานวน 6,702.47 ล้านบาท

ประวัติความเป็นมา
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ลักษณะการดำาเนินงาน
 
 บสย. ให้บริการค้ำาประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจแต่หลักประกันไม่เพียงพอในการขอ 
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อันเป็นการสร้าง
ศักยภาพในการขยายกิจการและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงสนับสนุนการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการรายใหม่

แผนผังขั้นตอนการให้บริการของ บสย.

 
 หมายเหตุ:  คำาอธิบาย
 1.  ผู้ประกอบการ SMEs ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
 2.  ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และยื่นคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อมายัง บสย.
 3.  บสย. พิจารณาคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อตามหลักเกณฑ์โครงการ และส่งหนังสือค้ำาประกันให้แก่ธนาคาร
 4.  ธนาคารปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs

 
 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินงานสามารถครอบคลุมและกระจายความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างทั่วถึง บสย. จึงจัดตั้ง
สำานักงานสาขาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสำานักงานสาขาจำานวนทั้งสิ้น 11 แห่ง รวมทั้งยังมีช่องทางเว็บไซต์และศูนย์
ลูกค้าสัมพันธ์ (TCG Call Center) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถติดต่อ สอบถาม และเข้าถึงข้อมูลสำาคัญต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น

SMEs

บสย. ธนาคาร

1  ยื่นคำ�ขอสินเชื่อ

2  ยื่นคำ�ขอค้ำ�ประกัน

3  ให้หนังสือค้ำ�ประกัน

4  ให้สินเชื่อ B
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

สินทรัพย์รวม  16,147.97  16,748.39  16,494.47 

หนี้สินรวม  8,318.81  8,980.51  9,253.78 

ทุน  6,702.47  6,702.47  6,702.47 

ส่วนของเจ้าของ  7,829.15  7,767.89  7,240.69 

ผลการดำาเนินงาน

รายได้ค่าธรรมเนียม  4,803.25  4,475.54  3,702.13 

รายได้อื่น  2,740.48  1,783.29  666.47 

รายได้รวม  7,543.73  6,258.83  4,368.60 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม  270.38  690.06  362.65 

อัตราส่วนทางการเงิน

กำาไรสุทธิต่อรายได้รวม  4.52  8.72  12.47 

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  4.35  7.03  7.52 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  2.11  3.26  3.30 

สินทรัพย์ต่อส่วนของเจ้าของ  2.06  2.16  2.28 
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เจตนารมณ์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บสย.

SMEs

     เจตนารมณ์การจัดตั้ง
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
พ.ศ. 2534 เพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการให้บริการค้ำาประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภาพ 
แต่หลักทรัพย์ค้ำาประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่ออันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

  วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
  1. ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำานวนมากขึ้น
  2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
  4. ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 ด้วยวัตถุประสงค์การดำาเนินงานดังกล่าว บสย. จึงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำาคัญ 
โดยการบริการค้ำาประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของ บสย. จะเป็นกลไกสำาคัญในการส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้แข็งแกร่งและสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
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VISION MISSION VALUES

  แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
  1. เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการการค้ำาประกันสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพ 
   ทางธุรกิจแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
   สูงขึ้น
  2. เพิม่ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการดา้นความเสีย่งโดยเฉพาะความเสีย่งดา้นเครดติ ใหม้กีารจดัการในการปอ้งกนัและแกไ้ขภาระ 
   ค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (Non Performance Credit Guarantees: NPGs) อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการเงินและวิสาหกิจขนาดกลาง 
   และขนาดย่อมและเพื่อยกระดับผลประกอบการ
  4. เน้นการสร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรมองค์กรในการยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้กับพนักงาน

  
  

  แนวทางการดำาเนินงาน
  ด้วยความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจของ บสย. รวมทั้งเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรอย่างแท้จริง 
รวมถึงความต้องการให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น บสย. จึงกำาหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรในระยะยาว 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2568 เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน ดังนี้
  1. ระยะสั้น ช่วงปี 2559 – 2560 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายฐานการตลาดเพิ่มไปยังกลุ่มรายย่อย  (Micro SMEs)  พร้อมพัฒนา 
   ศักยภาพองค์กร และปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กร
  2. ระยะกลาง ช่วงปี 2561 – 2563 เพิ่มการขยายฐานการตลาดไปผ่านการให้สินเชื่อกลุ่ม Non – Bank เพื่อกระจายโอกาส 
   ให้ SMEs ทุกภาคส่วน
  3. ระยะยาว ช่วงปี 2564 – 2568 ศึกษาและพัฒนาขอบเขตการค้ำาประกันเข้าไปสู่การค้ำาประกันการออกหุ้นกู้ของ SMEs ที่เริ่ม 
   มีฐานะการเงินที่แข็งแรง

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์องค์กร คือ สิ่งที่ผู้บริหารองค์กร

นั้นเชื่อว่าผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร
(Stakeholders) ต้องการให้เกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ หรือ สะท้อนถึงผลสัมฤทธ์ิ 
(Results) ขององค์กรน้ัน โดยวิสัยทัศน์ 

ท่ี บสย. ได้ทบทวนและยึดถือ 
เป็นแนวปฏิบัติ คือ

“บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการ
ค้ำาประกันสินเชื่อ และมีบทบาทสำาคัญ

ในการพัฒนาส่งเสริม SMEs 
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน”

พันธกิจ
พันธกิจ แสดงถึงบทบาทภาระหน้าที่

ในภาพรวมขององค์กรในการที่จะบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ พันธกิจจึงเป็น
เครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศน์ให้

เป็นกิจกรรมต่าง ๆ โดยพันธกิจในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีทิศทางชัดเจน
ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนี้
1.		ช่วยเหลือ	SMEs	ทุกกลุ่ม

ให้เข้าถึงแหล่งทุน
2.		ช่วยพัฒนา	SMEs	ให้มีคุณภาพ

ในการประกอบกิจการ
3.		พัฒนา	บสย.	ให้เป็นองค์กร

ที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร เป็นแนวทาง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
โดยค่านิยมที่ บสย. ยึดถือ คือ 

“เป็นเลิศในผลงาน 
ประสานความร่วมมือ 

ถือธรรมาภิบาล”
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 ปี 2558 เป็นปีที่ภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตภายใต้แรงกดดันจากการชะลอตัว 
ของภาคการส่งออก และการลงทุนภาคเอกชนทำาให้ภาคธุรกิจ
ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: 
SMEs) ต้องเผชิญความท้าทายหลายประการต่อเน่ืองจากปี 2557 
และแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเริ่มฟื้นตัวจากการลงทุน 
ภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาลบ้างก็ตาม 
แต่กรอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศไทยใน 
ปี 2558 ยังอยู่ในระดับต่ำากว่าร้อยละ 3 เท่านั้น

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้
ประเมินและวางแนวทางการทำางานสนับสนุนภาครัฐอย่างรัดกุม
เพื่อให้ส่งผลต่อการเติบโตของภาค SMEs ซึ่งจะมีผลต่อการ 
ขับเคล่ือนการลงทุน การจ้างงาน ตลอดจนการบริโภคในภาพรวม 
ของประเทศ นโยบายที่ บสย. นำาเสนอและได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากภาครัฐที่เด่นชัดต่อผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อมในปี 2558 คือ การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ 
รายย่อย (Micro-SMEs) เพิ่มเติมจากกลุ่มรายขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กท่ี บสย. ดำาเนินการต่อเนื่องมาตลอด ผู้ประกอบการ 
รายย่อย (Micro-SMEs) เป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่สุดในภาค  
SMEs มีจำานวนกว่า 1.8 ล้านรายทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 
ประมาณร้อยละ 65 ของกลุ่ม SMEs 2.7 ล้านรายทั่วประเทศ 
จากฐานข้อมูลของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)

สารจากประธานกรรมการ

 ผลงานการค้ำาประกันที่ผ่านมานับตั้งแต่เร่ิมนำาโครงการค้ำา
ประกันในลักษณะ Portfolio ท่ีเร่ิมใช้ต้ังแต่ปี 2552 เป็นส่ิงพิสูจน์ 
บทบาทความทุ่มเทในการทำางานของ บสย. ได้อย่างดี ยอดอนุมัติ 
ค้ำาประกันเกิดใหม่ในปี 2558 จำานวน 102,802 ล้านบาท ซึ่ง
สูงสุดนับตั้งแต่ บสย. เปิดดำาเนินการ มีการขยายตัวร้อยละ 68 
เม่ือเทียบกับปี 2557 และมียอดอนุมัติการค้ำาประกันสะสม ณ ส้ินปี 
2558 อยู่ที่ 494,288 ล้านบาท จากยอดอนุมัติการค้ำาประกัน 
ณ สิ้นปี 2558 นั้น บสย. มีส่วนช่วยก่อให้เกิดสินเชื่อหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจประมาณ 770,000 ล้านบาท ช่วยรักษาสภาพ
การจ้างงานได้มากกว่า 3,400,000 คน และคาดว่าจะมีการจ้าง
งานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500,000 คน

 ผลงานสำาคัญในปี 2558 อีกประการหนึ่งคือ สามารถช่วย 
ผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้ามากู้ยืมสถาบันการเงินในระบบ ทั้ง 
ของรัฐและเอกชนได้ถึง 64,859 ราย ในจำานวนนี้เป็นกลุ่ม 
ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro-SMEs) ถึงร้อยละ 75 หรือ
จำานวน 48,876 ราย ทั้งนี้ ผลจากการค้ำาประกันก่อให้เกิดสินเชื่อ 
SMEs ในระบบสถาบันการเงินได้ถึง 1.32 แสนล้านบาท ซึ่งหาก
ปราศจากการเข้ามาค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. แล้ว การขยาย
ตัวของสินเชื่อ SMEs ในระบบจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ในระดับนี้

 นอกเหนือไปจากพันธกิจด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว คณะกรรมการ บสย. ได้ให้ 
ความสำาคัญกับการกำากับดูแลและการทำางานทุกด้านของ บสย.

GDP

75%

SMEs

68%
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นายญาณศักดิ์		มโนมัยพิบูลย์
ประธานกรรมการ

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการหนี้
ให้สามารถจำาแนกและจัดลำาดับความสำาคัญของขั้นตอนการ
ทำางานที่ช่วยเร่งการติดตามหนี้ การบริหารเงินและการสร้าง 
ผลตอบแทนการลงทุนให้เหมาะสมและมีความมั่นคง การสร้าง
ประสิทธิภาพของระบบงานและขั้นตอนการทำางาน การพัฒนา
ด้านบุคลากรรวมไปถึงการกำากับดูแลกิจการให้ บสย. มีการ
บริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสม
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
กล่าวได้ว่าผลงานที่เกิดขึ้นในปี 2558 นี้เป็นผลงานที่ประทับใจ
และน่าภาคภูมิที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน 
ใน บสย. ต้ังแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียและภาครัฐ ที่ช่วยสนับสนุนการทำางานของ บสย. ในการ 
ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชากรกลุ่มฐานรากที่ 
บสย. ให้ความสำาคัญและเห็นคุณค่าการเป็นรากฐานของเศรษฐกิจ 
ประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมีนัยสำาคัญ

 สำาหรับ ปี 2559 บสย. ยังคงนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบ
การในระดับ SMEs และ Micro-SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มบทบาทการให้การสนับสนุน
ความรู้ทางการเงิน แก่ SMEs (Financial Literacy) เพื่อส่งเสริม
ให้ SMEs สามารถบริหาร และเพิ่มพูนศักยภาพการแข่งขันเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

บสย. มีการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สามารถกล่าวได้ว่าผลงานที่เกิดขึ้นในปี 2558 นี้
เป็นผลงานที่ประทับใจและน่าภาคภูมิที่เกิดจาก

ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนใน บสย. 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ บสย. ได้เล็งเห็นความสำาคัญ
ของการทำางานร่วมกับสถาบันการเงินที่ทาง บสย. ให้บริการค้ำา
ประกันสินเชื่ออย่างบูรณาการ โดย บสย. มีการดำาเนินการวาง
ระบบงานให้สามารถเช่ือมต่อกับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
การดำาเนินการลง และจะมีการพัฒนาการทำางานร่วมกันอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อความสำาเร็จร่วมกัน

 ผมขอขอบคุณผู้ประกอบการ SMEs สถาบันการเงิน หน่วยงาน 
กำากับดูแลภาครัฐทุกแห่ง ที่ทุ่มเท และให้การสนับสนุน บสย. 
เป็นอย่างดียิ่งตลอดปี 2558 ที่ผ่านมาส่งผลให้ บสย. เติบโตได้ 
ต่อเนื่องอย่างมั่นคง

 สุดท้ายผมขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหารรวมไปถึง
พนักงานชาว บสย. ผู้ที่เป็นหัวใจสำาคัญในความสำาเร็จนี้ทุกท่าน 
ที่เสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถในการ
ขับเคลื่อน บสย. ให้สามารถบรรลุพันธกิจตามเป้าหมายที่จะ 
นำาไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ 

65%
Micro-SMEs
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 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เพื่อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม  ซึ่งประกอบด้วย  
 1. นางนงราม วงษ์วานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายภณ รักตระกูล    กรรมการตรวจสอบ
 3. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
 4. นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำากับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายต่าง ๆ  การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัต ิ
ตามจรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล
ที่ดี

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำานวน 11 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร 
ระดับสูงขององค์กร และผู้สอบบัญชีจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
บสย. ทุกครั้งเพื่อให้มีการดำาเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป
ดังนี้

	 1.	 รายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญในประเด็นการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง 
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญเพื่อให้งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
และครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

	 2.	 การควบคุมภายใน
  การกำากับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ปี พ.ศ. 2544 มีการพิจารณาการสอบทานคู่มือระบบการควบคุมภายใน และสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทั้งการ 
ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ 
บริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุม 
ภายในจะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการกำากับดูแล

		 3.	 การตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี โดยทำาการติดตามความคืบหน้า 
ของการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศ กระบวนการค้ำาประกันสินเชื่อ และกระบวนการพัฒนาและติดตามหนี้ 
NPGs เป็นต้น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)12 รายงานประจำาปี	2558



	 4.	 การบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายบริหารความเส่ียงเพ่ือรับทราบผลการประเมินความเส่ียง การดำาเนินงาน 
ด้านบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตัวชี้วัดความเสี่ยง  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 5.	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก บสย. พบว่า การดำาเนินงานและ 
การปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่กำาหนด รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรมีการกำากับดูแลที่ดี โดยม ี
การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลท่ีดี รวมถึงการกำาหนดนโยบายการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และพัฒนาระบบการบริหาร 
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง 

 6.	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปล่ียนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ต้ังแต่กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป ถึงระดับ 
ผู้อำานวยการฝ่าย/สำานักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการพบปะผู้บริหารจำานวน 1 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน 
ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำากับดูแลกิจการ ตลอดจนถึงการปรับปรุงงานของ บสย. ให้ม ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
จากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างสม่ำาเสมอ  

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

(นางนงราม		วงษ์วานิช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 13รายงานประจำาปี	2558







โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
บสย.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ

รองผู้จัดการท่ัวไป
สายงานบริหารท่ัวไป

รองผู้จัดการท่ัวไป
สายงานสนับสนุน

ฝ่ายการตลาด
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการ
สาขา

ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ

ฝ่ายวิเคราะห์
ประกันสินเชื่อ

ฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร

ฝ่ายบริหาร
สำานักงาน

ฝ่ายปรับปรุง
กระบวนการ

ทำางาน

ฝ่ายบริหาร
จัดการหนี้

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร
การลงทุน

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

สำานักงานกรรมการ
และผู้จัดการท่ัวไป

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายปฏิบัติการ
ประกันสินเชื่อ

ฝ่ายค่าประกัน
ชดเชย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)16 รายงานประจำาปี	2558



สายบังคับบัญชา ลำาดับ หน่วยงาน
พนักงานระดับ

บริหาร
พนักงาน

ระดับปฏิบัติการ
รวม

รองผู้จัดการทั่วไป 3  - 3

กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป

1 สำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 6 4 10

2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5 4 9

3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 4 7

สายงานบริหารทั่วไป

4 ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ 6 19 25

5 ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ 6 18 24

6 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 3 3 6

7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 9 13

8 ฝ่ายบริหารสำานักงาน 5 14 19

9 ฝ่ายปรับปรุงกระบวนการทำางาน 3 1 4

สายงานธุรกิจ

10 ฝ่ายกิจการสาขา 20 57 77

11 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 11 13 24

12 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5 6 11

13 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 2 2 4

สายงานสนับสนุน

14 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 3 4 7

15 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 14

16 ฝ่ายบริหารการลงทุน 3 2 5

17 ฝ่ายค่าประกันชดเชย 6 10 16

18 ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ 6 16 22

19 ฝ่ายกฎหมาย 3 1 4

รวมทั้งสิ้น 110 194 304

หมายเหตุ :  พนักงานระดับบริหาร หมายถึง ตำาแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการ และ พนักงานระดับปฏิบัติการ หมายถึง ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงาน 

 บริการ

ภาพรวม
ค่าใช้จ่าย

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

พนักงานประจำา ลูกจ้าง พนักงานประจำา ลูกจ้าง พนักงานประจำา ลูกจ้าง

เงินเดือน 148,427,975.76 8,086,241.17  128,986,184.52   7,268,100.70   77,949,026.74 7,318,412.89 

โบนัส 38,494,522.33 -   50,834,877.46 -  51,037,157.78 -

สวัสดิการ 40,555,032.71  -   34,178,240.65 -   65,960,868.37  -

รวม 227,477,530.80 8,086,241.17 213,999,302.63	 7,268,100.70	 194,947,052.89	 7,318,412.89	

  ค่าใช้จ่ายพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง 3 ปี

  โครงสร้างอัตรากำาลัง

 ณ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีพนักงานประจำาทั้งสิ้น 304 คน รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 17รายงานประจำาปี	2558



คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้ความสำาคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ โดยคณะ
กรรมการถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการทำาหน้าที่ กำากับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและการ
วางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการ จึงถือว่ามีความสำาคัญอย่างมากต่อกิจการนั้น ๆ 
 
 นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 ได้กำาหนดหน้าที่ของ
กรรมการไว้ดังนี้
 
 มาตรา 21 ให้คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่กำากับและควบคุมโดยทั่วไป ซึ่งการดำาเนินงาน 
 (1) จ่ายเงินของบรรษัทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท   
  การให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท
 (2) ควบคุมให้มีการตรวจคำาร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับการค้ำาประกันสินเชื่อของบรรษัท  
  และใหร้บัไวพ้จิารณาเฉพาะแตท่ีเ่หน็สมควรในทางเทคนคิ การเงนิ การเศรษฐกจิและนโยบายการสง่เสรมิอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม 
  ของรัฐบาล โดยมิต้องคำานึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น   
 
 คณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 อีกด้วย โดยได้บัญญัติไว้ดังนี้
 
 มาตรา 19  กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (3) และ (4) ดังนี้ 
 (1)   เป็นผู้ถือหุ้นของบรรษัทไม่ต่ำากว่าหนึ่งร้อยหุ้นหรือเป็นผู้แทนของบริษัทจำากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถือหุ้นของบรรษัท 
  ไม่ต่ำากว่าหนึ่งร้อยหุ้น  
 (2)   เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
 (3)   เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (4)   เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำาโดยทุจริต

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)18 รายงานประจำาปี	2558



คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
 CG & CSR

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ 
บสย.

ที่ รายชื่อกรรมการ
ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

สาเหตุ
เริ่มต้น สิ้นสุด

1 นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ 1 มกราคม 2558 13 กุมภาพันธ์ 2558 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

2 นายวัลลภ  เตชะไพบูลย์ 1 มกราคม 2558 30 กันยายน 2558 ลาออก

3 ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล 13 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบัน

  โครงสร้างคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

แผงผังโครงสร้างคณะกรรมการคณะต่างๆ ของ บสย.     

1.  คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 1.1	 คณะกรรมการ	บสย.	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558			มีรายชื่อดังต่อไปนี้	
  1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ
  2.  พันเอกประเสริฐ ชูแสง กรรมการ
  3.  นางนงราม วงษ์วานิช กรรมการ
  4.  นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการ
  5.  นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ กรรมการ
  6.  นายอรุณ กมลกิจไพศาล กรรมการ
  7.  นายภณ รักตระกูล กรรมการ
  8.  ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการ
   
  ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการระหว่างปี ดังนี้
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2. คณะกรรมการบริหาร
 2.1	คณะกรรมการบริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558			มีรายชื่อดังต่อไปนี้	
  1.  พันเอกประเสริฐ ชูแสง ประธานกรรมการ
  2.  นายนิวัฒน์  กาญจนภูมินทร์ กรรมการ 
  3.  ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการ
  4.  ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ
  5.  ผู้อำานวยการสำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เลขานุการ
        
  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ำาประกันและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยต่อ 
   คณะกรรมการ บสย.
  2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันต่อคณะกรรมการ บสย.
  3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
  4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งสำานักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
  5. อนุมัติการค้ำาประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทสำาหรับโครงการปกติและนำาเสนอ 
   คณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ ยกเว้นการอนุมัติการค้ำาประกันโครงการแบบรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation)  
   และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ได้มอบอำานาจให้กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
   มีอำานาจอนุมัติ
  6. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอำานาจอนุมัติของกรรมการและผู้จัดการ 
   ทั่วไปซึ่งเป็นไปตามที่กำาหนดในระเบียบว่าด้วยพัสดุของ บสย. และนำาเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ
  7. ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 3.1	คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558			มีรายชื่อดังต่อไปนี้	
  1.  นางนงราม   วงษ์วานิช ประธานกรรมการ
  2.  นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ กรรมการ
  3.  นายภณ รักตระกูล กรรมการ
  4.  ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้    
  1. จัดทำากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ 
   ดำาเนินงานของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
   และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  2. สอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการควบคมุภายใน กระบวนการกำากบัดแูลทีด่ ีและกระบวนการบรหิาร 
   ความเสี่ยง
  3. สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
  4. สอบทานการดำาเนินงานของ บสย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ 
   คำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ บสย.
  5. สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
  6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมโีอกาสเกดิการทจุรติทีอ่าจมผีลกระทบ 
   ต่อการปฏิบัติงานของ บสย.
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  7. เสนอข้อแนะนำาต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำาแหน่ง และประเมินผลงานของ 
   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า 
   จำาเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย.
  9. รายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บสย. อย่างน้อย 
   ไตรมาสละหนึง่ครัง้ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัสิน้สดุในแตล่ะไตรมาส ยกเวน้รายงานผลการดำาเนนิงานในไตรมาสทีส่ี ่ใหจ้ดัทำา 
   เป็นรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
   วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ บสย.
  10. ประเมินผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 
   หนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำาเนินงานให้คณะกรรมการ  
   บสย. ทราบ
  11. เปิดเผยรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี 
   ของ บสย.
  12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดหรือคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

4. คณะกรรมการอิสระ
 4.1	คณะกรรมการอิสระ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558			มีรายชื่อดังต่อไปนี้	
  1.  นางนงราม วงษ์วานิช ประธานกรรมการ
  2.  นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ กรรมการ
  3.  นายภณ รักตระกูล กรรมการ
  4.  นายอรุณ กมลกิจไพศาล กรรมการ
  5.  ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ 
  
  คณะกรรมการอิสระ มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้
  1. ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
  2. ให้คณะกรรมการทำารายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับแต่งตั้งและเป็นประจำาทุกปี
  3. ให้ความม่ันใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในรัฐวิสาหกิจได้รับความคุ้มครองและรัฐวิสาหกิจนั้นมีการ 
   ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี นอกจากน้ีกรรมการอิสระจากภายนอกควรมีส่วนในการกำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด 
   และสอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  4. เข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นประจำาโดยสม่ำาเสมอ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 5.1	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558			มีรายชื่อดังต่อไปนี้	
  1.  นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ประธานกรรมการ
  2. ดร. รณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการ
  3.  นางสาวมัณฑิรา วารีดี กรรมการ
  4.  ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ
  5.  ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เลขานุการ 
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  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีอำานาจหน้าที่ดังนี้
  1. กำาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหาร 
   ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภท
  2.  กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตามและดูแลปริมาณ 
   ความเสี่ยงของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  3. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล 
   ของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด
  4. ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมอบหมาย

6.  คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
	 6.1		คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีรายชื่อ 
	 	 ดังต่อไปนี้	
  1.  นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ
  2.  นายวัชรมงคล   เบญจธนะฉัตร์ กรรมการ
  3.  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ กรรมการ
  4.  ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย เลขานุการ
  
  คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.  เสนอแนวนโยบายท่ีเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ 
   บสย. 
  2.  ใหค้ำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการ บสย. ในเรือ่งเกีย่วกับการกำากับดแูลกจิการทีด่ ีการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และความรับผดิชอบ 
   ต่อสังคม
  3.  พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. 
   เป็นอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล
  4.  ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
   รวมถึงกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  5.  มอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะทำางาน 
   ชุดย่อยเพื่อทำาหน้าที่ในการสนับสนุนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
  6.  พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทำาหน้าที่ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคณะทำางานด้าน 
   การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
  7.  ติดตามการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
   เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. และจัดทำารายงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
   ประจำาปี 
  8.  ปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมตามที ่
   คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย 
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7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
 7.1		คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558			มีรายชื่อดังต่อไปนี้	
  1.  นายอรุณ กมลกิจไพศาล ประธานกรรมการ
  2.  กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 5 คน
  3.  กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 5 คน
  
  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  มีอำานาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.  พจิารณาใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการปรับปรุงประสทิธิภาพในการดำาเนนิงานของบรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  
   ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
  2.  หาแนวทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  3.  พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และบรรษัทประกันสินเชื่อ 
   อุตสาหกรรมขนาดย่อม   
  4.  ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษ 
   ทางวินัย
  5.  ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง  

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 23รายงานประจำาปี	2558



นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ประธานกรรมการ
อายุ 53 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงินและการจัดการ
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมา
 กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 กรรมการ บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี
 กรรมการ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล

  ประวัติโดยย่อของคณะกรรมการของ บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)24 รายงานประจำาปี	2558



พันเอกประเสริฐ ชูแสง
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 กรรมการ บริษัท แอล โซล่าร์ 1 จำากัด 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 ปริญญาเอก (Operation Research),  

 Case Western Reserve University, USA
 ปริญญาโท (Operation Research),  

 Case Western Reserve University, USA
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมา
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ แปซิฟิค จำากัด
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ เทเลส จำากัด
 ผู้อำานวยการฝ่าย บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ อินฟรา จำากัด

นางนงราม วงษ์วานิช
กรรมการ
อายุ 64 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 ปริญญาโท สถาบันศศินทร์ 
 ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมา
 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 25รายงานประจำาปี	2558



นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
กรรมการ
อายุ 54 ปี 
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 ปริญญาโท MBA, 

 Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง)
การดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมา
 รองกรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
 กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
 ผู้อำานวยการอาวุโส กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
 ผู้อำานวยการ ธนาคารไทยธนาคาร

นายภณ รักตระกูล
กรรมการ
อายุ 55 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 ที่ปรึกษา บริษัท โรงโม่หินสมนึก (สงขลา) จำากัด 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 ปริญญาโท MBA, 

 United States International University USA
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมา
 เลขานุการประธานวุฒิสภา
 Region Manager 

 บริษัท EBSCO information Services; USA
 Country Manager 

 บริษัท EBSCO information Services; USA
 Marketing Manager 

 บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำากัด  

  ประวัติโดยย่อของคณะกรรมการของ บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)26 รายงานประจำาปี	2558



นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 63 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 ข้าราชการบำานาญ

 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

การดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมา
 รองผู้อำานวยการ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายอรุณ กมลกิจไพศาล
กรรมการ
อายุ 61 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำานักงานอัยการสูงสุด 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 เนติบัณฑิตไทย
 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมา
 เลขานุการ รองอัยการสูงสุด (นายถาวร พานิชพันธ์)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 27รายงานประจำาปี	2558



ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
กรรมการ
อายุ 58 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 ปริญญาเอก : Docteur En droit, Universite de Paris II  

 (Nouveau Regime) ปารีส ฝรั่งเศส
 ปริญญาโท : การคลังและภาษีอากร (Diplome D’etudes  

 Approfondies (Finances Publiques et Fiscalite)  
 ปารีส ฝรั่งเศส
 ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมา
 ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กรรมการ สภามหาวิทยาลัย 
 อนุกรรมการบริหารกองทุนสินทรัพย์ถาวร 

 คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อนุกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและผลกระทบ

 ในการกำาหนดให้มีกฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน 
 และภาษีมรดก สำานักงานส่งเสริมงานตุลาการ 
 กระทรวงยุติธรรม

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
อายุ 60 ปี 
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 ผู้จัดการทั่วไป 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558) 

 ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 BA, (Business Admin.) Whittier College (USA)     
 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 International Banking Cert., Mitsubishi Bank, Japan
 Pacific Rim Banker Program,  

 University of Washington
การดำารงตำาแหน่งที่ผ่านมา
 รองผู้จัดการท่ัวไป สายงานสนับสนุน 

 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 Senior Executive Vice President, SME Bank 
 CFO บริษัท เตชะไพบูลย์ จำากัด 
 Deputy Managing Director, Chiangmai Orchid Hotel
 Managing Director, Siam Shobai Co., Ltd. 

  ประวัติโดยย่อของคณะกรรมการของ บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)28 รายงานประจำาปี	2558



นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวลจริยธรรมบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เผยแพร่ไว้ใน website: www.tcg.or.th และในระบบ Intranet ของ บสย. เพื่อเป็นการ
สื่อสารให้พนักงานของ บสย. ทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญเพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน 
บสย. ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการแสดงเจตจำานงที่สำาคัญของคณะกรรมการ บสย. ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของ
กระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีการกำาหนดให้กรรมการ บสย. ทุกท่านต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทุกครั้งที่เข้ารับตำาแหน่งและต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและมีการรายงานให้ 
คณะกรรมการ บสย. ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการทำารายงาน 
การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ บสย. ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำาปีด้วย

การประเมินผลคณะกรรมการ
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ บสย. เพื่อเป็นการประเมิน 
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและเกณฑ์การประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
โดยทำาการประเมินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ บสย. จะประเมินใน 2 รูปแบบประกอบด้วยการประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบ
ด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือ ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจ
ใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 
และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสารของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของ
คณะกรรมการและกับฝ่ายบริหาร การเตรียมและดำาเนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
   
 ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะนำาเสนอแบบประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทำาการทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้และเมื่อคณะกรรมการ บสย. ได้ดำาเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายจัดการ
จะสรุปผลการประเมินและนำารายงานต่อที่ประชุมและดำาเนินการปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 สำาหรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในปี 2558 สำาหรับการประเมินตนเองรายบุคคลมีคะแนน 
เฉลี่ยร้อยละ 94.93 ซ่ึงถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเย่ียม และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 92.60  
ซ่ึงถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 
 ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินและได้นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและ เพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และนำาผลประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  
ตลอดจนนำาข้อเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานต่อไป
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 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำาหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 
2558 ประธานกรรมการ บสย. ได้กำาหนดการประชุมปกติเป็นทุกวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสำาหรับคณะกรรมการ บสย. และ
ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่สองสำาหรับคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม 

 ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. จำานวน 15 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำานวน 11 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 
จำานวน 11 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ จำานวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 10 ครั้ง คณะกรรมการด้านการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) จำานวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จำานวน 8 ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป 5 ครั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด 2 ครั้ง ดังมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ :  การระบุจำานวนครั้งที่มาประชุมกับจำานวนครั้งที่จัดประชุม ได้กำาหนดเป็นสัดส่วนของตัวเลข เช่น 2/3 หมายถึง กรรมการได้เข้าร่วมการประชุม 

 2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ บสย.

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ

บสย. บริหาร ตรวจสอบ อิสระ ความเสี่ยง CG&
CSR

กิจการ
สัมพันธ์

สรรหา ค่า
ตอบแทน

นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์ 15/15 - - - - - - - -

พันเอกประเสริฐ  ชูแสง 15/15 11/11 - - - - - 5/5 -

นายนิวัฒน์  กาญจนภูมินทร์ 15/15 11/11 - - 10/10 - - - -

ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล 12/13 11/11 - - - - - 5/5 -

นางนงราม วงษ์วานิช 15/15 - 11/11 2/2 - - - 5/5 2/2

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ 14/15 - 10/11 2/2 - 7/7 - - -

นายภณ รักตระกูล 14/15 - 11/11 2/2 - 6/6 - - 2/2

นายอรุณ กมลกิจไพศาล 15/15 - - 2/2 - - 8/8 5/5 -

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ 10/12 7/8 - - 6/8 - - - -

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 0/2 - - - - - - - -
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คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ บสย. 1,168,928.58 1,030,000.00

คณะกรรมการบริหาร - 427,500.00

คณะกรรมการตรวจสอบ  - 450,000.00

คณะกรรมการอิสระ - 85,000.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 223,000.00

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - 100,000.00

คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

- 168,500.00

คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป - 142,500.00

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด - 15,500.00

  รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตรามาตรฐานที่สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำาหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ดำาเนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่
กรรมการในคณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะทำางานอื่น ๆ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนต่อคน โดยประธานกรรมการ บสย. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า 
  ของกรรมการ บสย. 
 2.   ค่าเบี้ยประชุมกรณีผู้ได้รับการแต่งตั้ง   
  2.1 เป็นกรรมการ บสย. ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้งต่อเดือน
  2.2 เป็นกรรมการ บสย. และได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะทำางานอ่ืน ๆ  ด้วย 
    ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน  เฉพาะกรรมการที่มาประชุม แต่ทั้งนี้ รวมกัน 
    แล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง
  2.3 เป็นบุคคลภายนอก ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะครั้งที่มาประชุม

 ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ย
ประชุมตามลำาดับ 

 ในปี 2558 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหนังสือของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ 
กค. 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 
3,810,928.58 บาท โดยแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน จำานวน 1,168,928.58 บาท และค่าเบี้ยประชุมตามรายคณะ จำานวน 
2,642,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ :  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนับรวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
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 ทั้งนี้ สำาหรับค่าเบี้ยประชุมแยกตามรายชื่อกรรมการ (เฉพาะบุคคลที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม) มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์ 240,000.00 150,000.00

นายอรุณ กมลกิจไพศาล 118,571.43 280,000.00

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ 120,000.00 337,500.00

พันเอกประเสริฐ ชูแสง 120,000.00 295,000.00

นางนงราม วงษ์วานิช 120,000.00 337,500.00

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 14,642.86 -

นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ 120,000.00 345,000.00

นายภณ รักตระกูล 120,000.00 320,000.00

ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 105,714.29 230,000.00

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ 90,000.00 200,000.00

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)32 รายงานประจำาปี	2558



คณะผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นายนิวัฒน์  กาญจนภูมินทร์   
รักษาการกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
อายุ  54  ปี  

การศึกษา
 ปริญญาโท MBA, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์    
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง)
 
ประสบการณ์ทำางาน
 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
 กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
 ผู้อำานวยการอาวุโส  กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
 ผู้อำานวยการ  ธนาคารไทยธนาคาร 
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นายวิเชษฐ   วรกุล   
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ 
อายุ  51  ปี  

การศึกษา
 ปริญญาโท MBA (Finance), University of Akron, Ohio, USA.   
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อายุงานใน บสย. 4 ปี 6 เดือน
 
ประสบการณ์ทำางาน
 รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  

 (13 มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน)
 กรรมการบริหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd. (2553 – 2554)
 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) (2537 – 2552)    
 ผู้จัดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd. (2535 – 2537)
 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำากัด (มหาชน) (2534 – 2535)       
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นางนิภารัตน์   พิสิฐพิทยเสรี   
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป 
อายุ  57  ปี  

การศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

อายุงานใน บสย. 23 ปี 10 เดือน
 
ประสบการณ์ทำางาน
 รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป (1 ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน)
 รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (1 ธันวาคม 2555 - 18 เมษายน 2556)
 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (23 มกราคม 2541 - 30 พฤศจิกายน 2555)
 รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร 

 (31 ตุลาคม 2551 – 21 เมษายน 2553)
 รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

 (13 มกราคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2553)
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นายจตุฤทธิ์   จันทรกานต์   
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน 
อายุ  47  ปี  

การศึกษา
 ปริญญาโท MBA (Strategic Management), 

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

อายุงานใน บสย.  1 ปี 11 เดือน 
 
ประสบการณ์ทำางาน
 รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน (2 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน)          
 ผู้อำานวยการฝ่าย Unsecured Lending Products & Payments 

 ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) (พฤษภาคม 2551 – มิถุนายน 2557)
 รองผู้อำานวยการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

 (กุมภาพันธ์ 2549 – เมษายน 2551)
 ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อีซี่บาย จำากัด (มหาชน) (มีนาคม 2542 – ตุลาคม 2548)
 พัฒนาธุรกิจ บริษัท บีพีซี กรุ๊ป จำากัด (ตุลาคม 2536 – สิงหาคม 2539)     
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นายประเสริฐ  ชัยชาญอุดมสุข 
 ผู้อำานวยการอาวุโส 
 ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ

 นายวีรวัฒน์  วัจฉละพงศ์
 ผู้อำานวยการอาวุโส
 ฝ่ายบริหารจัดการหนี้

น.ส.ญาณี  รวมรักษา 
 ผู้อำานวยการอาวุโส 
 ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ

นายศิษฏ์  วงศาริยะ 
ผู้อำานวยการ

สำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

 น.ส.ธนภร  ประกายเกียรติ  
 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 สำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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 นายชาญชัย  เลิศมหรรพฤฒิ  
 ผู้อำานวยการอาวุโส 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอนุสรณ์  เอมกมล 
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 นางอิศราพร  อรุณประเสริฐ 
 ผู้อำานวยการ 
 ฝ่ายบริหารสำานักงาน

นายศิริพงษ์  แผนสนิท 
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

 นายวิโรจน์  สิทธิเจริญรุ่ง  
 ผู้อำานวยการ 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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 นายคมสัน  วัฒนวนาพงษ์ 
 ผู้อำานวยการ 
 ฝ่ายกิจการสาขา

นางผกามาศ  สัจจพงษ์ 
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

น.ส.ปราณี  วงค์อำานวยกุล 
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 นางกนกนนท์  วงศ์มณฑา  
 ผู้อำานวยการ 
 ฝ่ายกฎหมาย

นายเกรียงไกร   ไชยศิริวงศ์สุข 
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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 นางพงษ์ทิพย์  เทศะภ ู
 ผู้อำานวยการ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ์ 
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายค่าประกันชดเชย

 นางดุสิดา  ทัพวงษ์ 
 ผู้อำานวยการ 
 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นายเฉลิมชัย  ไพบูลย์ศิริ 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

ฝ่ายค่าประกันชดเชย

 นายพงศ์พิชญ์  พิณสาย  
 รักษาการผู้อำานวยการ 
 ฝ่ายบริหารการลงทุน

นางจิราพร  ทองศรี 
รักษาการผู้อำานวยการ

ฝ่ายปรับปรุงกระบวนการทำางาน
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การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในปี 2558
 นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ ลาออกจากตำาแหน่งผู้จัดการทั่วไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
 นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการ บสย. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไปอีกตำาแหน่ง ในระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
 การกำาหนดค่าตอบแทนผู้จัดการ บสย. ในการกำาหนดคร้ังแรก จะดำาเนินการตามข้ันตอนการสรรหา คณะกรรมการ บสย. จะแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  สำาหรับการปรับ
ขึ้นเงินเดือนประจำาปี คณะกรรมการ บสย. จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงานและตัวชี้วัด รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนประจำาปี โดยพิจารณาจากระดับความสำาเร็จของตัวชี้วัด และผลประกอบการ 
โดยรวมของ บสย. สำาหรับการกำาหนดค่าตอบแทนของรองผู้จัดการทั่วไป เป็นอำานาจของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ในการกำาหนด
และพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำาปี โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในการบรรลุตัวชี้วัด 
แผนงานและเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง มีจำานวนเงินรวม 43,131,404.81 
บาท และสวัสดิการมีจำานวนเงินรวม 524,206.74 บาท
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 สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
 
 นับจากปี 2557 เป็นต้นมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทบทวนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลายครั้ง และในเดือน
กันยายน 2558 ได้มีการปรับลดประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากร้อยละ 3.0 เหลือร้อยละ 2.7 รัฐบาลจึงได้ 
เร่งกระตุ้นกิจกรรมการลงทุนทางเศรษฐกิจเพ่ือช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟ้ืนตัว รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ มาตรการสนับสนุนการลงทุนของต่างประเทศ มาตรการจ้างงานและกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับท้องถ่ิน มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ท้ังน้ี มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าว ส่งผลให้ GDP ในปี 2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.8 ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม 
ยังคงมีปัจจัยเชิงลบจากภาวะการส่งออกที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศยังเร่งตัว 
ได้ไม่มากนัก 

 ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้กำาหนดมาตรการทางการเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ท้ังมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
มาตรการปรับลดหรือยกเว้นอัตราภาษี มาตรการการช่วยเหลือทางการเงินผ่านกองทุนหมู่บ้าน มาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนของประชาชนรายย่อย (Nano Finance) รวมถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อช่วยเหลือ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ซึ่งมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดำาเนินการให้การค้ำาประกันสินเชื่อรวมอยู่ในมาตรการนี้ด้วย ทั้งนี้ หาก 
พิจารณาเปรียบเทียบสินเชื่อตามขนาดธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ก็จะพบว่า ภาพรวมสินเชื่อมีการขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อ 
SMEs ขนาดย่อมซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามทิศทางของเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ SMEs ที่มุ่งเน้น 
รายย่อยมากขึ้น โดยจากเดิม ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2557 ภาระสินเชื่อ SMEs ขนาดย่อมมีจำานวน 3.28 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 3.46  
แสนล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราขยายตัวประมาณร้อยละ 6 ในขณะที่ภาระสินเชื่อของ SMEs ขนาดกลาง 
      และขนาดใหญ่ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบในช่วง 
      ระยะเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การที่ปริมาณสินเชื่อ 
      SMEs ขนาดย่อมขยายตัวเพิ่มขึ้น ย่อมมีความเสี่ยง 
      ในการผิดนัดชำาระหนี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจาก 
      เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง โดย ณ สิ้นไตรมาส  2 
        ปี 2558 NPL ของภาระสินเชื่อคงค้างของ SMEs 
       เพิ่มขึ้นเป็น 1.34 แสนล้านบาท จาก ณ สิ้นไตรมาส 
       4 ปี 2557 ที่มี NPL จำานวน 1.14 แสนล้านบาท 
      หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18
 

ผลการดำาเนินงาน

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
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 ภาระสินเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์ในระบบ

   นอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลยังมีมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเสริมให้เศรษฐกิจขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะการยกระดับ 
SMEs ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงจะมีการบูรณาการ สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับขีดความสามารถ 
ของ SMEs จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก
ให้ภาคธุรกิจ SMEs สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไปในอนาคต 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงคาดว่าโดยรวมภาคธุรกิจ SMEs น่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจและมาตรการ
กระตุ้นของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าสินเชื่อ SMEs ตั้งแต่สิ้นปี 2558 น่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 
หรือคิดเป็นจำานวนภาระสินเชื่อ SMEs คงค้างเฉพาะส่วนเพิ่มปี 2558 จำานวน 300,000 ล้านบาท

แนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ที่มา : ประมวลจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย สินเชื่อ NPL และจำานวนรายลูกค้าของธนาคารพาณิชย์แยกตามขนาดธุรกิจของธนาคาร
 แห่งประเทศไทย (ณ 30 มิถุนายน 2558)
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ที่มา : จากการรวบรวมของฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สินเชื่อ SMEs ณ สิ้นปี

GDP ณ สิ้นปี

% สินเชื่อ SMEs 
ต่อ GDP (แกนขวา)

2,853,907
3,291,777

3,645,880
4,159,879 4,438,796

4,716,345

10,802,402
11,300,485

12,349,026
12,901,498 13,132,234

13,537,485

26.42%
29.13% 29.52%

32.24%
33.80%

34.84%

(ร้อยละ)(ล้านบาท)
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  การค้ำาประกันสินเชื่อ

  1. การอนุมัติค้ำาประกันในแต่ละปี 

ล้านบาท

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 ปี พ.ศ.
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3,299 1,366

21,558

5,763

42,585

13,346

52,446

17,641

82,752

24,357

87,080

28,029

61,051

25,250

102,802

79,249

จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนโครงการ (ราย)

  2. ภาระการค้ำาประกันคงเหลือ ณ สิ้นปี 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 ปี พ.ศ.

จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนโครงการ (ราย)

ล้านบาท
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8,631

39,884
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269,535

97,421

308,936

162,813
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  3. การอนุมัติค้ำาประกันจำาแนกตามภูมิภาคปี 2558

4. การอนุมัติค้ำาประกันจำาแนกตามประเภทธุรกิจปี 2558

จำานวนเงิน (ล้านบาท)

 รวม

 กรุงเทพและปริมณฑล*

 ภาคกลาง 

 ภาคตะวันออก 

 ภาคเหนือ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภาคใต้

* กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม

ที่มา : ข้อมูลจากระบบค้ำาประกันสินเชื่อใหม่ (ระบบ magic: RPT61030-2, RPT41020, RPT62010) ณ วันที่ 11 มกราคม 2559
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212,507

214,531.72

42,268.61 40,189.72
71,237.53 69,504.22 56,556.29

494,288.09

จำานวนโครงการ (ราย)
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รวม

การบริการ

การผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ

อาหารและเครื่องดื่ม

เกษตรกรรม

เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร

ยานยนต์

สินค้าอุปโภคบริโภค

เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

เยื่อกระดาษและสิ่งพิมพ์

พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

ปิโตรเคมีและพลังงาน

อัญมณีและเครื่องประดับ

ผลิตภัณฑ์จากแร่อื่น ๆ

รองเท้าและเครื่องหนัง

ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง

เซรามิก แก้ว และ กระจก

3.39%

3.91%

2.72%

2.64%

2.40%

2.17%

2.14% 1.65% 0.64% 0.98% 0.69%

16.83%

12.19%

10.04%

9.73%10.44%
6.59%

4.00%

6.85%

จำานวนเงิน (ล้านบาท)จำานวนโครงการ (ราย)

43.41%

8.55%8.13%

14.41%

14.06%

11.44%
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของ บสย. ระหว่าง ปี 2552 –2558

การดำาเนินงานสนับสนุนนโยบายรัฐ

 ในปี 2558 (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) บสย. ได้ดำาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อ และมาตรการ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1.	 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ	SMEs	Speedy	Loan	สำาหรับธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	ปี	2558	วงเงินรวม	5,000	 
	 	 ล้านบาท
   ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 และเริ่มเปิดรับคำาขอใช้บริการ
 2.	 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จำากัด	(มหาชน)	ปี	2558	วงเงินรวม	2,000	ล้านบาท	 
   ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 และเริ่มเปิดรับคำาขอใช้บริการ
   ณ 31 ธันวาคม 2558 มีการอนุมัติค้ำาประกันจำานวน 13 ราย ยอดอนุมัติค้ำาประกันรวม 130 ล้านบาท
 3.	 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา	(Policy	Loan)	ธพว.	วงเงินรวม	15,000	ล้านบาท
   คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ บสย. ดำาเนินโครงการ โดย บสย. ลงนามบันทึกข้อตกลง 
   ร่วมกัน (MOU) ร่วมกับธนาคาร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และเริ่มเปิดรับคำาขอใช้บริการ  
   ณ  31 ธันวาคม  2558  มีการอนุมัติค้ำาประกันจำานวน 1,142 ราย ยอดอนุมัติค้ำาประกันรวม 3,831.37 ล้านบาท
	 4.	 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ	Portfolio	Guarantee	Scheme	ระยะที่	5	(ฉบับปรับปรุงใหม่	70	:	30)	วงเงิน 
	 	 รวม	80,000	ล้านบาท 
   คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ บสย. ดำาเนินโครงการ (ให้ใช้แทนโครงการ Portfolio  
   Guarantee Scheme ระยะที่ 5 วงเงิน 240,000 ล้านบาท) บสย. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ร่วมกับธนาคาร  
   จำานวน 10 แห่ง ต่อมา ครม. มีการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ โครงการ จึงยกเลิกโครงการนี้ 
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ที่มา : จากการรวบรวมของฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย.

ยอดอนุมัติค้ำาประกัน (ลบ.) สินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ (ลบ.) รักษาการจ้างงานเดิมในระบบเศรษฐกิจ (คน)

65,572

406,615
108,158

160,604

243,355

330,436

391,486

494,288

3,436,774

2,759,319

2,299,052

1,724,519

1,153,080

745,680107,925

771,532

639,291

529,668

397,102

268,950

187,534
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	 5.	 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ	Portfolio	Guarantee	Scheme	ระยะที่	5	(ปรับปรุงใหม่)	วงเงินรวม	100,000	 
	 	 ล้านบาท		ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่	8	กันยายน	2558	
   คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ บสย. ดำาเนินโครงการ (ให้ใช้แทนโครงการ Portfolio  
   Guarantee Scheme ระยะที่ 5 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 70:30) วงเงิน 80,000 ล้านบาท)  บสย. ลงนาม MOU ร่วมกับ 
   ธนาคารจำานวน 19 แห่ง เมื่อเดือนกันยายน 2558 และเริ่มเปิดรับคำาขอใช้บริการ
   ณ  31 ธันวาคม  2558 มีการอนุมัติค้ำาประกันจำานวน 9,266 ราย ยอดอนุมัติค้ำาประกันรวม 41,999.61 ล้านบาท
 6.	 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ	Portfolio	Guarantee	Scheme	รายสถาบันการเงิน	ระยะที่	4	วงเงินรวม	10,000	 
	 	 ล้านบาท	 
   เป็นโครงการที่ บสย. ดำาเนินการเองจัดทำาขึ้นเพื่อรองรับคำาขอค้ำาประกันลูกค้า SMEs ของธนาคารระหว่างการรอการ 
   พิจารณาของรัฐ พิจารณาขยายวงเงินและระยะเวลารับคำาขอโครงการ PGS ระยะที่ 5 ที่เดิมจะครบกำาหนดในวันที่ 
   31 ธันวาคม 2558
   คณะกรรมการ บสย. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติดำาเนินโครงการ โดย บสย. ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคาร 
   จำานวน 7 แห่ง เมื่อเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2558 และเริ่มเปิดรับคำาขอใช้บริการ   
   ณ 31 ธันวาคม  2558 มีการอนุมัติค้ำาประกันจำานวน 15 ราย ยอดอนุมัติค้ำาประกันรวม 30.6 ล้านบาท 
	 7.	 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ	 PGS	 เพื่อรองรับโครงการ	 PGS	 ที่จะครบกำาหนดอายุค้ำาประกันตั้งแต่ปี	 2559	 
	 	 เป็นต้นไป	(PGS	Renew)
   เป็นโครงการที่ บสย. ดำาเนินการเอง จัดทำาขึ้นเพื่อรองรับการค้ำาประกันลูกค้า SMEs ที่จะครบกำาหนดอายุค้ำาประกัน 
   ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป
   คณะกรรมการ บสย. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติดำาเนินโครงการ โดยจะมีการ 
   ลงนาม MOU กับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ในเดือนมกราคม 2559
	 8.	 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ	Micro	Entrepreneurs	ระยะที่	2	วงเงินรวม	13,500	ล้านบาท
   คณะกรรมการ บสย. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558  มีมติอนุมัติโครงการ และนำาส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอ 
   รับการสนับสนุนการดำาเนินโครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 วงเงิน 13,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  
   2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
	 9.	 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	วงเงินรวม	2,000	ล้านบาท		
   คณะกรรมการ บสย. เมื่อเดือนธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติโครงการ และนำาส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22  
   มกราคม 2558  

การออกมาตรการช่วยเหลือ SMEs

 1. มาตรการเพ่ิมวงเงินท่ีรัฐบาลชำาระค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสินเช่ือแทน SMEs ในปีแรก ท่ีให้ บสย. ค้ำาประกันสินเช่ือผ่านโครงการ 
  PGS ระยะที่ 5 เพิ่มอีกจำานวน 20,000 ล้านบาท  
   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติมาตรการ
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เกิดการจ้างงานกว่า

3,400,000
คน

  การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

 ตามภารกิจหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีหน้าที่ให้การค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและเพิ่ม
โอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขาดหลักประกันให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อมากยิ่งขึ้น 
 
 ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. ค้ำาประกันสินเชื่อสะสมทั้งสิ้น 212,507 ราย วงเงินค้ำาประกัน 
494,288.09 ล้านบาท และจากการเก็บข้อมูลของกิจการที่ขอสินเชื่อ โดยมี บสย. ค้ำาประกัน ส่งผลให้ SMEs  ได้รับสินเชื่อจากสถาบัน 
การเงินรวมประมาณ 770,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.6 เท่าของยอดอนุมัติค้ำาประกันสะสม จากผลการดำาเนินงานดังกล่าวก่อให้ 
เกิดผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงานแก่แรงงานกว่า 3,400,000 คน ทั้งนี้สินเชื่อต่าง ๆ ได้กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ กรุงเทพ 
และปริมณฑล 43.41% ภาคเหนือ 14.41% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.06% ภาคกลาง 8.55% ภาคตะวันออก 8.13% และ 
ภาคใต้ 11.44% จะเห็นได้ว่าการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. เป็นปัจจัยสำาคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 

 

 นอกเหนือจากภารกิจหลักตามที่กล่าวมา บสย. ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมให้แก่ 
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ได้มีโอกาสรู้จัก รับทราบข้อมูลและสร้างความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ บสย. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ 
ขั้นตอนการใช้บริการ จึงมุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองทางการเงินตามที่คาดหวังไว ้
หรือต้องการเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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 1. การจัดกิจกรรม “เข้าถึงแหล่งเงินทุน”  กิจกรรมในงานได้เชิญ สถาบันการเงินในพื้นที่เข้าร่วมให้คำาปรึกษาด้านสินเชื่อ อีกทั้ง
เชิญ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการ
ขอสินเชื่อแบบครบวงจรได้ในงานเดียวกัน นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้แก่ SME ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย 
ในปี 2558 จัดกิจกรรม 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 3,261 ราย เข้ารับคำาปรึกษา 935 ราย ต้องการสินเชื่อ 617 ราย วงเงิน 2,032.54 
ล้านบาท หลังจากได้รับคำาปรึกษา คำาแนะนำา บสย. ได้ประสานงานและนำาส่งสถาบันการเงินทำาให้ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อ 448 
ราย วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ 273 ล้านบาท ในจำานวนนี้มีผู้ประกอบการ SME ได้รับสินเชื่อโดยมี บสย. ค้ำาประกันจำานวน 84 ราย วงเงิน 
ค้ำาประกัน 102 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณกว่า 169 คน อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคาร 
ซึ่ง บสย. จะติดตามความคืบหน้าต่อไป

 2. การจัดกิจกรรม “คลินิกค้ำาประกันสินเช่ือ” เพ่ือให้คำาปรึกษา แนะนำา การเตรียมความพร้อมในการขอสินเช่ือ รวมท้ังตรวจสอบ 
คุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ทั่วไปที่สถาบันการเงินจะพิจารณาสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้ ในปี 2558 จัดกิจกรรม 44 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
3,063 ราย เข้ารับคำาปรึกษา 2,068 กิจการ  ต้องการสินเชื่อ 1,798 ราย วงเงิน 4,943 ล้านบาท  หลังจากได้รับคำาปรึกษา คำาแนะนำา 
บสย. ได้ประสานงานและนำาส่งสถาบันการเงินทำาให้ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อ 295 ราย วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ 731.48 ล้านบาท 
ในจำานวนน้ีมีผู้ประกอบการ SME ได้รับสินเช่ือโดยมี บสย. ค้ำาประกันจำานวน 259 ราย วงเงินค้ำาประกัน 583.344 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือ 
อีกประมาณกว่า 1,500 ราย อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่ง บสย. จะติดตามความคืบหน้าต่อไป
 
 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 เป็นต้นมา บสย. ได้พัฒนาระบบ “คลินิกค้ำาประกันสินเชื่อออนไลน์” เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงบริการรับคำาปรึกษา ขอรับคำาปรึกษากับ บสย. ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้ารับคำาปรึกษาที่สำานักงานสาขาของ บสย. โดยมีผู้รับคำาปรึกษาตั้งแต่เดือนกรกฏาคม – 
ธันวาคม 2558 จำานวน 795 ราย ซึ่งสำานักงานสาขาที่รับผิดชอบดูแลตามพื้นที่ได้ดำาเนินการติดต่อ SME เพื่อให้คำาปรึกษา แนะนำา 
หากมีความพร้อมจะประสานและส่งต่อไปยังสถาบันการเงินต่อไป
 
 3. การจัดกิจกรรม	 ให้ความรู้แก่	 SMEs	 พร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 ร่วมกับ	 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
(University	 Business	 Incubator	 –	 UBI) เพื่อช่วยสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ท่ีเป็นกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีประสงค์ประกอบธุรกิจหรือผู้เร่ิมต้น
ธุรกิจ และให้คำาแนะนำาและให้คำาปรึกษาแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ การเงิน อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนในระบบ ในปี 2558 จัดกิจกรรม 23 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,451 ราย เข้ารับคำาปรึกษา 786 กิจการ  ต้องการสินเชื่อ 528 
ราย วงเงิน 746.45 ล้านบาท  หลังจากได้รับคำาปรึกษา คำาแนะนำา บสย. ได้ประสานงานและนำาส่งสถาบันการเงินทำาให้ผู้ประกอบการ 
ได้รับสินเชื่อ 66 ราย วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ 22.74 ล้านบาท  ในจำานวนนี้มีผู้ประกอบการ SME ได้รับสินเชื่อโดยมี บสย. ค้ำาประกัน
จำานวน 59 ราย วงเงินค้ำาประกัน 15.09 ล้านบาท

 4. การจัดกิจกรรม Orientation	SMEs เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง บสย. กับลูกค้าท่ี บสย. ให้การค้ำาประกัน  อีกท้ังเป็นการ
ตรวจสอบและติดตามแนวโน้มกิจการ  โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการค้ำาประกันสินเชื่อจาก บสย. อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้จำานวนลูกค้าที่ตรวจเยี่ยมในปี 2558 มีจำานวนทั้งสิ้น 15,004 ราย  พบว่ามีผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อเพิ่ม 1,874 ราย  วงเงิน 
8,608 ล้านบาท และต้องการให้ บสย. ค้ำาประกันจำานวน 1,721 ราย  วงเงิน 6,398 ล้านบาท 
 
 5. การจัดกิจกรรม Orientation	Bank โดยการจัดประชุมและสัมมนากลุ่มย่อยให้กับสถาบันการเงินในพ้ืนท่ี เพ่ือแนะนำาหลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบัติในการขอรับบริการค้ำาประกันสินเชื่อและประสานงานในการยื่นคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อและติดตามผล ตลอดจนสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง  และจัดสัมมนาในระดับภูมิภาค จำานวน 4 ครั้ง  ผลการดำาเนินงานในปี 2558 จัดกิจกรรมจำานวน 2,525 
ครั้ง โดยแบ่งเป็น การจัดประชุมกลุ่มย่อยจำานวน 148 ครั้ง และการเข้าพบและร่วมประชุมกับสถาบันการเงินจำานวน 2,377 ครั้ง 
โดยมีผู้เข้าร่วมจำานวน 7,129 คน
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  การบริหารจัดการทรัพยากร

  การบริหารจัดการสารสนเทศ 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) บสย. ได้กำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับ 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยในปี 2558 บสย. ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการ 
ตามแผนวิสาหกิจ บสย. โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

	 1.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานสารสนเทศหลัก	(Core	Business)	เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการ
   ดำาเนินการปรับปรุงระบบค้ำาประกันสินเช่ือเดิมให้รองรับผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันใหม่ ๆ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 
   ในการรองรับจำานวนธุรกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึนและดำาเนินการพัฒนาระบบค้ำาประกันสินเช่ือใหม่ (Core Guarantee System:  
   CGS) ทั้งในปี 2558 และปี 2559
  • ดำาเนินการพัฒนาต่อยอดระบบส่งคำาขอให้ค้ำาประกันสินเช่ือออนไลน์ให้สามารถอนุมัติค้ำาประกันอัตโนมัติ (Auto Approval  
   Process) ได้ เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมช่องทางและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสถาบันการเงินในการส่งคำาขอ 
   ให้ค้ำาประกันสินเช่ือของลูกค้า SMEs โดยสามารถสนับสนุนเป้าหมายการค้ำาประกันให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 2.		 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	(Decision	Support	System:	DSS)	แบบบูรณาการ
   ในปี 2558 และปี 2559 ดำาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านบัญชีการเงินให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ  
   (Enterprise Resource Planning : ERP) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนทางด้านการเงิน การลงทุนต่าง ๆ ได้อย่างม ี
   ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
   งานด้านการตรวจสอบภายใน
   ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ออกรายงานเพื่อวัดและวิเคราะห์ผลดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่  
   ระบบคลังข้อมูล (Data warehouse) ระบบ MIS ระบบ ESS ระบบ B-Request และระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบ  
   (Audit Management System) ซึ่งได้ดำาเนินการแล้วเสร็จและดำาเนินการจริงในปี 2558
   พัฒนาและปรับปรุงระบบ Call Center, CRM, Branch Activity (BA) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแก ่
   ลูกค้า ธนาคาร และผู้สนใจ

 3.		 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
  • ดำาเนินการจัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงจัดหาเคร่ืองมือท่ีสนับสนุน 
   นโยบายการสำารองข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ (Centralize Data Backup System) ซึ่งจะดำาเนินการในปี 2558-2559  
   เพื่อรองรับการสำารองข้อมูลที่สำาคัญ 
  • ดำาเนินการจัดหาศูนย์ปฏิบัติการสำารอง (Co-location) ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสำารอง (Alternate Site 
   Operation) ปี 2558-2559 เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 
  • ดำาเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy) ให้สอดคล้องกับ 
   กฎหมาย ระเบียบ คำาสั่ง เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ของ บสย.

 4.		 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ	บสย.ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
      ดำาเนินการนำามาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service) มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ 
  โดยมีการทบทวนแนวทางการให้บริการและตัวชี้วัดเพื่อให้ประสิทธิภาพของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  ข้อมูลสารสนเทศของ บสย. มีความแม่นยำา ถูกต้อง ปลอดภัย และมีความพร้อมใช้

	 5.		 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	อย่างยั่งยืน
      ดำาเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน IT และดำาเนินการสนับสนุนสารสนเทศการ 
  สร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร (CEO/CIO/CFO) ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ด้านการใช้ระบบงาน 
  สารสนเทศและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 
 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2559 - 2561 บสย. ได้กำาหนดกรอบงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกรรมหลักและระบบสารสนเทศ
จำานวน 38.38 ล้านบาท 
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 ปี 2558 บสย. ยังคงดำาเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 แผนหลัก ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แผนงาน TCG Career 
Management ซ่ึงมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความพร้อมด้านศักยภาพการทำางานของพนักงาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร และแผนงาน Employee Engagement เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน โดยการ
ดำาเนินการตามแผนงานดังกล่าว มีเป้าหมายหลักที่สำาคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคง และการเจริญเติบโตของทั้งต่อองค์กร
และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการดำาเนินงานขององค์กรในที่สุด โดยในปี 2558 แผนงาน 
ดังกล่าวประสบความสำาเร็จในการดำาเนินการ ดังนี้

 1.		 แผนงาน	 Career	 Management	 เป็นโครงการท่ีนำาหลักการบริหารจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) 
ซึ่งประกอบด้วย การกำาหนดเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) การจัดทำาแผนฝึกอบรมระยะยาว (Training Roadmap) การวางแผน
สืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning) รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) มาบูรณาการวางแผนและ
จัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดำาเนินการกำาหนดเส้นความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) โดยมีองค์ประกอบการพัฒนา
บุคลากร ประกอบด้วย 
  1.1 การวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency Assessment Analysis) มีผลต่อตัวชี้วัดระดับความสำาเร็จของการพัฒนา 
   และปิด Competency Gap มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยการหาช่องว่างความสามารถของบุคลากรรายบุคคล ตาม 
   ความจริง (Actual Competency) เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถที่คาดหวัง (Expected Competency) และนำามา 
   วางแผนพัฒนาและปรับปรุงความสามารถที่ยังขาดและส่งเสริมให้การทำางานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  1.2 การจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) มีผลต่อตัวชี้วัดระดับความสำาเร็จของการพัฒนา  
   Competency Gap (สามารถจัดทำา IDP ได้ 100%) โดยจัดทำาแผนพัฒนาให้บุคลากรทุกคนให้ได้รับการพัฒนาความรู้  
   ทักษะ และความสามารถ เพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ และความจำาเป็นของตัวบุคลากรเอง
  1.3 การจัดทำาแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคลประจำาปี (Training Year Plan) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดย 
   จัดทำาแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคลซึ่งเป็นแผนประจำาปี ที่กำาหนดขึ้นเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
   อันจะส่งผลต่อการพัฒนา Competency Gap ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับความสำาเร็จของการพัฒนาบุคคลากรโดยรวม
 ทั้งนี้ ในการดำาเนินการพัฒนาบุคลากรตาม Competency Gap จะมีการจัดฝึกอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรที่ได้กำาหนดขึ้นตาม 
Competency Gap และใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน ทั้งนี้ บสย. ได้พัฒนาระบบความสามารถ 
(Competency Development System) สำาหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำาแหน่งงาน 
ซึ่งประกอบด้วย การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทำางานของบุคลากรเทียบกับระดับความสามารถที่ บสย. 
คาดหวังในตำาแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร ทีมงานให้แข็งแกร่ง และเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
ที่วางไว้
 ทั้งนี้ ผลจากการดำาเนินการพัฒนาบุคลากรของ บสย. ในปี 2558 บสย. สามารถพัฒนาช่องว่างสมรรถนะของพนักงานโดยรวมได้
ตามเป้าหมาย
 นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสำาคัญในการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของ 
บสย. อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ให้คำาแนะนำาและสอนงานแก่พนักงานในสายงาน เพื่อสร้าง
ทีมให้แข็งแกร่ง สามารถปฏิบัติงานรองรับแผนงาน เป้าหมายและพันธกิจของ บสย. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

	 2.		 แผนงาน	Employee	Engagement					 
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำาเนินการตามแผนและมีผลประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ อยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าเป้าหมาย 
โดยในปี 2558 มีการดำาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน อาทิ HR Clinic เสียงตามสาย การกำาหนดสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน 
การเปิดโอกาสให้พนักงานเดินตลาดร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายกิจการสาขา การสื่อสาร 
Career Path กิจกรรมพนักงานทำาดีมีทุน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านความก้าวหน้าในการ
ทำางาน และด้านความท้าทายและมีอิสระในการทำางาน อย่างไรก็ตาม บสย. ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานให้
สูงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรให้ยั่งยืน
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ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของ บสย.

   ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

 บสย. ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่สำาคัญและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เพื่อให้องค์กรสามารถ 
บรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำาเนินงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และการเติบโตอย่างมั่นคง จึงได้ดำาเนินการ 
บริหารความเสี่ยงโดยนำาแนวทางของ COSO (ERM-Integrated Framework) ที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ความเส่ียงด้านตลาด และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง มีการกำาหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ีสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียง 
มีประสิทธิภาพ กำาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งทบทวนความเพียงพออย่างสม่ำาเสมอให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ

 บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมีการกำาหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่อาจจะทำาให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการดำาเนินงาน กำาหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง  กำาหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่ใช้จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการประเมินผลของการ 
บริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมและสม่ำาเสมอ รวมทั้งได้จัดทำาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่ครบถ้วน มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของทุกปัจจัยเสี่ยง เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ 
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด นอกจากนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรม สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง 
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมีการสำารวจความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงของพนักงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในปี 2558 บสย. ได้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
   
	 1.	 การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk)
  ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำาประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อ 
ไม่สามารถชำาระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำาระหนี้คืนได้ (Potential 
Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ บสย.
 
  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำาประกัน 
สินเช่ือ) เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยท่ียังคง 
ดำาเนินนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์การ 
ค้ำาประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme และให้การค้ำาประกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการค้ำาประกันที่มีการจำากัด
ปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantees : NPGs) และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งมีการระบุระยะเวลาการ 
ค้ำาประกันที่ชัดเจน ณ สิ้นปี 2558 มีภาระค้ำาประกันสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 97.66 ของภาระค้ำาประกันทั้งหมด ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการ
จ่ายค่าประกันชดเชยและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากการค้ำาประกันอย่างใกล้ชิด
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  การติดตาม ควบคุม และดูแลลูกหน้ี NPGs ถือเป็นส่วนท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึงของการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต ซ่ึงได้มีการ 
ดำาเนินมาตรการในการติดตามเพื่อลดหนี้ NPGs ทั้งการลดหนี้ NPGs รายเดิม และหนี้ NPGs รายใหม่ที่เกิดระหว่างปี 2558 เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถชำาระหนี้ได้ 
รวมทั้งหาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย. สำาหรับในส่วนของลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว ได้มีการเร่งรัด
ติดตามหนี้เงินชดเชยโดยใช้แนวทางการเจรจาประนอมหนี้และใช้มาตรการทางกฎหมายในการเร่งรัดชำาระหนี้ นอกจากนี้ ได้มีการ 
พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แบบจำาลอง Credit Scoring เพื่อให้แบบจำาลอง 
มีความถูกต้อง ความแม่นยำาและเป็นปัจจุบัน มีการกำาหนดเพดานความเสี่ยงและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และมีการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน เป็นต้น 

	 2.	 การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)
  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำาเนินงานและการนำาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม 
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำารงอยู่ของกิจการ
 
  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม 
เพียงพอที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำาแผนวิสาหกิจได้นำาการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO (ERM-Integrated 
Framework) มาประกอบการวางแผน มีการกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และจัดทำาแบบจำาลอง 
เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ที่สะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อช่วงความเบี่ยงเบนรวมที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้ รวมทั้งมีการติดตามและคาดการณ ์
ผลการดำาเนินงานโดยใช้แบบจำาลองดังกล่าวในการประเมินผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีต่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ี มีการประเมิน 
ระดับความเส่ียงและระดับเงินกองทุนท่ีใช้รองรับการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่า บสย. มีเงินทุนเพียงพอรองรับผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 3.	 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	risk)
  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือ
ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ 
เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. 
 
  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ เพ่ือเป็นกรอบในการกำาหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติการที่เหมาะสม เพียงพอที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ ได้แก่ การประเมิน 
การควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) และ 
การรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) เป็นต้น โดยได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้
มีการใช้งานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งฝ่ายงานต่าง ๆ และสำานักงานสาขาสามารถรายงานและบันทึกข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากการปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือรายงานเป็นประจำาทุกเดือน นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายการบริหารความ 
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ทบทวนแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กร (BCP) และจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องสำาหรับการระบาดใหญ่ของโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งมีการทดสอบแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มั่นใจว่า บสย. จะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
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 4.	 การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	Risk)
  ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่ใน
งบดุล ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกำาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตลาดอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทั่วไป (General market risk) และ/หรือ ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสาร (Specific market risk)

  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่เหมาะสม  
เพียงพอ สามารถควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และได้มีการทบทวนนโยบายการลงทุนด้วยความ 
ระมัดระวัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ มีการรายงานผลการดำาเนินงานการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ
บริหารเงินลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน ในปี 2558 บสย. ยังคงใช้นโยบายและข้อจำากัดการลงทุน 
(Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำาหนักการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่เกินร้อยละ 11 ของเงินลงทุน และน้ำา
หนักการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน รวมถึงกำาหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า 
Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม และเพิ่มการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึงการบริหารผลตอบแทนที่อาจ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน รวมทั้งมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 
นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนนโยบาย Stop Loss ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของตราสาร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
มีนัยสำาคัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้ดำาเนินการบริหารเงินกองทุนทุกแห่งต้องเสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการ 
ลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อพิจารณา 

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

  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ที่เหมาะสม เพียงพอ สามารถควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  ซึ่งภาระค้ำาประกันสินเชื่อ
ของ บสย. โดยส่วนใหญ่เป็นการค้ำาประกันประเภทโครงการ Portfolio Guarantee Scheme และตามกระบวนการจ่ายค่าประกัน
ชดเชยได้มีการกำาหนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่ บสย. จะทราบจำานวนเงินรวมที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี 
ล่วงหน้า ทำาให้มีเวลาในการจัดเตรียมสภาพคล่อง  ได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการบริหารสภาพคล่องของ บสย. ให้เป็นปัจจุบัน 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความชัดเจน ประกอบด้วย 1) สภาพคล่องเพื่อการดำาเนินงานและการจ่าย 
ค่าประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพื่อการจ่ายค่าประกันชดเชยที่มีการกำาหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าประกันชดเชย
จากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันที่ได้รับ รวมทั้งได้จัดทำาประมาณการกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน รายไตรมาส และ 
รายปี เพื่อจัดเตรียมสภาพคล่องให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการชำาระเงิน มีการกำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแยกตามลักษณะการจ่ายค่า
ประกันชดเชยและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) รวมถึงมีแผนฉุกเฉิน
สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติและแผนฉุกเฉินสภาพคล่องในภาวะวิกฤต

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)56 รายงานประจำาปี	2558



   การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี การกำากับดูแลที่ดี
ขององค์กร มีการบริหารงานที่เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผูกพันในการดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ที่ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในสำาหรับการดำาเนินงานทุกด้านของ บสย. 
โดย บสย. กำาหนดให้ทุกหน่วยงานของ บสย. ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดไว้ในระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อเป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจของ บสย. และ
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ยังกำาหนดให้มีการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความพอเพียงของ
กระบวนการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการหารือ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน ซ่ึงสาระสำาคัญประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. ในกรณีที่มี 
ข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 บสย. ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลที่ดี โดยจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติงาน รวมทั้งคู่มือระบบ
ควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงานกำาหนดระเบียบวินัยของพนักงาน จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึง 
กำาหนดบทลงโทษการกระทำาความผิดระเบียบวินัย และความผิดข้ันร้ายแรงไว้ด้วย ท้ังน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นประจำา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

 บสย. กำาหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสร้างการควบคุมท่ีเหมาะสมในทุกส่วนงาน 
กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกกำาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สำาหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับการระบุ
และดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บสย.

 การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดำาเนินงานของ บสย. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าท่ีติดตามดูแลการควบคุมภายใน การกำากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ของ บสย. อย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ บสย. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการรายงานผลการกำากับและตรวจสอบต่อกรรมการและผู้จัดการท่ัวไป และผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาดำาเนินการแก้ไข 
และได้นำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกเดือน นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับ 
ระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ คำาสั่งต่าง ๆ เป็นต้น  เพื่อให้องค์กรมีการกำากับดูแลที่ดีตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำาหนดไว ้
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ

 ทั้งนี้ บสย. ตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการที่สำาคัญของการดำาเนินธุรกิจของ บสย. ทำาให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานของ บสย. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์
ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำาเนินงานน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
ข้อบังคับต่าง ๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำาอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของ บสย.
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   ยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการดำาเนินงาน

       ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานและแนวนโยบายการดำาเนินงาน

 กรอบการดำาเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในปี 2559-2563 เป็นการดำาเนินงานภายใต้ 
นโยบายการพัฒนาองค์กรระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2559-2563) อันจะนำาไปสู่การเป็น “บสย.	เป็นสถาบันแห่งชาติ	เพื่อการค้ำาประกัน 
สินเชื่อและมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาส่งเสริม	SMEs	ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” โดยมีรายละเอียดที่สำาคัญ ดังนี้

กรอบการดำาเนินงานของ บสย. ปี 2559 – 2563

VISION

“	บสย.	เป็นสถาบันแห่งชาติ	เพื่อการค้ำาประกันสินเชื่อและมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาส่งเสริม	SMEs	ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน	”

พันธกิจ

1. ช่วยเหลือ SMEs ทุกกลุ่มให้เข้าถึงแหล่งทุน 2. ช่วยพัฒนา SMEs ให้มีคุณภาพในการประกอบ
   กิจการ

3. พัฒนา บสย. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่	1
ขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม Micro 

SMEs เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุน

ยุทธศาสตร์ที่	2
สนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ SMEs 

(Financial Literacy)

ยุทธศาสตร์ที่	3
วางระบบการบริหารจัดการงานภายใน และ

เชื่อมต่อกับสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์	: ลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

เป้าประสงค์	: สร้าง SMEs ให้มีความรู้พื้นฐาน
ทางการเงินผ่านศูนย์บ่มเพาะต่างๆ

เป้าประสงค์	: บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

กลยุทธ์และภารกิจที่ต้องดำาเนินการ กลยุทธ์และภารกิจที่ต้องดำาเนินการ กลยุทธ์และภารกิจที่ต้องดำาเนินการ

กลยุทธ์ ภารกิจ กลยุทธ์ ภารกิจ กลยุทธ์ ภารกิจ

1. การตลาดเชิงรุก
   เพื่อขยายฐานลูกค้า

1.1 ประยุกต์กลยุทธ์ 
     การตลาดเพื่อ
     ขยายการค้ำาประกัน   
     ลูกค้า SMEs ทุกกลุ่ม
     และเพิ่มฐานการ
     ค้ำาประกันไปยัง
     กลุ่มลูกค้า Micro 
     SMEs

1. การบ่มเพาะความรู้

1.1 ร่วมมือกับหน่วยงาน
     พันธมิตรบ่มเพาะ
     ความรู้ทางการเงิน
     ให้ SMEs
1.2 ประเมินคุณภาพ
     ความรู้ที่ผู้อบรม
     โครงการบ่มเพาะ
     ได้รับ

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
    องค์กรและระบบงาน

1.1 ยกระดับประสิทธิภาพ
     ของระบบสารสนเทศ
1.2 สร้างผลตอบแทน
     การบริหาร
     สภาพคล่อง
1.3 สร้างผลตอบแทน
     การบริหาร
     กองทุนส่วนบุคคล
  1.3.1 การบริหารหนี้ 
          Non-PGS
  1.3.2 การบริหารหนี้  
          PGS

2. การประชาสัมพันธ์  
    แบบ Mass 2.1 สร้างการรับรู้ 2. การให้คำาปรึกษา

    และคำาแนะนำา

2.1 จำานวนคนเข้าร่วม
     กิจกรรมให้
     คำาปรึกษาและ
     คำาแนะนำา

2. พัฒนาบุคลากร 2.1 เพิ่มศักยภาพ
     บุคลากร

3. เป็นเลิศในการ
    ให้บริการ

3.1 สร้างความพึงพอใจ 
     ให้กับลูกค้า

3. สร้างความเข้าใจ
    เรื่องค้ำาประกันให้กับ 
    SMEs

3.1 จัดกิจกรรมร่วมกับ
     หน่วยงานพันธมิตร
     ภาครัฐและเอกชนให้
     ความรู้ SMEs

3. ลดค่าใช้จ่าย 3.1 การบริหารสัดส่วน
     ค่าใช้จ่าย

4. ถ่ายทอดความรู้ 
    Online

4.1 ถ่ายทอดบทความ
     การให้ความรู้กับ
     SMEs ลงใน Social 
     Media
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม Micro SMEs เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุน 
          (Financial Additionality)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการค้ำาประกันสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใหม่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และ
เพิ่มปริมาณวงเงินอนุมัติค้ำาประกันเพื่อให้ SMEs ได้รับเงินทุนจากสถาบันการเงินมากขึ้น ดังนี้

 1.  กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อขยายฐานลูกค้า
  การดำาเนินงานแบบบูรณาการหลักการตลาดที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ 4P (Product, Price, Place, Promotion) ซึ่งมีรูปแบบการ
ดำาเนินงานที่เชื่อมโยงกันในทุกส่วนตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงจนถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีแนวทางการดำาเนินการด้านการตลาด
กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ดังนี้

  กลุ่มที่	 1	 สถาบันการเงิน	 : บสย. จะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเชื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
สถาบันการเงิน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสถาบันการเงิน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมทั้งกระตุ้นความต้องการ
ของสถาบันการเงินในการใช้บริการ บสย. และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานให้สอดคล้องกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับ
สถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs 

  กลุ่มท่ี	2	 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 :	บสย. จะดำาเนินการแบ่งกลุ่มลูกค้า SMEs ตามจำานวน 
มูลค่าสินทรัพย์ถาวร คือ ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small)  และผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium) 
และจะดำาเนินการตลาดโดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
ปล่อยสินเชื่อ SMEs และกระตุ้นยอดการค้ำาประกัน การสร้าง Networking ไปยังเครือข่าย SMEs การรวบรวมและจัดทำา Customer 
Understanding ที่สามารถนำามาต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกัน รวมถึงการศึกษา คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันที ่
ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันท่ีพัฒนาข้ึนแบ่งเป็นโครงการท่ีดำาเนินการตามนโยบายภาครัฐ และโครงการท่ี 
บสย. ดำาเนินการเอง ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสถาบันการเงินด้วย

  นอกจากนี้ บสย. ยังกำาหนดแนวทางดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในบริการและหลักเกณฑ์การค้ำาประกันของ บสย. และเพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ประกอบการ SMEs โดย บสย. จะประสานงานและส่งต่อผู้ประกอบการ SMEs ให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อให้การดำาเนินการเข้าถึง
สินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้ง บสย. จะรักษาและขยายความร่วมมือกับ Partner ที่สนับสนุน บสย. ในการช่วยเหลือ SMEs รายใหม่
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั้งการสร้าง Partner ใหม่ให้กับ บสย. 

 2.  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบ Mass Communication
  ในปี 2559 เป็นปีที่ บสย. ก้าวเข้าสู่ 25 ปี ของการก่อตั้งองค์กร ซึ่ง บสย. จะใช้โอกาสนี้มาเป็น Theme การสื่อสาร “25	ปี	
บสย.	ก้าวสู่การค้ำาประกัน	300,000	ล้าน” โดยการประชาสัมพันธ์จะนำา Theme ดังกล่าวไปสื่อสารอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง แต่ยังคง 
ยึดหลักการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication) ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ โฆษณา การข่าวและจัด 
กิจกรรม เน้นการใช้สื่อสังคมในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสื่อหลักที่มีบริการครบทุกประเภท เพื่อการจัดกิจกรรมและ 
เพิ่มการรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งเน้นการโฆษณาสื่อ Online และวิทยุ ใช้การข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ในการสร้างความเคลื่อนไหว 
ขององค์กรเพื่อสร้างการรับรู้
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 3.  กลยุทธ์การเป็นเลิศในการให้บริการ
  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ บสย. ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานโดยมุ่งเน้นกระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มจาก
การวางแผนกระบวนการทำางานอย่างเหมาะสมมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน การระบุข้อกำาหนดที่สำาคัญของแต่ละกระบวนการ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า การออกแบบกระบวนการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้
ในการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงผลการดำาเนินงานในแต่ละกระบวนการ นอกจากนี้ยังกำาหนดโครงสร้างสำานักงานสาขา บสย. 
ให้เป็นหน่วยงานขาย (Sales force) ตามภูมิศาสตร์ เพื่อให้มีขอบเขตการดูแลที่ครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง สามารถประสานงาน
และดูแลการขายได้อย่างใกล้ชิด สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ อันนำาไปสู่ความพึงพอใจของ
ลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งจัดให้มีระบบ Call Center รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในปี 2558 จากการสำารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้าและโครงการรับฟังเสียงของลูกค้า ส่งผลให้ บสย. มีข้อมูลจากลูกค้าท่ีสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และระบบงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ SMEs (Financial Literacy)

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งหวังยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างมีมาตรฐาน ตั้งแต่การเตรียม
ความพร้อมในการขอสินเชื่อ การประสานงานเชื่อมต่อ SMEs กับสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุน การติดตามจนได้รับอนุมัติสินเชื่อและ
หลังจากได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้ว รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มี
ความพร้อมสู่การแข่งขัน ดังนี้

 1.  กลยุทธ์การบ่มเพาะความรู้ 
  1.1 ให้ความรู้ผู้ประกอบการที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุน (Un-Served) ร่วมกับ UBI (University Business Incubators) 
เพื่อช่วยสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบ
การรายย่อยที่ขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ประสงค์ประกอบธุรกิจหรือผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยให้บุคลากรของ บสย. ใน
พื้นที่สำานักงานสาขาทั่วทุกภูมิภาคเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และสถานศึกษาที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป ด้วยการเข้าไปมีบทบาทในการให้คำาปรึกษา เสริมความรู้ รวมถึงการเป็นหลักประกันให้กับผู้ทำาธุรกิจภายใต้กิจกรรม 
“ให้ความรู้แก่	SMEs	พร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนร่วมกับ	UBI”

  1.2   เสริมความรู้แก่ SMEs ที่เข้าถึงแหล่งทุนได้แล้ว (Under Served) ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หอการค้าไทย ซึ่งมี
โครงการส่งเสริมบทบาทของนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC: Young Entrepreneur Chamber of Commerce) เพื่อสนับสนุนพัฒนา และ
ต่อยอดการดำาเนินงานของหอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย และ บสย. ในการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั่วประเทศให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน

  1.3 การพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดค้าชายแดนสู่ AEC (ASEAN Economic Community) จากการที่
ประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อที่จะให้ก่อเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันของประเทศ
ใน ASEAN 10 ประเทศ โดยจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาในลักษณะของการเสริมความรู้ “การพัฒนา	SMEs	เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
ค้าชายแดนสู่	AEC”

 2.  กลยุทธ์การให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำา
  ดำาเนินการเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรและคู่ความร่วมมือรายใหม่ ๆ เพ่ือขยายขอบเขตการดำาเนินกิจกรรม 
ที่ช่วยสนับสนุน บสย. ในการช่วยเหลือ SMEs เพื่อมุ่งเน้นให้ SMEs ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและเพิ่มโอกาสในการ 
เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น
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 3.  กลยุทธ์สร้างความเข้าใจเรื่องค้ำาประกันให้กับ SMEs
  บสย. มีแนวทางในการสร้าง Synergy ร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานพันธมิตรอย่างต่อเน่ือง โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ 
สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ SMEs เพื่อช่วยเหลือ SMEs กลุ่มเป้าหมายให้ทราบถึงมาตรการช่วยเหลือ
ของภาครัฐ และได้รับความสะดวกในการขอรับคำาปรึกษาด้านสินเชื่อและการค้ำาประกันสินเชื่อ รวมทั้งการยื่นคำาขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริม 
SMEs ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
 4.  กลยุทธ์ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อสาธารณะที่เป็นแบบ Online
  ดำาเนินการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ รวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs จากในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อสื่อให้กับสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งจะทำาให้สาธารณชนได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันสมัย

  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 : วางระบบการบริหารจัดการงานภายใน เช่ือมต่อกับสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำาเนินงาน อันเป็นผลสืบเนื่องจากแผนการขยายการค้ำาประกัน
สินเชื่ออย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นกลุ่ม SMEs รายย่อยเพิ่มขึ้น จึงจำาเป็นที่ บสย. จะต้องมีระบบการดำาเนินงานที่สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการขยายการค้ำาประกันสินเชื่อในอนาคต ดังนี้

 1.  กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและระบบงาน
  1.1	 ยกระดับประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   การพัฒนาเคร่ืองมือด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลให้ทันสมัยและทันต่อ
ปัจจุบัน จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความรวดเร็ว ในการบริการจัดการและการให้ข้อมูล 
แก่พนักงานได้ทันต่อความต้องการ ซ่ึงท่ีผ่านมา บสย. ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบค้ำาประกันใหม่ให้รองรับการขยายตัวทางธุรกิจมาก
ข้ึน สำาหรับระบบงานสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้มีการพัฒนาและจัดหาโปรแกรมท่ีจะนำามาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 
อีกทั้ง บสย. ยังได้ตระหนักถึงการมี IT GRC (Governance, Risk Management and Compliance) อันจะนำาไปสู่การใช้งานระบบ
สารสนเทศที่ก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเป็นไปตามขั้นตอน ช่วยลดความซ้ำาซ้อน ลดความเสี่ยง และเพิ่มศักยภาพใน
การดำาเนินงาน ทั้งสามารถสนับสนุนการประสานงานระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ IT และคณะ
ทำางานความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอกมาให้คำาปรึกษาการบริหารโครงการสารสนเทศ และช่วยกำาหนดนโยบายและแผนงาน งบประมาณ
หรือโครงการต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบงานสารสนเทศที่อาจจะเกิดขึ้น ทำาให้ บสย. สามารถ 
ลดความเสี่ยงและมีความพร้อมในการดำาเนินงานติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  
  1.2		การสร้างผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
   พัฒนากระบวนการทำางานเพื่อเพิ่มผลิตภาพของการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ในการสร้างผลตอบแทนจากกองทุน
ส่วนบุคคล และผลตอบแทนจากการบริหารสภาพคล่อง โดยศึกษาหาช่องทางและโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ศึกษาทบทวนและปรับปรุง
นโยบายและข้อจำากัดในการลงทุน รูปแบบการว่าจ้างบริษัทจัดการและโครงสร้างค่าธรรมเนียมการจัดการให้มีความเหมาะสมและ
จูงใจบริษัทจัดการ รวมทั้งหามาตรการแนวทางในการติดตามสถานการณ์ ภาวะตลาด และผลการดำาเนินงานของบริษัทจัดการอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อการลงทุนที่จะนำาไปสู่การปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างทันเวลา
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	 	 1.3	 การบริหารหนี้
   แนวทางบริหารจัดการหนี้รูปแบบ Portfolio Guarantee Scheme โดยเพิ่มบทบาทการให้คำาแนะนำาปรึกษาในฐานะ
สถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือ SMEs เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น และประสานงานกับสถาบัน
การเงินผู้ให้กู้ เพื่อบรรเทาปัญหาและลดข้อขัดแย้งระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้กู้กับลูกหนี้ อันจะส่งผลให้ SMEs มีโอกาสอยู่รอดต่อไป 
โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มโครงการที่รัฐบาลให้การสมทบเงินค่าประกันชดเชย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการขอเงินค่าประกันชดเชย โดยจะ
ช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพในสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่ยังมีนโยบายแก้หนี้ และวัดผลในรูปของจำานวนรายที่สามารถแก้ไข
   
   ส่วนแนวทางการบริหารจัดการหน้ีท่ีไม่ใช่รูปแบบ Portfolio Guarantee Scheme จะมีการกำาหนดแผนงานและเป้าหมาย 
ในการบริหารหนี้ NPGs อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการให้คำาปรึกษาแก่ลูกหนี้และประสานงานกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันและเร่งรัดการแก้ไขหนี้ NPGs ที่มีศักยภาพ โดยในการดำาเนินการจะพิจารณาทั้งกลุ่มภาระค้ำาประกันที่เริ่มผิดนัดชำาระหนี ้
หนี้ NPGs รายเดิม และหนี้ NPGs รายใหม่ โดยจะให้คำาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในการจัดทำาแผนการชำาระหนี้ 
หากศกัยภาพของกจิการยงัไมส่ามารถปรบัปรงุโครงสรา้งหนีไ้ด ้จะพจิารณาหาแนวทางเพิม่ศกัยภาพในการชำาระหนี ้รวมทัง้ประสานงาน 
กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ให้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2559 บสย. จะเริ่มการจัดเก็บหนี้จาก 
ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) บางส่วน ซึ่งหากมีผลการจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมาย ก็จะพัฒนาวิธีการจัดเก็บหนี้ โดยเพิ่ม 
ขนาดการ Outsource ออกไป
  
  1.4	 การติดตามเก็บหนี้ค่าประกันชดเชย
   การติดตามเก็บหนี้ในปัจจุบัน บสย. ได้ให้ความสำาคัญในการเก็บเงินค่าประกันชดเชยโดยเฉพาะลูกหนี้รายใหม่ โดยใช ้
แนวทางการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพ โดยมีนโยบายให้สำานักงานสาขาทั้ง 11 แห่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
เป็นผู้ติดตามลูกหนี้ค่าประกันชดเชยเบื้องต้นตามพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการนำาจุดแข็งของสำานักงานสาขาซึ่งมีความชำานาญในพื้นที ่
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน  ส่งผลให้การติดตามหนี้มีความใกล้ชิดและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้กำาหนดกรอบ
ระยะเวลาในการติดตามและแนวทางการดำาเนินงานสำาหรับลูกหนี้กลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมาย
เร่งรัดชำาระหนี้ต่อไป

	 	 1.5		การพัฒนาศักยภาพกระบวนการค้ำาประกันสินเชื่อ
   บสย. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการค้ำาประกันสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพัฒนากระบวนการรับคำาขอ 
Online การรับคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อผ่านทางโทรสาร Email และหน้า Webpage ของ บสย. เพื่อให้มีความสะดวก รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการพิจารณาอนุมัติค้ำาประกันสินเชื่อโดยการพัฒนาระบบ Auto Approval และนำาระบบ Barcode มาช่วยในการจัดการงาน
ภายในให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนางานหลังการค้ำาประกันสินเชื่อและการพัฒนาระบบ Core Guarantee ซึ่งจะ 
ส่งผลให้กระบวนการค้ำาประกันสินเชื่อมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และส่งผลให้
ลูกค้า บสย. มีความพึงพอใจมากขึ้น
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   การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
สุจริต และบริหารจัดการภายใต้กรอบการบริหารและการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) คณะกรรมการ บสย. จึงได้ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) เพื่อกำาหนดหลักการและแนว
นโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการและแนวทางการกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และหลักมาตรฐานสากล 7 ประการ เป็นกรอบในการดำาเนินงานควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ดังนี้

 

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

 ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น บสย. ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศและความโปร่งใส และ 5) จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติตาม 
จนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใน บสย. 
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   แผนงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ในปี 2558 บสย. ได้กำาหนดแผนงานและกิจกรรมด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
 1.1 จัดกิจกรรม “แชร์ความดี:	The	series” โดยเชิญชวนพนักงานร่วมส่งรูปภาพประทับใจ หรือบทความสั้น ๆ  เล่าประสบการณ์ 
  การทำาความดีของตน เพื่อแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจในการทำาความดีให้แก่เพื่อน ๆ พนักงาน
 1.2 จัดบรรยาย เรื่อง “ความซื่อสัตย์กับการทำางาน” โดยพระมหางามพล กิตติโสภโณ 
 1.3 จัดอบรม เรื่อง “การกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	บสย.” ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ 
 1.4 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลและบทความด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีทุกรายไตรมาส
 1.5 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  รวมพลังป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 2.1 จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “บสย.	 ร่วมใจ	 ต้านภัยทุจริต” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
  ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความ 
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 2.2 เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
  Assessment: ITA) ซึ่งจัดโดย สำานักงาน ป.ป.ช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความยั่งยืน
 3.1 สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่รวบรวมกฎระเบียบ สื่อสาร สอบทาน ติดตาม และรายงาน
 3.2 พัฒนาและปรับปรุงคู่มืออำานาจดำาเนินการ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
 3.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่สำาคัญ เช่น สรุปสาระสำาคัญพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  
  ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
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   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บสย. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จึงได้กำาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Website ของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ และส่งเสริม 
ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ บสย. ดังนี้

 1.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 บสย. มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาระดับฐานะ
ทางการเงินให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง ดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และยึดมั่น 
ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
 
 2.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ	 บสย. สนับสนุนการดำาเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำากับ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ
 
 3.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า  บสย. มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และจัดบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญ เพื่อให้คำาแนะนำาช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพและอ่อนโยน 
 
 4.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	บสย. มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและความ 
น่าเชื่อถือของ บสย. ต่อเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 
 5.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า  บสย. กำาหนดให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อหรือขายทรัพย์สิน สินค้า และบริการทุกชนิดของ 
บสย. ต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ทำาให ้
คู่ค้าเข้าใจผิดพลาดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
 
 6.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจ  บสย. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำาไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ บสย. และให้ความ
ช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม
 
 7.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง	 บสย. ไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
 
 8.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	  บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยคำานึงถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชม สิ่งแวดล้อม และ 
ให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
 
 9.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	  คณะกรรมการและผู้บริหารของ บสย. ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี 
และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่ บสย. กำาหนดไว้ 
 
 10.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำาคัญขององค์กร จึงรักษา
และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกัน บสย. ก็ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการ 
ฝึกอบรมซ่ึงได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ 
ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นการมุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสบความสำาเร็จ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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   การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

 บสย. ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน จึงกำาหนดเป็นนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขึ้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กำาหนดในพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ทันสมัยต่อสภาวการณ์ อีกทั้ง บสย. ยังจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บสย. ได้ อาทิ

 1.	 การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น รายงานประจำาปี เว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th สื่อโฆษณาต่าง ๆ  เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ เป็นต้น
 
 2.	 การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร เช่น ระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) ระบบเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ บสย. 

 ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ได้ดำาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. สู่สาธารณชนตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บสย. ดังนี้

 1.	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  บสย. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง 
ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออำานวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ บสย.
 
 2.	 การเปิดเผยข้อมูลของ	บสย.	และข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
  บสย. ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีอำานาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน เช่น สำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ศาล กรมบังคับคดี เป็นต้น โดย บสย. จะให้ข้อมูล
ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย.

OPEN 	DATA 	AND 	TRANSPARENCY 
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  การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต และแสดงความคิดเห็น

 บสย. จัดให้มีช่องทางเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 
แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 

 • สำานักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • Call Center:  0-2890-9999
 • โทรศัพท์:  0-2890-9988 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • โทรสาร:   0-2890-9900, 0-2890-9800
 • www.tcg.or.th
 • สายด่วนสำาหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต : 0-2890-9977 และ 0-2890-9955

 สำาหรับพนักงาน สามารถร้องเรียน เสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตได้ที่ 
สายด่วน หมายเลข 0-2890-9977 และ 0-2890-9955 

  จริยธรรมและจรรยาบรรณ

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

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

ติดต่อ
สื่อสาร

ร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

ความคิดเห็น
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   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการ บสย. ได้ให้ความสำาคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานกิจการประจำาปี จึงกำากับดูแลให้การจัดทำางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและ 
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอโดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำาเนินงานของ บสย. อย่างแท้จริง อีกทั้งได้มีการรายงานผลการ
ดำาเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการ บสย. ได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ 
การกำากับดูแลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ ท่ีจะดำารงรักษาไว้ 
ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระทำาทุจริต หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

 คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแล สอบทานความ 
น่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้
ความสามารถเพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของ บสย. 
ดังกล่าวมีความเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานกิจการประจำาปีนี้แล้ว

 งบการเงินของ บสย. ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบนั้น บสย. ได้ให้ข้อมูล
และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและตามที่ผู้สอบบัญชีขอ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานกิจการประจำาปีแล้ว 

 คณะกรรมการ บสย. มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บสย. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของ บสย. สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายญาณศักดิ์		มโนมัยพิบูลย์)
ประธานกรรมการ

(นายนิธิศ		มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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   การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

  สินทรัพย์
 
 ณ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,147.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3.58 ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียน 14,473.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน 1,691.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.46 ส่วนหนึ่งเป็นการลดลง
ของเงินกองทุนส่วนบุคคล ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 2.02 โดยสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 เงินกองทุน 
ส่วนบุคคลมีทรัพย์สินสุทธิ จำานวน 9,811.90 ล้านบาท และในระหว่างปี บสย. ได้รับค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรวม 4,526.67 ล้านบาท 
เงินชดเชยจากรัฐบาลในส่วนของการชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหาย จำานวนรวม 1,547.57 ล้านบาท และรับเงินคืนจากการ
จ่ายค่าประกันชดเชยจำานวน 137.49 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ในระหว่างปี บสย. มีการจ่ายค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 6,432.33 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานจำานวน 373.56 ล้านบาท 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,673.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 1,090.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 186.94 ทั้งนี้
เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินฝากระยะยาว บสย. ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราระหว่างร้อยละ 2.10 - 3.15 ต่อปี

  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
 
 ณ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินหมุนเวียนมีจำานวน 8,318.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน 661.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
7.37 โดยร้อยละ 71.82 หรือจำานวน 5,974.26 ล้านบาท เป็นการสำารองค่าประกันชดเชย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 450.80 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.16 โดยเงินสำารองค่าประกันชดเชยนี้รวมเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS 1,2,3,4 และ Flood 
2011 ระยะที่ 1 จากรัฐบาล จำานวนรวม 2,228.41 ล้านบาทแล้ว คงเหลือหนี้สินหมุนเวียนอีกจำานวน 2,344.55 ล้านบาท ประกอบด้วย 
เงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า ร้อยละ 21.93 เงินชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาลร้อยละ 
1.88 และหนี้สินอื่นอีก ร้อยละ 4.37

 จากการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยจำานวนทั้งสิ้น 5,974.26 ล้านบาท แยกเป็นการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยโครงการปกติ ในอัตรา
ร้อยละ 100 ของภาระค้ำาประกันสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำานวนรวม 2,156.47 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557 จำานวน 227.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.56 และเป็นการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS ในอัตราร้อยละ 
100 ของรายได้ที่รับรู้ตามระยะเวลา จำานวนรวม 3,064.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 74.77 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38

 สำาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวนรวม 7,829.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 61.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 
เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำาเนินงานของปี 2558 ซึ่งมีกำาไรสุทธิ จำานวน 340.96 ล้านบาท เมื่อรวมกำาไรสะสมคงเหลือจำานวน 
792.91 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวน 209.12 ล้านบาท การจัดสรรกำาไรเพื่อเป็นทุนสำารอง
ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ เป็นจำานวนรวม 34.09 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้อีกจำานวน 0.18 ล้านบาทแล้ว ทำาให้ บสย. มีกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำานวน 890.48 
ล้านบาท
 
 ณ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกันสะสมรวม 308,936.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 39,401.39 ล้านบาท 
ทั้งนี้ในระหว่างปี มีภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น 67,486.67 ล้านบาท และมีภาระค้ำาประกันลดลงเนื่องจากการยกเลิก ลดวงเงิน และจ่ายค่า
ประกันชดเชย จำานวน 28,085.28 ล้านบาท
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  รายได้ และค่าใช้จ่าย
 
 จากผลการดำาเนินงานในปี 2558 บสย. มีรายได้รวม 7,543.73 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จำานวน 1,284.90 ล้านบาท หรือเพ่ิม
ขึ้นร้อยละ 20.53 แยกเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 327.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.32 รายได้เงินชดเชย
ค่าความเสียหายจากรัฐบาล 1,138.33 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 104.43 รายได้บริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลลดลงจำานวน 158.06 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.58 และรายได้อื่น จำานวน 23.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.84

 ในส่วนของค่าใช้จ่ายมีจำานวนรวม 7,202.77 ล้านบาท เมื่อปรับสำารองค่าประกันชดเชยระหว่างปีจำานวน 450.80 ล้านบาท เมื่อหัก
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจำานวนรวม 6,378.41 ล้านบาทแล้ว คงเหลือค่าใช้จ่ายดำาเนินงานจำานวน 373.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2557 ร้อยละ 10.32 แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน ร้อยละ 63.06 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานและอื่นๆ ร้อยละ 36.94

  กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
 
 ในปี 2558 บสย. มีกำาไรขั้นต้นก่อนการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าประกันชดเชยรวม 7,170.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2557 ร้อยละ 21.66 และเมื่อปรับปรุงรายการตั้งสำารองค่าประกันชดเชยหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญแล้ว บสย. มีกำาไรจากการดำาเนินงาน
รวม 340.96 ล้านบาท หรือกำาไร 5.09 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2557 จำานวน 3.06 บาทต่อหุ้น หรือกำาไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 37.55 
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   รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ   ผู้ถือหุ้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 
  สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 
งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 
  ผูบ้ริหารเปน็ผูรั้บผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 
  สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
 
  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการเพือ่ออกแบบ 
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชี ที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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  สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและ 
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น
 
  สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า  งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อมณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวเขมณัฏฐ์		จิตราวิริยะกุล)
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินที่	3

(นายศตวรรษ		บุญโกย)
ผู้อำานวยการกลุ่ม

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 11 เมษายน 2559

2

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)76 รายงานประจำาปี	2558



   งบการเงิน    

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 784,277,583.36 38,577,402.41 

เงินลงทุนชั่วคราว 4.2.1 12,249,865,899.89 15,693,750,800.15 

ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน 4.3 19,337,102,366.41 13,086,334,565.62 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.3 (19,337,102,366.41) (13,086,334,565.62)

ดอกเบี้ยค้างรับ 12,635,100.12 29,394,455.88 

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ 4.4 1,425,203,445.41 399,245,906.55 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,010,772.33 4,028,144.82 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,473,992,801.11 16,164,996,709.81 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4.2.2 1,525,000,000.00 500,000,000.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4.5 129,190,109.70 71,678,012.42 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 4.6 16,377,815.29 8,420,814.55 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,404,382.25 3,297,925.83 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,673,972,307.24 583,396,752.80 

รวมสินทรัพย์ 16,147,965,108.35	 16,748,393,462.61	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 77รายงานประจำาปี	2558



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า 1,824,211,372.84 1,831,236,453.99 

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 4.7 4,448,863.90 456,046.48 

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล 4.8  151,835,661.59 1,474,986,965.05 

เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้ 204,958,619.57 2,169,070.03 

ประมาณการหนี้สิน 4.9 32,827,385.85 27,103,139.96 

หนี้สินอื่น 4.10 126,267,064.69 121,090,139.92 

เงินสำารองค่าประกันชดเชย 3.10 4.11 5,974,263,358.22 5,523,465,660.45 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,318,812,326.66 8,980,507,475.88 

รวมหนี้สิน 8,318,812,326.66	 8,980,507,475.88	

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 4.12

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

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

กำาไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสำารองตามกฎหมาย 4.13 143,160,947.04 109,065,094.60 

ยังไม่ได้จัดสรร 890,478,472.94 792,911,986.40 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4.15 93,040,361.71 163,435,905.73 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,829,152,781.69	 7,767,885,986.73	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,147,965,108.35	 16,748,393,462.61	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.......................................................
(นายญาณศักดิ์		มโนมัยพิบูลย์)

ประธานกรรมการ

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

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)78 รายงานประจำาปี	2558



หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

รายได้

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 3.1 4,803,247,188.60  4,475,535,151.04 

รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน 3.1 274,061,883.90  432,117,450.77 

รายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล 4.8 2,228,408,318.16  1,090,083,043.47 

รายได้อื่น 4.18 238,011,574.42  261,098,305.28 

รวมรายได้ 7,543,728,965.08	 6,258,833,950.56	

ค่าใช้จ่าย 3.2

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 235,563,771.97  221,355,403.33 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 46,860,554.57  37,993,521.59 

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,636,688.55  4,876,055.76 

ค่าใช้จ่ายอื่น 77,991,859.03  67,605,296.13 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 7,512,392.23  6,796,819.54 

ค่าประกันชดเชยสุทธิ

หนี้สูญ 121,674,507.94  61,467,975.97 

หนี้สงสัยจะสูญ 6,256,732,968.67 5,280,550,557.24 

ค่าประกันชดเชย (1,777,610,620.39) (1,057,851,108.45)

ค่าประกันชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล 4.8 2,228,408,318.16 1,090,083,043.47 

รวมค่าใช้จ่าย 7,202,770,440.73	 5,712,877,564.58	

กำาไรจากการดำาเนินงาน 340,958,524.35	 545,956,385.98	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 4.15 (70,395,544.02) 145,251,611.07 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
   ตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 4.9 (179,027.77) (1,145,462.67)

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น (70,574,571.79) 144,106,148.40	

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 270,383,952.56	 690,062,534.38	

กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.90 8.15
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.......................................................
(นายญาณศักดิ์		มโนมัยพิบูลย์)

ประธานกรรมการ

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

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

หมายเหตุ    ทุนที่ออกและ
ชำาระแล้ว

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
กำาไร (ขาดทุน) สะสม

รวมสินทรัพย์ ส่วนเกิน
(ต่ำากว่า) ทุน

จากการ
เปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน 

จัดสรรแล้ว
สำารอง

ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 6,702,473,000.00 18,184,294.66 54,469,456.00 465,566,795.59 7,240,693,546.25 

สำารองตามกฎหมาย - - 54,595,638.60 (54,595,638.60) -

เงินปันผลจ่าย - - - (162,870,093.90) (162,870,093.90)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม 4.15 - 145,251,611.07 - 544,810,923.31 690,062,534.38 

ยอดคงเหลือ	
	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2557  6,702,473,000.00	 163,435,905.73	 	109,065,094.60	 792,911,986.40	 7,767,885,986.73	

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

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

เงินปันผลจ่าย 4.14 - - - (209,117,157.60) (209,117,157.60)

กำาไร (ขาดทุน)  
 เบ็ดเสร็จรวม 4.15 - (70,395,544.02) - 340,779,496.58 270,383,952.56 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.......................................................
(นายญาณศักดิ์		มโนมัยพิบูลย์)

ประธานกรรมการ

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

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)80 รายงานประจำาปี	2558



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน 340,958,524.35 545,956,385.98

รายการปรับกระทบกำาไรจากการดำาเนินงานเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
 จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 18,851,207.13 15,138,949.08 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6,378,407,476.61 5,342,018,533.21 

ค่าประกันจ่ายชดเชย 450,797,697.77 32,231,935.02 

ประมาณการหนี้สิน 5,545,218.12 4,340,208.47 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 18,852.00 6,762.36 

(กำาไร) ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ (576,855.06) (2,048,296.02)

(กำาไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน (266,549,491.67) (425,320,631.23)

ดอกเบี้ยรับ (226,355,342.58) (248,421,479.38)

เงินสดรับดอกเบี้ย 241,632,725.13 251,143,024.34 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
 หนี้สินดำาเนินงาน 6,942,730,011.80 5,515,045,391.83 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน (6,371,281,977.23) (5,338,978,453.21)

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ (1,025,957,538.86) (96,341,200.79)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,998,520.49 126,814.75 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (7,231,955.80) (4,000,078.64)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า (7,025,081.15) 22,614,424.57 

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากรัฐบาล 3,992,817.42 (12,674,946.01)

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล (1,323,151,303.46) (339,703,043.47)

เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้ 202,789,549.54 -

หนี้สินอื่น (3,967,243.97) 17,904,217.24 

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำาเนินงาน (8,529,834,213.02) (5,751,052,265.56)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (1,587,104,201.22) (236,006,873.73)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว (3,944,481,591.04) (6,627,816,429.33)

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว (1,025,000,000.00) (500,000,000.00)

เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (67,194,716.95) (28,662,061.28)

เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8,188,564.40) (6,481,975.40)

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 7,586,002,412.16 6,720,002,365.99 

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว - 595,000,000.00 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 784,000.00 2,115,000.00 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 2,541,921,539.77 154,156,899.98 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายปันผล (209,117,157.60) (162,870,093.90)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (209,117,157.60) (162,870,093.90)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 745,700,180.95 (244,720,067.65)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 38,577,402.41 283,297,470.06 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 4.1 784,277,583.36	 38,577,402.41	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.......................................................
(นายญาณศักดิ์		มโนมัยพิบูลย์)

ประธานกรรมการ

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

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

  1. ข้อมูลทั่วไปและการดำาเนินงานของ บสย.

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
 ขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 โดยสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 อาคาร 
 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำาหน้าที่บริการค้ำาประกันสินเชื่อ และดำาเนินการเกี่ยวกับ 
 ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม (การประกอบอุตสาหกรรม การทำาหัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ 
 กำาหนด ท้ังน้ีโดยมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมท่ีบุคคลภาคเอกชนเท่าน้ันเป็นเจ้าของ และมีสินทรัพย์ถาวรตามจำานวนท่ีกำาหนดโดย 
 กฎกระทรวง) ให้สามารถเร่งการกระจายสินเชื่อไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
 ประเทศยิ่งขึ้น

  2. เกณฑ์การจัดทำาและเสนองบการเงิน

 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
  งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี    ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ 
  บัญชีภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยกำาหนดรูปแบบการนำาเสนองบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 
  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน และการจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  เรื่อง กำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม 
  แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 
 2.2 การใช้ประมาณการทางบัญชี
  ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อ 
  สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย ์
  หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ 
  แตกต่างจากที่ประมาณการไว้
  ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการจะบันทึก 
  ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่รับผลกระทบ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและสมมติฐานสำาคัญที่นำามาใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี ที่มีสาระ 
  สำาคัญต่อการรับรู้จำานวนเงินในงบการเงินของ บสย. ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
   4.2 เงินลงทุน
   4.4 ลูกหนี้จากการค้ำาประกันและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
   4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
   4.9 ประมาณการหนี้สิน
   4.16 ภาระค้ำาประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
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 2.3 การวัดมูลค่ายุติธรรม

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บสย. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม  
  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานที่รายงานในงบการเงิน กรอบแนวคิด 
  หลักของนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมมีดังนี้

  การวัดมูลค่ายุติธรรม
  มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายชำาระเพื่อโอนหนี้สินระหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาดหลัก ณ  
  วันที่วัดมูลค่า ในกรณีไม่มีตลาดหลัก จะใช้ตลาดที่ได้เปรียบมากที่สุดซึ่ง บสย. สามารถเข้าถึงตลาดได้ในวันที่วัดมูลค่า บสย.  
  ประเมินมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินภายใต้สมมติฐานว่าสินทรัพย์นั้นจะสร้างประโยชน์ 
  เชิงเศรษฐกิจได้สูงสุด
 
  บสย. วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้อนความมีสาระสำาคัญของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
  
  ระดับ 1  อ้างอิงราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
  
  ระดับ 2  อ้างอิงจากข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมที่นอกเหนือจากข้อมูลในระดับ 1 ของสินทรัพย์หรือ 
  หนี้สินอย่างเดียวกัน รวมถึงราคาเสนอซื้อขายไม่ว่าในตลาดที่มีหรือไม่มีสภาพคล่องของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน  
  หรือจากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

  ระดับ 3  อ้างอิงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่งรวมถึงกรณีวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินจากเทคนิคการประเมินมูลค่า  
  โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้และข้อมูลนั้นมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อมูลค่ายุติธรรม

  การโอนเปลี่ยนลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาหรือระดับการสังเกตได้ของข้อมูลที่ใช้ 
  ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

 2.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความ 
  มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐาน 
  การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 
  ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน 
  การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ บสย. ไม่ได้นำามาถือปฏิบัติในการจัดทำางบการเงินและไม่มี 
  ผลกระทบต่องบการเงิน มีดังนี้

   มาตรฐานการบัญช ี  วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2558
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   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 1 มกราคม 2558
    การดำาเนินงานที่ยกเลิก
  ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร ่ 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดำาเนินงาน 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 1 มกราคม 2558
   การตีความมาตรฐานการบัญช ี วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าดำาเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 1 มกราคม 2558
    ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา  1 มกราคม 2558
   การตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 1 มกราคม 2558
    และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม    
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2558
  ฉบับที่ 20  ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน 1 มกราคม 2558

 2.5 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มี 
  ผลบังคับใช้
  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความตามมาตรฐาน 
  การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 
  วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้
   มาตรฐานการบัญช ี  วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  การนำาเสนองบการเงิน  1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)  สินค้าคงเหลือ  1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด  1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 1 มกราคม 2559
    และข้อผิดพลาด
   มาตรฐานการบัญช ี  วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2559
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  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 1 มกราคม 2559
    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 1 มกราคม 2559
    เงินตราต่างประเทศ 
  ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) กำาไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  1 มกราคม 2559
    และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558) เกษตรกรรม 1 มกราคม 2559
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 1 มกราคม 2559
    และการดำาเนินงานที่ยกเลิก 
  ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร ่ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดำาเนินงาน 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 1 มกราคม 2559
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม 1 มกราคม 2559
   การตีความมาตรฐานการบัญช ี วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 1 มกราคม 2559
    อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน 
  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 1 มกราคม 2559
    ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2559
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  ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2559
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช ้
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  1 มกราคม 2559
    การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ  1 มกราคม 2559
    และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  1 มกราคม 2559
    (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
    เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  1 มกราคม 2559
    ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำาและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ 
    สำาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
    เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน 1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เงินที่นำาส่งรัฐ 1 มกราคม 2559

  บสย. ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการนำามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความตาม 
  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นท่ีเก่ียวข้องมาถือปฏิบัติ ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบ 
  ที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน

  3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 3.1 การรับรู้รายได้
  3.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน รับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค้ำาประกันสินเชื่อของโครงการโดยเรียกเก็บล่วงหน้า 
    เป็นรายปีตามอัตราที่กำาหนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
  3.1.2 รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน
     ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตั๋วเงิน พันธบัตรและหุ้นกู้ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
     ตัดจำาหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยหรือลดลงตามเกณฑ์ 
     สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
     กำาไรจากการจำาหน่ายตราสารหนี้ และตราสารทุน รับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำาหน่าย
  3.1.3 ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
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 3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
  รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 3.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนชั่วคราวมีกำาหนดจ่ายคืนในระยะ 
  เวลาไม่เกิน 3 เดือน
 
 3.4 เงินลงทุนชั่วคราว
  3.4.1 เงินลงทุนชั่วคราว ที่เป็นเงินลงทุนที่บริหารโดย บสย. ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล เงินฝากประจำา ตั๋วเงินรับ และ 
    บัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี แสดงด้วยราคาทุน 
  3.4.2 เงินลงทุนช่ัวคราว ท่ีเป็นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุน 
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงใน 
    งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำานวณจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปลอด 
    ความเสี่ยง ปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึก 
    เป็นกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การ 
    เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย บันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนแสดงเป็นรายการ 
    หักบัญชีเงินลงทุน และรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจำาหน่ายเงินลงทุน จึงบันทึกการ 
    เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมนั้นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  บสย. จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนน้ันอาจมีการด้อยค่าเกิดข้ึน และปรับปรุงโดยเทียบกับ 
  มูลค่าตามราคาท่ีรับซ้ือหน่วยลงทุนคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเกิดข้ึนบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในการจำาหน่าย 
  เงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุน 
  เบ็ดเสร็จ เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้ชนิดเดียวกันมีการจำาหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำาหน่าย 
  คำานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักจากจำานวนที่ถือครองทั้งหมด

 3.5 ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน
  ลูกหนี้จากการค้ำาประกันเป็นลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายชำาระหนี้ให้ธนาคารตามสัญญาค้ำาประกันซึ่งสามารถเรียกคืนจากลูกหนี ้
  (ผู้กู้) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด เนื่องจาก 
  ดอกเบี้ยดังกล่าวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ เนื่องจากลูกหนี้จากการค้ำาประกันเป็นลูกหนี้ที่ขาด 
  สภาพคล่องและเป็นลูกหนี้ผิดนัดที่เป็นหนี้ NPL และหรือที่ถูกธนาคาร (ผู้ให้กู้) ฟ้องดำาเนินคดีและศาลมีคำาสั่งประทับ 
  รับฟ้องแล้ว ซึ่งจัดเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพและจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตที่ผ่านมายอดลูกหนี้ดังกล่าวเรียก 
  เก็บเงินได้จำานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้น บสย. จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย 
  จะสูญในอัตราร้อยละ 100 ตามมติคณะกรรมการของ บสย.ครั้งที่ 3/2544 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544 หนี้สูญที่ตัดออกจาก 
  บัญชีนำาไปลดยอดจำานวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 3.6 เงินลงทุนระยะยาว
  เงินฝากประจำา ตั๋วเงินรับ และบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แสดงด้วยราคาทุน
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 3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธ ี
  เส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
    ประเภทสินทรัพย์         อายุการให้ประโยชน์
   อาคาร       20  ปี
   เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำานักงาน   5 - 10  ปี
   เครื่องใช้สำานักงาน     5  ปี
   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    3  ปี
   ยานพาหนะ      5  ปี
   ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงาน    5 - 10  ปี
  
  กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายสินทรัพย์ พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิจากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับราคาตาม 
  บัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของ 
  สินทรัพย์เพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระสำาคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำารุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
  ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

 3.8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์  
  ค่าตัดจำาหน่ายสะสมคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยกำาหนดอายุการให้ประโยชน์ 3 - 10 ปี

 3.9 สัญญาเช่าดำาเนินงาน
  สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น 
  สัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวน 
  เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า จำานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่าย 
  ทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก 
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า 
  เพื่อทำาให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นดอกเบี้ยคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า 
  การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะใดจะน้อยกว่า

  สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่า 
  ดำาเนินงาน การชำาระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรง 
  ตลอดอายุของสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้อง 
  จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
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 3.10 เงินสำารองค่าประกันชดเชย
  บสย. ตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยสำาหรับโครงการปกติ และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ดังนี้
  3.10.1	โครงการปกติ	
    บสย. จัดเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีหน้าท่ีให้การค้ำาประกันสินเช่ือในส่วนท่ีลูกหน้ีของสถาบันการเงินมีหลักประกัน 
    ไม่เพียงพอ บสย. มีนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 
    12/2549 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอ โดยปรับปรุงครั้งล่าสุด 
    ในการประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ให้กำาหนดนโยบายการจัดชั้นหนี้และการกันเงินสำารอง 
    ค่าประกันชดเชยโครงการปกติ เฉพาะหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ซึ่งเป็นการจัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย 
    และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 20, 50 และ 100 ตามลำาดับ ตามความเหมาะสมกับความสูญเสียที่อาจจะ 
    เกิดขึ้นโดยไม่ต้องกันเงินสำารองสำาหรับหนี้ที่จัดชั้นปกติและหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษดังเช่นสถาบันการเงินทั่วไป 
    บสย. ได้รับการผ่อนปรนจากกระทรวงการคลังให้ขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี 
    ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 แต่ไม่เกินปี 2555 คณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 29 
    มกราคม 2552 มีมติให้ทยอยกันเงินสำารองค่าประกันชดเชยแต่ละประเภท ดังนี้
    ปี 2553 และ 2554 ให้กันเงินสำารองค่าประกันชดเชยเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 20 และ 50 ตามลำาดับ 
    ปี 2555 เป็นต้นไป ให้กันเงินสำารองค่าประกันชดเชย ในอัตราร้อยละ 100

  บสย. จัดชั้นหนี้และกันเงินสำารองค่าประกันชดเชยตามความรับผิดชอบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่กำาหนดไว้ 
  ในหลักเกณฑ์การค้ำาประกันของแต่ละประเภทค้ำาประกัน โดย บสย. จัดประเภทของภาระค้ำาประกัน ดังนี้
    1. การค้ำาประกันประเภทปกติ รับผิดชอบตามภาระค้ำาประกันบวกดอกเบ้ียต้ังแต่วันผิดนัดจนถึงวันท่ีฟ้องหรือไม่เกิน 
     เงื่อนไขตามการค้ำาประกันที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำาประกัน
    2. การค้ำาประกันประเภท NPL รับผิดชอบตามภาระค้ำาประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด 
    3. การค้ำาประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับผิดชอบตามภาระค้ำาประกันบวกดอกเบ้ีย ต้ังแต่ 
     วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำาประกัน
    4. การค้ำาประกันประเภทรับความเส่ียงร่วมกัน (Risk Participation : RP) รับผิดชอบคร่ึงหน่ึงของส่วนสูญเสีย (ส่วน 
     สูญเสียเท่ากับภาระหนี้คงเหลือหักมูลค่าหลักประกันที่ขายได้) บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง 
     แต่ไม่เกิน 180 วัน
  บสย. ได้กันเงินสำารองค่าประกันชดเชยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายค่าประกันชดเชยสุทธ ิ
  ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว

  3.10.2	โครงการ	Portfolio	Guarantee	Scheme	(PGS) 
    โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ประกอบด้วยโครงการ PGS ระยะที่ 1, โครงการ PGS ระยะที่ 2, 
    โครงการ PGS ระยะที่ 3, โครงการ PGS ระยะที่ 4, โครงการ PGS ระยะที่ 5, โครงการ PGS สำาหรับธนาคาร 
    พาณิชย์ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4, โครงการหนี้สินภาคประชาชน (หนี้สินนอกระบบ), โครงการรายสถาบันการเงิน 
    ระยะที่ 1, โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 2, โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 3, โครงการ PGS ร่วมกับ  
    ธพว., โครงการ PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, โครงการ PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ,  
    โครงการ PGS สำาหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) และ โครงการ PGS สำาหรับผู้ประกอบ 
    การโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan), โครงการ PGS เพื่อ 
    ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากสำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 2, โครงการ Renew PGS 1 - 4, โครงการ  
    PGS Micro Entrepreneurs, โครงการ PGS SMEs Halal Trade, โครงการเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจ 
    ชุมชน และโครงการ PGS Policy Loan โดยมีการกันเงินสำารองค่าประกันชดเชย ดังนี้
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     1. โครงการ PGS ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็นโครงการค้ำาประกันสินเชื่อที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบันการเงิน 
      เพื่อกำาหนดเงื่อนไขในการค้ำาประกันและสัดส่วนความรับผิดตลอดอายุโครงการ 5 ปี (เริ่มโครงการวันที่ 
      6 มีนาคม 2552 และวันที่ 7 มีนาคม 2553 ตามลำาดับ) PGS ระยะที่ 1 วงเงิน 30,000 ล้านบาท และ  
      PGS ระยะที่ 2 วงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 กำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็น 
      ภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ  
      และโครงการ PGS ระยะที่ 2 กำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ  
      (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ โดยกันสำารองค่าประกันชดเชย 
      ทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75  
      ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน โดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บ 
      ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน ในอัตราร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ 6.75 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล และ 
      โครงการ PGS ระยะที่ 2 แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำาประกันในอัตราร้อยละ 
      8.75 และอีกร้อยละ 6.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนั้น บสย. จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวน 
      ของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ และส่วนต่างของความเสียหายของโครงการ PGS ระยะที่ 2  
      ที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกร้อยละ 0.50 
     2. โครงการ PGS ระยะที่ 3 เป็นโครงการค้ำาประกันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือ 
      การค้ำาประกันสินเชื่อแก่ SMEs เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากโครงการ PGS ระยะที่ 2 โดยมีวงเงิน 
      ค้ำาประกัน 36,000 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำาประกัน 5 ปี สิ้นสุดการรับคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อในวันที่ 31  
      ธันวาคม 2554 โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ  
      15.50 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อป ี
      ของวงเงินที่ค้ำาประกันแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน ในอัตราร้อยละ 
      8.75 และอีกร้อยละ 6.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนั้น บสย. จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวน 
      ของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ และส่วนต่างของความเสียหายของโครงการ PGS ระยะที่ 3  
      ที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกร้อยละ 0.50
     3. โครงการ PGS ระยะที่ 4 เป็นโครงการค้ำาประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อ 
      แต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินและเป็นโครงการต่อเนื่องจาก PGS ระยะ 
      ที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 วงเงินค้ำาประกัน 24,000 ล้านบาท ระยะเวลาการ 
      ค้ำาประกัน 5 ปี สิ้นสุดคำาขอให้ค้ำาประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุด 
      ที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอาย ุ
      การค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี บสย. จึงตั้งสำารอง 
      ค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
     4. โครงการ PGS ระยะที่ 5 เป็นโครงการค้ำาประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
      แต่ขาดหลักประกันให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อสถาบันการเงิน รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย 
      ในการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก 
      การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำา โดยมีวงเงินค้ำาประกันรวม 3 ปี จำานวน 240,000 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำาประกัน  
      7 ปี ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดคำาขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ในแต่ละปีให้ถือ 
      เป็น 1 Portfolio (รวมเป็น 3 Portfolio) โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัด 
      ชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 18 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่า 
      ธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำาประกันสินเชื่อตลอดอายุการค้ำา 
      ประกัน 7 ปี แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำาประกันในอัตราร้อยละ 12.25  
      และอีกร้อยละ 5.75 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 13,800 ล้านบาท ดังนั้น บสย. จึงตั้ง 
      สำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ 
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      โครงการ PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) เป็นโครงการค้ำาประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ทุกราย ตามมต ิ
      คณะรัฐมนตรีวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 8 กันยายน 2558 มีวงเงินค้ำาประกันเพิ่มจากวงเงิน 
      โครงการ PGS ระยะที่ 5 จำานวน 20,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่เหลือจะเป็นวงเงินค้ำาประกัน 
      ใหม่สำาหรับโครงการ PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) จำานวน 100,000 ล้านบาท ดังนั้นวงเงินรวมของ 
      โครงการ PGS ระยะท่ี 5 ท้ังหมดจึงมีจำานวน 260,000 ล้านบาท โดยโครงการ PGS ระยะท่ี 5 (ปรับปรุงใหม่) 
      มีระยะเวลาค้ำาประกัน 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558 สิ้นสุดคำาขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  
      และเมื่อสิ้นสุดคำาขอให้ บสย. ค้ำาประกัน บสย. จะถือว่าภาระค้ำาประกันต่อผู้ให้กู้เป็น 1 Portfolio โดยคิด 
      อัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บ ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำาประกันสินเชื่อตลอดอาย ุ
      การค้ำาประกัน 7 ปี รัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าธรรมเนียมแทน SMEs ปีที่ 1 ในอัตราร้อยละ 1.75 ปีที่ 2 
       อัตราร้อยละ 1.25 ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 0.75 และปีที่ 4 อัตราร้อยละ 0.25 ตั้งแต่ปีที่ 5 - 7 เรียกเก็บจาก 
      SMEs ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำาประกัน จึงแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับเงินจากการเรียกเก็บ 
      ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจาก SMEs ในอัตราร้อยละ 8.25 และอีกร้อยละ 4 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล 
      โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 22.50 ของ 
      ภาระค้ำาประกันเฉล่ีย ณ หลังวันส้ินอายุการค้ำาประกัน รัฐบาลให้เงินชดเชยความเสียหายคิดเป็นวงเงินรวม 
      ทั้งโครงการ PGS ระยะที่ 5 ไม่เกิน 14,250 ล้านบาท บสย. จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงิน 
      รายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
     5. โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการ 
      ค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ กับ บสย. วงเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคาร 
      นำาไปจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่ละราย ภายใต้ 
      หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ซึ่งมีอายุโครงการไม่เกิน 7 ปี (เริ่ม 
      โครงการวันที่ 26 มีนาคม 2553) โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้น 
      ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยเรียกเก็บ 
      ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกัน 
      ชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 7 ปี
     6. โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 2 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการ 
      ค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ กับ บสย. วงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อให ้
      ธนาคารนำาไปจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่ละราย  
      ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ซึ่งมีอายุโครงการไม่เกิน 5 ปี 
      (เริ่มโครงการวันที่ 9 กันยายน 2556) โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้น 
      ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 8.50 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยเรียกเก็บ 
      ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกัน 
      ชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี
     7. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้สินนอกระบบ) เป็นโครงการค้ำาประกันสินเชื่อตามนโยบาย 
      ของรัฐบาลดำาเนินการภายใต้โครงการค้ำาประกันในลักษณะ PGS สำาหรับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก 
      ระบบ แบบระยะเวลาค้ำาประกัน 8 ปี วงเงินค้ำาประกัน 3,000 ล้านบาท และระยะเวลาค้ำาประกัน 12 ปี  
      วงเงินค้ำาประกัน 2,000 ล้านบาท เพื่อให้การค้ำาประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
      ขนาดย่อม (SMEs) ที่เข้าร่วมโครงการฯ และขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ซึ่งเป็น 
      ผู้ประกอบการที่ผ่านขั้นตอนการเจรจาหนี้สินนอกระบบ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ และการพิจารณา 
      สินเชื่อตามระเบียบของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 แบบ กำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระ 
      ค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้น 
      อายุการค้ำาประกัน ตามลำาดับ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน  
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      ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกิน 
      ร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ตลอดอายุโครงการ 8 ปี และอายุโครงการ 12 ปี ตามลำาดับ
     8. โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 เป็นโครงการค้ำาประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงิน 
      แต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยแบ่งการ 
      ค้ำาประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวมไม่เกิน  
      10,000 ล้านบาท โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) 
      ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน ตามลำาดับ โดยทั้ง 2  
      ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงิน 
      สำารองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50 และ 
      ร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปี ตามลำาดับ
     9. โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 2 เป็นโครงการค้ำาประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงิน 
      แต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 โดยแบ่งการ 
      ค้ำาประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวมไม่เกิน  
      5,000 ล้านบาท โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดท่ีเป็นภาระค้ำาประกันหน้ีจัดช้ันด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 
      8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน ตามลำาดับ โดยทั้ง 2 ประเภท 
      เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่า 
      ประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12  
      ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปี ตามลำาดับ
     10. โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 3 เป็นโครงการค้ำาประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงิน 
      แต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 โดยแบ่งการ 
      ค้ำาประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวมไม่เกิน  
      10,000 ล้านบาท โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) 
      ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน ตามลำาดับ โดยทั้ง 2  
      ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงิน 
      สำารองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50 และ 
      ร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปี ตามลำาดับ
     11. โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 4 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่ 27  
      กรกฎาคม 2558 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นโครงการค้ำาประกัน 
      สินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค้ำาประกันสินเชื่อออกเป็นรอบ 
      ระยะเวลา 3 รอบ ตามคำาขอให้ค้ำาประกัน ดังนี้

       รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
       รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
       รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
      
      โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งคำาขอให้ บสย. ค้ำาประกันในแต่ละรอบ บสย. จะถือว่าภาระค้ำาประกันต่อผู้ให้กู ้
      ในรอบที่ 1 เป็น 1 Portfolio, รอบที่ 2 เป็นอีก 1 Portfolio และรอบที่ 3 เป็นอีก 1 Portfolio มีระยะเวลา 
      การค้ำาประกันไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน SMEs แต่ละฉบับ วงเงินค้ำาประกันรวม  
      10,000 ล้านบาท สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที ่
      ค้ำาประกัน SME แต่ละราย บสย. จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกัน 
      เฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน
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     12. โครงการค้ำาประกันสินเช่ือ PGS ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
      ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษายน 2554 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มติคณะ 
      กรรมการ บสย. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 15 และ 16 มกราคม 2554 และครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  
      2554 เห็นชอบให้ บสย. ดำาเนินการภายใต้โครงการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee  
      Scheme ร่วมกับ ธพว. รวม 3 โครงการ ดังนี้
      1) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง วงเงิน 2,000 
       ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ดำาเนินการขยายระยะเวลา 
       ดำาเนินโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยจากเดิมส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
       2554 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี สิ้นสุดการรับคำาขอค้ำาประกัน 
       สินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และให้ขยายกลุ่มเป้าหมายโดยให้ครอบคลุมผู้ประกอบการธุรกิจ 
       แฟรนไชส์ ธุรกิจขายตรง โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ  
       (NPG) ร้อยละ 7.50 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
       ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกันสำาหรับค่าธรรมเนียมค้ำาประกันในปีแรกให้เรียกเก็บ 
       ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้ำาประกันปีแรกให้กับ บสย. ใน 
       อัตราร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินค้ำาประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
       ค้ำาประกันร้อยละ 7.75 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 1 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลในปีแรก ดังนั้น 
       บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
      2) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม (กรณีผู้ประกอบการที่มีกรมธรรม ์
       ประกันภัยและยังไม่ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย) วงเงิน 2,000 ล้านบาท คณะรัฐมนตร ี
       มีมติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ดำาเนินการระยะเวลาโครงการ 5 ปี สิ้นสุดการรับคำาขอ 
       ค้ำาประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี ้
       จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 9 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยเรียก 
       เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกันสำาหรับค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 
       ในปีแรกให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้ำาประกันปีแรก 
       ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินค้ำาประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการ 
       เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำาประกันร้อยละ 8 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 0.75 ได้รับเงินชดเชย 
       จากรัฐบาลในปีแรก ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่า 
       ธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ  และส่วนต่างของความเสียหายของโครงการที่ไม่ได้รับการชดเชยจาก 
       รัฐบาลอีกร้อยละ 0.25
      3) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554  
       วงเงิน 2,000 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ดำาเนินการระยะ 
       เวลาโครงการ 5 ปี สิ้นสุดการรับคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยกำาหนด 
       ความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 7.50 ของภาระ 
       ค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี 
       ของวงเงินที่ค้ำาประกันสำาหรับค่าธรรมเนียมค้ำาประกันในปีที่ 1 - 2 ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 
       โดยรัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้ำาประกันปีที่ 1 - 2 ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อป ี
       ของวงเงินค้ำาประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำาประกันร้อยละ  
       7.25 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 1.50 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลในปีที่ 1 - 2 ดังนั้น บสย.  
       จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ
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    13.  โครงการ PGS FLOOD 2011 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้ดำาเนินการ 
     ค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ 
     ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำาประกัน 7 ปี สิ้นสุดคำาขอให้ 
     ค้ำาประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้น 
     ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยรัฐบาลชดเชย 
     ความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 17.75 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ สำาหรับอัตรา 
     ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันปีที่  
     1 - 3 ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำาประกันและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้วงเงิน 
     ในปีที่ 4 - 7 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน จึงแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันร้อยละ 7 และอีกร้อยละ 5.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารอง 
     ค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ และได้มีการขยายระยะเวลาโครงการ 
     ระยะที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการสินเชื่อและขยาย 
     ระยะเวลาโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบ 
     อุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเป็น SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม และ 
     ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด โดยขยายระยะเวลารับคำาขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 
    14. โครงการ PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ 
     การค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กับ บสย. วงเงิน 700 ล้านบาท มีอายุ 
     โครงการไม่เกิน 7 ปี (เริ่มโครงการวันที่ 20 มิถุนายน 2555) โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระ 
     ค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.60 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน  
     โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.55 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่า 
     ประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
    15. โครงการ PGS สำาหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24  
     เมษายน 2555 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับผู้ประกอบการใหม่ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี  
     เป็น SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างดำาเนินการ วงเงิน 10,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำาประกัน 
     7 ปี วงเงินค้ำาประกันสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย สิ้นสุดคำาขอให้ค้ำาประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
     โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภาระ 
     ค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยที่ภาระค้ำาประกันที่เป็น NPG ต้องไม่เกินร้อยละ 37.50 ของ 
     ภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ หลังวันครบรอบปีในแต่ละปี สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตรา 
     ร้อยละ 2.50 ต่อปี ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 ที่เรียกเก็บ 
     จากลูกค้าในอัตราร้อยละ 0.75 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เห็นชอบให้ขยายระยะ 
     เวลาสิ้นสุดการรับคำาขอค้ำาประกันออกไปอีก 3 ปีจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นสิ้นสุดการขอรับ 
     สินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรับเกณฑ์คุณสมบัติ SMEs จาก SMEs ที่ประกอบกิจการที่มีอายุกิจการ 
     ไม่เกิน 2 ปี เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการที่มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี และเปลี่ยนแปลงการชดเชยค่าธรรมเนียม 
     การค้ำาประกันที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกจากเดิมในอัตราร้อยละ 1.75 เป็นอัตรา 
     ร้อยละ 2.50 ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ 
     ในปีนั้นๆ
    16. โครงการ PGS สำาหรับผู้ประกอบการโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement 
     Loan) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับ 
     การสนับสนุนให้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตเป็น SMEs ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจาก 
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     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ธพว. ให้การรับรองวงเงิน 20,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี มีระยะ 
     เวลาการค้ำาประกัน 7 ปี วงเงินค้ำาประกันสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย สิ้นสุดคำาขอให้ค้ำาประกัน ภายในวันที่ 
     23 เมษายน 2557 โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 
     10.50 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บ 
     ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ท้ังน้ีรัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 ดังน้ัน 
     บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
    17. โครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากสำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 2 ตามมติคณะ 
     กรรมการ บสย. เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 ให้ดำาเนินการค้ำาประกันสินเช่ือสำาหรับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
     เศรษฐกิจฐานราก ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท ภายใน 1 ปีนับต้ังแต่วันท่ีลงนาม MOU มีระยะเวลาการค้ำาประกัน  
     7 ปี วงเงินค้ำาประกันสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี ้
     จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่า 
     ธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ดังน้ัน บสย. จึงต้ังเงินสำารองค่าประกันชดเชยท้ังจำานวน 
     ของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ 
    18. โครงการ Renew PGS 1 – 4 เพื่อรองรับโครงการ PGS ระยะที่ 1 - 4 ที่ครบกำาหนดอายุการค้ำาประกัน ตามมติ 
     คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันสินเชื่อโครงการ PGS ระยะที่ 
     1 - 4 ที่ครบกำาหนดอายุการค้ำาประกัน โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันแต่ละระยะโครงการไม่เกิน 7 ปี นับแต่ 
     วันท่ีออกหนังสือค้ำาประกัน ซ่ึงค้ำาประกันได้ไม่เกินวงเงินค้ำาประกันท่ีมีอยู่เดิมกับผู้ให้สินเช่ือ ณ วันท่ีครบกำาหนด 
     อายุโดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 - 4 กำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ 
     (NPG) ร้อยละ 11.75 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกันแต่ละระยะโครงการ ซึ่งจะสิ้นสุด 
     การจ่ายค่าประกันชดเชยในปีที่ 11 ของหนังสือค้ำาประกันฉบับสุดท้าย สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 
     เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได ้
     ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
    19. โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 3 (BI for SCBT Y2014) คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 11/2557  
     ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำาประกันสินเชื่อ 
     ในลักษณะ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันแต่ละระยะโครงการไม่เกิน 
     5 ปี นับแต่วันท่ีออกหนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความรับผิดท่ีเป็นภาระค้ำาประกันท่ีเป็น NPG แต่ละ Portfolio 
      ไม่เกินร้อยละ 8.50 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียม 
     ค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงิน 
     สำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
    20. โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 4 (BI for SCB Y2014) คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 11/2557 
     ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำาประกันสินเชื่อ 
     ในลักษณะ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออก 
     หนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความรับผิดที่เป็นภาระค้ำาประกันที่เป็น NPG แต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 12  
     ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตรา 
     ร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินที่ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้ง 
     จำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
    21. โครงการ PGS Micro Entrepreneurs คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
     มีมติอนุมัติโครงการค้ำาประกันสินเชื่อใหม่ประเภทเงินกู้ระยะปานกลาง ระยะยาว ที่มีระยะเวลาการผ่อนชำาระ 
     อย่างน้อย 3 ปี โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน SMEs แต่ละฉบับ  
     และ SMEs แต่ละราย ที่ บสย. ให้การค้ำาประกันต่อผู้ให้กู้รวมทุกแห่งได้ในวงเงินค้ำาประกันสูงสุดไม่เกินรายละ  
     200,000 บาท โดยนับเฉพาะการค้ำาประกันภายในโครงการนี้ ทั้งนี้การค้ำาประกันแต่ละครั้งต้องมีวงเงินค้ำา 
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     ประกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท SMEs ทุกรายที่ บสย. ค้ำาประกันให้แก่ผู้ให้กู้แห่งใดเป็น 1 Package 
     Guarantee Scheme ของผู้ให้กู้แห่งน้ันในการถือเอาค่าธรรมเนียมค้ำาประกันและเงินสมทบท่ีได้รับ เพ่ือกำาหนด 
     ความรับผิดการค้ำาประกัน สำาหรับระยะเวลาในการค้ำาประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ คสช. อนุมัติวันที่ 24 มิถุนายน  
     2557 ถึงวันท่ีเอกสารครบถ้วนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันในอัตรา 
     ระหว่างร้อยละ 1 - 3 ต่อปี ทั้งนี้ให้ผู้ให้กู้เป็นผู้กำาหนดอัตราการจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันตามความ 
     เหมาะสมของ SMEs แต่ละราย และจะเป็นอัตราคงที่ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันของ SMEs ราย 
     นั้น ๆ ตลอดอายุการค้ำาประกันตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้ให้กู้ เว้นแต่ผู้ให้กู้ได้ยื่นคำาขอ 
     ให้จ่ายค่าประกันชดเชย หรือผู้ให้กู้ได้แจ้งยกเลิกการค้ำาประกันพร้อมเวนคืนหนังสือค้ำาประกัน ทั้งนี้หากผู้ให้กู้ 
     ถอนคืนคำาขอให้จ่ายค่าประกันชดเชย ผู้ให้กู้ยังต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุการค้ำาประกัน โดยกำาหนด 
     ความรับผิดในการค้ำาประกันเป็น Package ไม่เกินเงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับชำาระแบ่งเฉลี่ยรายเดือน 
     ในแต่ละรอบปีรวมกับเงินสมทบการเบิกจ่ายจากรัฐบาลร้อยละ 20 ของวงเงินอนุมัติค้ำาประกันในแต่ละรอบป ี
     โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณในการดำาเนินการวงเงินไม่เกิน 1,150 ล้านบาท ในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย.  
     จะจ่ายค่าประกันชดเชยให้กับ Package ของผู้ให้กู้แต่ละแห่งในแต่ละรอบปีตามเงื่อนไข โดยจ่ายให้ไม่เกินค่า 
     ธรรมเนียมค้ำาประกันที่ได้รับในรอบปีที่สิบสองของการค้ำาประกัน บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้ง 
     จำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
    22. โครงการ PGS SMEs Halal Trade คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 4/2557 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติ 
     โครงการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) สำาหรับธนาคารอิสลามแห่ง 
     ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Halal มุ่งสู่ AEC และ โลกมุสลิม มีระยะเวลาการค้ำาประกัน  
     ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความรับผิดที่เป็นภาระค้ำาประกันที่เป็น NPG ไม่เกิน 
     ร้อยละ 14.75 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 
     เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่า 
     ประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
    23. โครงการเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 10  
     กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติโครงการค้ำาประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) โดย 
     ผู้ให้กู้เป็นผู้กำาหนดวงเงินที่จะขอให้ บสย. ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย ทั้งนี้ผู้กู้ที่มีสัญญาที่ให้ บสย. ค้ำาประกัน 
     ตั้งแต่สองสัญญาขึ้นไปและผู้ให้กู้ไม่ได้กำาหนดวงเงินค้ำาประกันรายสัญญา บสย. จะกำาหนดวงเงินค้ำาประกัน 
     รายสัญญาตามสัดส่วนวงเงินที่ขอให้ บสย. ค้ำาประกันต่อวงเงินสินเชื่อที่ค้ำาประกัน และ SMEs แต่ละรายจะให้  
     บสย. ค้ำาประกันต่อผู้ให้กู้รวมทุกแห่งได้ในวงเงินค้ำาประกันสูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท มีระยะเวลา 
     การค้ำาประกันไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความรับผิดที่เป็นภาระค้ำาประกัน 
     ที่เป็น NPG ของแต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 25 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดย 
     รัฐบาลอนุมัติงบประมาณในการดำาเนินการวงเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาท สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 
     เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารอง 
     ค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
    24. โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 5 (BI for CIMB THAI Y2015) คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่  
     2/2558 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการ 
     ค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันไม่เกิน 7 ปี  
     นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความรับผิดที่เป็นภาระค้ำาประกันที่เป็น NPG แต่ละ Portfolio  
     ไม่เกินร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 
     เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่า 
     ประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
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    25. โครงการ PGS Policy Loan ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 อนุมัติให้ดำาเนินโครงการค้ำาประกัน 
     สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้ง 
     ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพให้มีสภาพคล่องสำาหรับปรับปรุงกิจการ เพิ่มขีดความ 
     สามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการที่สถาบันการเงินให้การ 
     สนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท ระยะเวลาการค้ำาประกัน 
     ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำาประกันในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อป ี
     โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันแทน SMEs ปีที่ 1 ในอัตราร้อยละ 1.75 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ในอัตรา 
     ร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินค้ำาประกัน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก SMEs ปีที่ 2 - 3 ในอัตราร้อยละ 1.0  
     ต่อปี ปีท่ี 4 - 5 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินท่ีค้ำาประกัน จึงแยกเป็นส่วนท่ี บสย. ได้รับเงินจากการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันร้อยละ 5.50 และอีกร้อยละ 3.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล โดยกำาหนดความเสียหาย 
     ที่รับผิดที่เป็นภาระค้ำาประกัน NPG แต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 18 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ 
     การค้ำาประกัน โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 1,387.50 ล้านบาท ของภาระค้ำา 
     ประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่า 
     ธรรมเนียมท่ีได้รับในปีน้ัน ๆ การกันเงินสำารองค่าประกันชดเชย โครงการ PGS สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
     2558 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ค่าประกันชดเชยสุทธิในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีนั้น ๆ

 3.11 การรับรู้เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล 
  เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล เป็นเงินท่ีรัฐบาลจะจ่ายชดเชยค่าความเสียหายท่ีเกิดจากการค้ำาประกัน 
  สินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Schreme ในส่วนที่ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่ารายได้ค่าธรรมเนียมที่  
  บสย. ได้รับแต่ไม่เกินวงเงินที่รัฐบาลกำาหนด โดยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และค่าธรรมเนียมที่ บสย. ได้รับ จะคำานวณ 
  ตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ 
  บสย. กำาหนดนโยบายการรับรู้รายการจำานวนเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือ ไว้ดังนี้
  3.11.1 การรับรู้รายการระหว่างงวดที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ เมื่อ บสย. ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล บสย. 
    จะรบัรูเ้ปน็สนิทรัพยร์อการชดเชย โดยบนัทกึเปน็สนิทรพัย ์รายการ “เงนิฝากธนาคาร” และหนีส้นิ รายการ “เงนิชดเชย 
    ค่าความเสียหายจากรัฐบาล” เนื่องจากภาระค้ำาประกันที่เกิดขึ้นเมื่อแรกเริ่มโครงการจนถึงวันสิ้นสุดโครงการยังม ี
    ความไม่แน่นอนของจำานวนเงินที่ค้ำาประกันและเป็นไปในแนวโน้มที่ลดลงเสมอในแต่ละสิ้นปีการต่ออายุการ 
    ค้ำาประกัน จากเหตุการณ์การยกเลิก การลดวงเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระค้ำาประกันเฉลี่ยในแต่ละสิ้นปี การ 
    ค้ำาประกันและต่อเนื่องถึงวงเงินที่จะจ่ายค่าประกันชดเชยได้ในแต่ละปี ดังนั้น เพื่อให้การรับรู้รายการมีความ 
    สม่ำาเสมอของ แต่ละผลิตภัณฑ์ บสย. จึงรับรู้เงินชดเชยจากรัฐบาลเป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อมีความ 
    เที่ยงตรงแน่นอนของจำานวนเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการนั้น ๆ
  3.11.2 การเปิดเผยข้อมูลเมื่อสิ้นสุดโครงการ บสย. จะเปิดเผยข้อมูลโดยแสดงรายการเงินอุดหนุนส่วนที่รัฐบาลชดเชย 
    ความเสียหายด้วยจำานวนเงินท่ีเก่ียวข้องกับรายได้เท่ากับเงินสำารองค่าประกันชดเชยส่วนท่ีรัฐบาลอุดหนุน โดยแสดง 
    ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  3.11.3 การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อ บสย. รับรู้จำานวนเงินค่าความเสียหายในส่วนที่รัฐบาลชดเชยคงเหลือจำานวน 
    เท่าใด บสย. จะนำาเงินคงเหลือสุทธิจำานวนเงินดังกล่าวคืนสำานักงบประมาณ หรือโอนเงินชดเชยฯ ดังกล่าวเพื่อเป็น 
    เงินชดเชยสำาหรับโครงการอื่นที่รัฐบาลมีนโยบายให้การอุดหนุนต่อไป

 3.12 กองทุนสำารองเล้ียงชีพพนักงาน  
  บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย 
  พนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย. จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของ 
  เงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทำางานของพนักงาน บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)  
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  เป็นผู้จัดการกองทุน เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพของ บสย. บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ

 3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
  บสย. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการประมาณการภาระหนี้สินการ 
  จ่ายค่าตอบแทนเมื่อพนักงานเกษียณอายุ การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์์ 
  ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่่ละหน่่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซ่ึงนำาข้อมูลจากประสบการณ์มา 
  เป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และ 
  คำานวณคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยของสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณ 
  การหนี้สิน ผลแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ปรับค่าให้เหมาะสมกับ  
  บสย. ในแต่่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดนั้น สำาหรับหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในอดีต ทั้ง 
  จำานวนปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 และทบทวนปัจจัยในการคำานวณทุก 3 ปี กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณ 
  การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้เข้ากำาไรสะสมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที ่
  เกิดขึ้นทั้งจำานวน

 3.14 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 และได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ 
  ตาม (19) ของมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่  
  258) พ.ศ. 2535

 3.15 กำาไรต่อหุ้น
  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการนำากำาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำาหรับงวดที่เป็นของหุ้นสามัญหารด้วยจำานวนถัวเฉลี่ย 
  ถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

  4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 584.27 38.57

รายการเทียบเท่าเงินสด

-  เงินฝากประจำาไม่เกิน 3 เดือน 150.01 0.01

-  ตั๋วเงินรับ    50.00    -          

รวม 784.28 38.58
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หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา 1.41 0.57

ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 81.78 35.99

หัก เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (67.19) (28.67)

เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (8.19)  (6.48)

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป 					7.81 				1.41

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

พันธบัตรรัฐบาล (หมายเหตุ 4.2.1.1) 49.96 -

เงินฝากประจำา (หมายเหตุ 4.2.1.2) 1,888.00  5,878.00

ใบรับเงินฝากประจำา (หมายเหตุ 4.2.1.3) 500.00 -

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  (หมายเหตุ 4.2.1.4)  9,811.90  9,815.75

รวม	 	12,249.86 	15,693.75

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินสดและเงินฝากธนาคาร จำานวน 584.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารประเภท 
  ออมทรัพย์และใบรับฝากเผื่อเรียก จำานวน 584.12 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 – 1.30 ต่อปี 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากธนาคารประเภทประจำาไม่เกิน 3 เดือน จำานวน 150.01 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย 
  ระหว่างร้อยละ 0.80 – 1.75 ต่อปี 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตั๋วเงินรับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทมีกำาหนดเวลาไม่เกิน 3 เดือน จำานวน 50 ล้านบาท มี 
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี 
  
  ข้อมูลประกอบงบกระแสเงินสด
  เงินสดค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 4.2 เงินลงทุน ประกอบด้วย
  4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว

   4.2.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พันธบัตรรัฐบาลเป็นพันธบัตรระยะสั้น ประเภทมีกำาหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี จำานวน  
     49.96 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.495 ต่อปี
   4.2.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากธนาคารประเภทประจำาที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี จำานวน  
     1,888 ล้านบาท มีผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 1.05 – 3.00 ต่อปี
   4.2.1.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใบรับเงินฝากประจำาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จำานวน 500 ล้านบาท มีผลตอบแทน 
     ระหว่างร้อยละ 1.75 – 1.80 ต่อปี
   4.2.1.4  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำานวน 9,811.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
     แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม รายละเอียดดังนี้
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   4.2.1.4 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

สินทรัพย์ ราคาทุน มูลค่า 
ยุติธรรม

ราคาที่แสดง
ในงบการเงิน

ราคาทุน มูลค่า 
ยุติธรรม

ราคาที่แสดง
ในงบการเงิน

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์         90.98       90.98    90.98 31.67 31.67 31.67 

เงินฝากประจำา         92.30  92.30  92.30  112.96  112.96  112.96 

      183.28 183.28 183.28    144.63    144.63    144.63

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	

พันธบัตรรัฐบาล    4,423.84 4,450.55 4,450.55 2,896.31  2,942.07  2,942.07 

พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก    2,527.21 2,528.34 2,528.34 3,428.58  3,459.35  3,459.35 

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
  กระทรวงการคลังค้ำาประกัน       819.93 841.30 841.30 1,245.30 1,264.24 1,264.24

ตั๋วเงินคลัง -     -     -          4.96       4.95       4.95

    7,770.98   7,820.19  7,820.19  7,575.15  7,670.61  7,670.61

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนาคาร        76.49 77.04 77.04    30.22      30.59      30.59 

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน       846.01 878.51 878.51 796.85     816.50 816.50 

      922.50 955.55 955.55 827.07     847.09 847.09 

หุ้น

หุ้นสามัญ       843.74 854.52 854.52 1,038.84  1,086.80 1,086.80 

      843.74   854.52   854.52  1,038.84    1,086.80  1,086.80 

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
  และลูกหนี้อื่น 0.21 0.21 0.21 128.34 128.34 128.34

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
  และเจ้าหนี้อื่น      (1.85)     (1.85)     (1.85)    (61.72)    (61.72)    (61.72)

รวม 				9,718.86 9,811.90 9,811.90	 9,652.31	 	9,815.75	 	9,815.75	

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 101รายงานประจำาปี	2558



   4.2.1.4 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
     แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
     หน่วย : ล้านบาท

2558

สินทรัพย์ TISCO SCBAM MFC K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์       58.91       30.43        1.08         0.56        90.98

เงินฝากประจำา        51.07       20.13       21.10 -          92.30

      109.98      50.56       22.18         0.56      183.28

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

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

พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก     926.36         999.73     117.58     484.67    2,528.34

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ 
  กระทรวงการคลังค้ำาประกัน -                                              260.31      313.02     267.97      841.30

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

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนาคาร       10.21 -      8.77       58.06        77.04

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน     251.36     257.79     209.15     160.21      878.51

    261.57     257.79     217.92     218.27      955.55

หุ้น

หุ้นสามัญ   170.01    215.69    196.78   272.04      854.52

    170.01     215.69     196.78     272.04      854.52

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น - - 0.21 - 0.21

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

รวม 		2,584.17	 		2,434.63	 		2,181.11	 		2,611.99	 			9,811.90	
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   4.2.1.4 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
     แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
     

     
     

     เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายโดย บสย. ได้ว่าจ้างบริษัท 
     หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 4 แห่ง เป็นผู้ดำาเนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 85 ของมูลค่า 
     สินทรัพย์สุทธิของกองทุน และตราสารทุนร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้การลงทุนเป็น 
     ไปตามนโยบายและข้อจำากัดการลงทุนท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์ 
     จัดการกองทุนคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.06 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์ 
     สุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 
     ส่วนบุคคล จำานวน 7.51 ล้านบาท และ 6.80 ล้านบาท และมีรายได้ที่เกิดจากการบริหารเงินจำานวน 274.06  
     ล้านบาท และ 432.12 ล้านบาท ตามลำาดับ

หน่วย : ล้านบาท
2557

สินทรัพย์ TISCO SCBAM MFC K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์        20.39 1.54 2.61 7.13 31.67

เงินฝากประจำา        51.29    40.50   21.17 -       112.96 

       71.68     42.04       23.78        7.13    144.63 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล       961.81      677.43      870.55     432.28  2,942.07 

พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก    1,082.60    989.52    149.41 1,237.82  3,459.35 

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ 
  กระทรวงการคลังค้ำาประกัน -   225.39      663.23     375.62    1,264.24 

ตั๋วเงินคลัง     -                   4.95 -     -          4.95

   2,044.41    1,897.29    1,683.19  2,045.72  7,670.61 

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนาคาร - - -       30.59      30.59 

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน       158.08     253.96       209.63     194.83     816.50 

      158.08     253.96       209.63     225.42 847.09 

หุ้น

หุ้นสามัญ   362.93   247.93   204.09   271.85 1,086.80 

       362.93       247.93       204.09   271.85   1,086.80 

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น 7.79 57.55 11.99 51.01 128.34

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น     (0.51)   (17.01)   (11.15)   (33.05)   (61.72)

รวม 			2,644.38	 			2,481.76	 			2,121.53	 2,568.08	 	9,815.75	
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  4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
    

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนระยะยาว จำานวน 1,525 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินฝากประจำาที่มีระยะเวลา 
    มากกว่า 1 ปี จำานวน 975 ล้านบาท และใบรับเงินฝากประจำาที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี จำานวน 550 ล้านบาท 
    มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.10 - 3.15 ต่อปี

 4.3 ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีลูกหนี้จากการค้ำาประกันที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้ธนาคาร จำานวน  
  6,432.33 ล้านบาท และ 5,388.64 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.11) ได้รับชำาระคืนเงินต้น จำานวน 54.90 ล้านบาท และ 49.67  
  ล้านบาท ปรับปรุงเพิ่ม 6.15 ล้านบาท และในระหว่างงวดมีการจำาหน่ายหนี้สูญ จำานวน 120.51 ล้านบาท และ 60.63 
  ล้านบาท ตามลำาดับ บสย. ได้รับชำาระจากลูกหนี้ดังกล่าวบันทึกดอกเบี้ยรับ จำานวน 82.58 ล้านบาท และ 42.78 ล้านบาท  
  ดอกเบี้ยของลูกหนี้จากการค้ำาประกัน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำานวน 1,152.16 ล้านบาท  
  และ 744.57 ล้านบาท ตามลำาดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชี เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียก 
  เก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

เงินฝากประจำา 975.00 500.00

ใบรับเงินฝากประจำา 550.00 -    

รวม 1,525.00 500.00

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน 19,337.10 13,086.33

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,337.10) (13,086.33)

ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน	–	สุทธิ -      -      
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หน่วย : ล้านบาท
2558 2557

สินทรัพย์ ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

โครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล

- PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 20.89 48.42 (69.31)   - 214.54 287.51   (481.16) 20.89

- PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2 10.98 72.05 (83.03)   - 11.40 87.11 (87.53) 10.98

- PGS New/Start up SMEs 56   -   -   -   - 2.58 1.84 (4.42)   -

- PGS New/Start up SMEs 57 10.14 14.19 (24.33)   -  - 10.16 (0.02) 10.14

- PGS New/Start up SMEs 58   - 13.09 (2.87) 10.22  -   -   -   -

- PGS PIL/55   -   -   -   - 23.67 5.22 (28.89)   -

- PGS PIL/56 172.87 0.03 (0.03) 172.87 50.31 149.76 (27.20) 172.87

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

- PGS PIL/58   - 0.06   - 0.06  -  -   -   -

- PGS 5/57   174.38 370.84     (1.44)   543.78  -   174.40     (0.02)   174.38

- PGS 5/58   - 550.53   - 550.53  -   -   -   -

- PGS 5 (ปรับปรุงใหม่)   - 117.47   - 117.47  -   -   -   -

- PGS Micro Entrepreneurs 0.16 21.42     (14.97) 6.61  - 0.16   - 0.16

- PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน    0.07    0.88   - 0.95  -    0.07   -    0.07

- PGS POLICY LOAN -        13.87 -        13.87 -    -     -    -     

รวมโครงการที่ได้รับชดเชย
 จากรัฐบาล 389.96 1,225.15  (195.98) 1,419.13 302.50 716.70  (629.24) 389.96

โครงการปกติ

- โครงการปกติ       9.28     21.13   (24.34)      6.07     0.40   13.78    (4.90)       9.28

รวมทั้งสิ้น 	399.24 1,246.28 (220.32) 1,425.20 302.90 	730.48 	(634.14) 	399.24

 4.4 ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับรวม 1,425.20 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 
  ค้างรับจากโครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี จำานวน 1,419.13 ล้านบาท และโครงการปกติ จำานวน   
  6.07 ล้านบาท โดยในระหว่างงวด บสย. รับรู้รายได้ส่วนที่รอชดเชยค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล จำานวน 1,225.15 ล้านบาท  
  และโครงการปกติ จำานวน 21.13 ล้านบาท รายได้ค้างรับสำาหรับโครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล บสย. จะดำาเนินการ 
  ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจากรัฐบาลต่อไป
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 4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท

2558
ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา

สุทธิ
สินทรัพย์ ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

ที่ดิน 8.94   - - 8.94     - - - - 8.94

อาคาร 96.84   - - 96.84 61.97 3.11 - 65.08 31.76

ส่วนปรับปรุงอาคาร
สำานักงาน   10.78 52.13 (0.68)    62.23    1.85 3.76 (0.05)   5.56 56.67

เครื่องตกแต่ง 8.25 0.49 (7.20) 1.54 7.48 0.12 (7.09) 0.51 1.03

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

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 25.11 7.23 (1.39) 30.95 15.93 6.46 (1.23) 21.16 9.79

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

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

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

หน่วย : ล้านบาท

2557
ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา

สุทธิ
สินทรัพย์ ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

ที่ดิน       -    8.94 - 8.94        - - - - 8.94

อาคาร 93.53    3.31 - 96.84 58.15 3.82 - 61.97 34.87

ส่วนปรับปรุงอาคาร
สำานักงาน    4.92  5.86 -       10.78    0.54  1.31 -      1.85 8.93

เครื่องตกแต่ง 8.21    0.16  (0.12) 8.25 7.48 0.10 (0.10) 7.48 0.77

เครื่องใช้สำานักงาน 15.99    3.49 (2.66) 16.82 11.75 1.48 (2.62) 10.61 6.21

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 25.09    3.76 (3.74) 25.11 13.73 5.94 (3.74) 15.93 9.18

ยานพาหนะ   14.80 -       (7.40)     7.40   14.61   0.19 (7.40)    7.40 -  

งานระหว่างทำา -        3.06   (0.28)     2.78 -     -     -     -      2.78

รวม 	162.54 28.58 (14.20) 	176.92 	106.26 12.84 (13.86). 105.24 71.68

  บสย. มีค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นจำานวน 16.52 ล้านบาท และ 12.84 ล้านบาท  
  ตามลำาดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
  2558 และ 2557 มีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนรวม 54.95 ล้านบาท และ 63.35 ล้านบาท ตามลำาดับ ที่คิดค่าเสื่อมราคา 
  ทั้งจำานวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 
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 4.6 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บสย. มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และลิขสิทธิ์หลังหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม จำานวน  
  16.38 ล้านบาท และ 8.42 ล้านบาท ตามลำาดับ (หมายเหตุ 3.8)

หน่วย : ล้านบาท

2558
ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม ราคา

สุทธิ
สินทรัพย์ ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์

  23.84 2.37   (1.12)     25.09   18.13   2.33   0.03    20.49 4.60

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

   2.71    9.07 -   11.78 -     -   -     -     11.78

รวม 	26.55 11.44 (1.12) 36.87 	18.13 2.33 0.03 20.49 16.38

หน่วย : ล้านบาท

2557
ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม ราคา

สุทธิ
สินทรัพย์ ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์

  18.95 5.06   (0.17)     23.84   15.90   2.30   (0.07)    18.13 5.71

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

-      2.71 -    2.71 -     -   -    -     2.71

รวม 	18.95 	7.77 (0.17) 26.55 15.90 2.30 (0.07). 18.13 8.42

  บสย. มีค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นจำานวน 2.33 ล้านบาท และ 2.30 ล้านบาท  
  ตามลำาดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
  2558 และ 2557 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนราคาทุนรวม 17.43 ล้านบาท และ 15.68 ล้านบาท ตามลำาดับ ที่คิดค่าตัดจำาหน่าย 
  ทั้งจำานวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 
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หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

ยอดต้นงวด 1,474.99 1,814.69

บวก   เงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล 905.26 750.38

หัก     โอนเงินชดเชยจากรัฐบาลรับรู้เป็นรายได้ (2,228.41) (1,090.08)

ยอดปลายงวด        151.84  1,474.99

 4.7 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. ได้รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาลและรับคืนค่าธรรมเนียมจากลูกค้าที่ไม่ใช้วงเงิน 
  รวม 253.88 ล้านบาท และรับรู้เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาลเป็นรายได้ จำานวนเงิน 249.89 ล้านบาท

 4.8 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. ได้รับเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลโครงการ PGS 3, PGS 4 และ  
  PGS Flood 2011 จำานวน 905.26 ล้านบาท และโอนรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล จำานวน  
  2,228.41 ล้านบาท

 4.9 ประมาณการหนี้สิน
  ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน (ผลประโยชน์ในอดีต) 27.10 21.62

บวก   ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด 3.59 3.50

ดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด 1.96  1.81

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 0.18                  1.14

หัก     เงินเกษียณอายุ -     (0.97)

รวม  32.83 	27.10

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

ยอดต้นงวด 0.46 13.13

บวก   เงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล 250.69 797.19

รับคืนค่าธรรมเนียมเนื่องจากไม่ใช้วงเงิน 3.19 -

หัก     โอนเงินชดเชยจากรัฐบาลรับรู้เป็นรายได้    (249.89) (809.86)

ยอดปลายงวด 					4.45 					0.46
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หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธันวาคม 2558

อัตราคิดลดเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 32.51

ลดลงร้อยละ 1 33.15

อัตราเงินเดือนเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 36.41

ลดลงร้อยละ 1 31.50

  
  สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
    อัตราคิดลด ต่อปี (ร้อยละ) 3.38
    อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ) 6.50 - 7.50
    อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ) 8.08
    อัตราการตาย ตารางมรณะไทย 2551
    เกษียณอายุ  60 ปี

  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักในการคำานวณ
  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานของ บสย. มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช ้
  ในการคำานวณ การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของ 
  สภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของข้อมูลสถิติด้านประชากรในโครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปน้ีแสดงผลกระทบ 
  จากการเปล่ียนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานหลักแต่ละข้อ โดยการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานแต่ละข้อน้ันเกิดข้ึน 
  แยกจากกัน

  การวิเคราะห์การครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์
  ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายชำาระผลประโยชน์ถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักของโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 
  และระยะเวลาครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์ที่คำานวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ซึ่งคาดว่า 
  จะจ่ายชำาระในอนาคตก่อนการคิดลด

หน่วย : ล้านบาท

ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย

31 ธันวาคม 2558

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 1 2.60

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 2 – ปีที่ 5 15.61

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 6 – ปีที่ 10 23.67

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำาระปีที่ 11 – ปีที่ 15 36.33
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หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

เจ้าหนี้อื่น 82.27 56.85

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   44.00   64.24

รวม 126.27 121.09

 4.10 หนี้สินอื่น

 

 4.11 เงินสำารองค่าประกันชดเชย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินสำารองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินสำารองตามหลักเกณฑ์และความรับผิดชอบ
  ที่กำาหนดในหลักเกณฑ์การค้ำาประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่กันเงินสำารองไว้ โดย บสย.  
  กันเงินสำารองในส่วนท่ีมีภาระค้ำาประกัน (หมายเหตุ 4.16) เฉพาะโครงการเดิมท่ีเป็นลูกหน้ีจัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐานเป็นต้นไป  
  ในระหว่างงวดเพ่ิมข้ึนสุทธิจำานวน 4,815.93 ล้านบาท และ บสย. ได้รับรู้เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS1, PGS2,  
  PGS3, PGS4 และ PGS Flood 2011 รวมจำานวน 2,228.41 ล้านบาท จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยด้วยจำานวนเดียวกัน  
  โดย บสย. ตั้งสำารองร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์การกันสำารองของธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อหักยอดที่โอนเป็น 
  ลูกหนี้เนื่องจากการจ่ายค่าประกันชดเชยแทนลูกหนี้ จำานวน 6,418.72 ล้านบาท และสำารองที่เกิดจากการจัดชั้นลูกหนี้ 
  ลดลงหรือการปรับปรุงหลักประกันจำานวน 174.82 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินสำารองค่าประกันชดเชยสุทธิจำานวน 5,974.26  
  ล้านบาท การสำารองค่าประกันชดเชยดังกล่าวจำาแนกตามประเภทการค้ำาประกันและการจัดชั้นหนี้ ประกอบด้วย โครงการ 
  ปกติ ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย จำานวน 2,156.46 ล้านบาท และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) 
  ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย จำานวน 3,817.80 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.16) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

ยอดต้นงวด 5,523.46 5,491.23

บวก  จำานวนที่ตั้งสำารองระหว่างงวด 4,815.93 4,710.46

เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล โครงการ PGS  2,228.41  1,090.08

12,567.80 11,291.77

หัก    ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด (6,418.72) (5,388.64)

สำารองลดลงระหว่างงวด    (174.82)  (379.67) 

ยอดปลายงวด 5,974.26	 	5,523.46
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หน่วย : ล้านบาท
2558

ภาระค้ำาประกัน
ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิ**

ปกติ NPL MOU RP รวม

จัดชั้นปกติ 3,743.76 - - - - -

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 276.16 - - - - -

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 127.59 - - 16.70 49.77 66.47

จัดชั้นสงสัย 169.85 - - 6.88 78.47 85.35

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,899.35  340.93  37.72  239.48 1,386.51 2,004.64

รวม 7,216.71 	340.93 	37.72 	263.06 	1,514.75 	2,156.46

  1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 สำาหรับปี 2558
 

   **ภาระค้ำาประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำาประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำามาใช้ในการกันเงินสำารองซึ่งคำานวณจากหลักเกณฑ ์

   การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค้ำาประกัน (หมายเหตุ 3.10)

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

หน่วย : ล้านบาท
2558

ภาระค้ำาประกัน ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

PGS ระยะที่ 1 3,937.84 429.62

PGS ระยะที่ 2 5,948.55 462.47

PGS ระยะที่ 3 19,536.58 (275.84)

PGS ระยะที่ 4 14,405.07 132.31

PGS ระยะที่ 5/56 48,420.95 (230.31)

PGS ระยะที่ 5/57 46,303.60 741.21

PGS ระยะที่ 5/58 41,541.08 550.53

PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) 40,934.65 117.47

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 1 2,117.35 18.83

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 2 2,173.95 (3.68)

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 3 1,198.52 3.65

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 4 47.86 0.38

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 5 128.50 1.07

โครงการหนี้สินนอกระบบ 22.04 0.55

โครงการรายสถาบันการเงิน 1 10,351.88 168.44
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หน่วย : ล้านบาท

2558

ภาระค้ำาประกัน ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

โครงการรายสถาบันการเงิน 2 15,715.98 178.64

โครงการรายสถาบันการเงิน 3 5,139.81 66.09

โครงการรายสถาบันการเงิน 4 30.60 0.04

PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง 476.03 69.25

PGS อุทกภัย ธพว. 54 303.00 5.32

PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 8,967.92 282.01

PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2 2,026.09 172.11

PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 93.12 4.65

PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2 5.13 0.14

PGS New/Start-up SMEs 55 13.18 0.78

PGS New/Start-up SMEs 56 48.20 6.88

PGS New/Start-up SMEs 57 894.23 33.79

PGS New/Start-up SMEs 58 812.41 14.10

PGS PIL/55 4,317.53 301.08

PGS PIL/56 7,355.50 397.57

PGS PIL/57 151.32 3.17

PGS PIL/58 7.29 0.06

TCG Renew ระยะที่ 1 3,651.15 74.38

TCG Renew ระยะที่ 2 5,897.66 40.75

PGS Micro Entrepreneurs 4,949.63 35.26

PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน 72.46 1.00

PGS SMEs Halal Trade 9.20 0.15

PGS Policy Loan     3,713.87     13.88

รวม 			301,719.73 3,817.80

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. ได้ตั้งสำารองโครงการปกติ จำานวน 2,384.32 ล้านบาท และโครงการ Portfolio 
   Guarantee Scheme (PGS) จำานวน 3,139.14 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
2557

ภาระค้ำาประกัน
ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิ**

ปกติ NPL MOU RP รวม

จัดชั้นปกติ 4,464.12 - - - - -

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 268.98 - - - - -

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 127.32 15.65 - 10.23 66.36 92.24

จัดชั้นสงสัย 139.22 2.15 -       11.39 78.95 92.49

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 3,110.83  342.04  47.79  257.26 1,552.50 2,199.59

รวม 8,110.47 	359.84 	47.79 	278.88 	1,697.81 	2,384.32

หน่วย : ล้านบาท
2557

ภาระค้ำาประกัน ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

PGS ระยะที่ 1 6,941.28 295.34

PGS ระยะที่ 2 14,543.50 316.39

PGS ระยะที่ 3 23,355.82 (296.91)

PGS ระยะที่ 4 18,596.14  (138.55)

PGS ระยะที่ 5/56 56,105.92 665.78

PGS ระยะที่ 5/57 53,236.88 470.20

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 1 2,293.03   15.16

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 2 3,541.58   61.38

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 3 508.91    1.73

PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ 4 4.50     0.01

โครงการหนี้สินนอกระบบ 24.76 0.95

โครงการรายสถาบันการเงิน 1 11,886.07 199.22

โครงการรายสถาบันการเงิน 2 18,187.62 266.84

โครงการรายสถาบันการเงิน 3 6,812.01 119.89

PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง 722.78 67.55

   1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 สำาหรับปี 2557

    **ภาระค้ำาประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำาประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำามาใช้ในการกันเงินสำารอง ซึ่งคำานวณจาก 

    หลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค้ำาประกัน (หมายเหตุ 3.10)

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

2557

ภาระค้ำาประกัน ตั้งสำารองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม

PGS อุทกภัย ธพว. 54 445.55 34.11

PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 19,535.16 400.37

PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2 5,508.50 144.02

PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 94.82 3.45

PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2 5.47 0.06

PGS New/Start-up SMEs 55 16.00 0.39

PGS New/Start-up SMEs 56 137.28 6.69

PGS New/Start-up SMEs 57 1,046.10 10.14

PGS PIL/55 5,730.63 244.13

PGS PIL/56 9,499.41 241.51

PGS PIL/57 110.98 0.47

TCG Renew ระยะที่ 1      2,441.38      8.57

PGS Micro Entrepreneurs      53.31     0.16

PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน      32.19 0.07

PGS SMEs Halal Trade             7.00         0.02

รวม 261,424.58 3,139.14

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บสย. กันเงินสำารองตามเกณฑ์ที่กำาหนดในนโยบายการค้ำาประกันสินเชื่อ  
    (หมายเหตุ 3.10) เป็นเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 5,974.26 ล้านบาท และ 5,523.46 ล้านบาท ตามลำาดับ  
    สำาหรับโครงการ RP เป็นโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกันชดเชยตามอัตราส่วนสูญเสียที่กำาหนด 
    แต่ไม่เกินภาระค้ำาประกันซึ่งจำานวนเงินที่จะต้องประมาณการนั้นจะต้องนำามูลค่าหลักประกันที่ขายได้สุทธิมาหัก 
    ออกจากภาระหนี้สินทั้งหมด จึงจะกำาหนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำามาประมาณการเงินสำารองค่าประกันชดเชย  
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บสย. ได้กันเงินสำารองสำาหรับโครงการ RP จำานวน 1,514.75 ล้านบาท และ  
    1,697.81 ล้านบาท ตามลำาดับ 

 4.12 ทุนเรือนหุ้น 
  ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทุนประเดิม 400 ล้านบาท โดย 
  กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 บสย. ได้รับการเพิ่มทุน 
  จากกระทรวงการคลังจำานวน 40 ล้านหุ้น เป็นเงิน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 ล้านบาท ในการประชุม 
  วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 และครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ได้มีมติ 
  พิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 20 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 ล้านบาท บสย. ได้รับ 
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  เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากกระทรวงการคลังจำานวน 3 ล้านหุ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 และผู้ถือหุ้น 
  อื่นอีกจำานวน 24,730 หุ้น เป็นเงินรวม 302.47 ล้านบาท และได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ 
  เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,702.47 ล้านบาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกชำาระจำานวน  
  16,975,270 หุ้น 
  ตามมติพิเศษของการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เห็นชอบให้ยกเลิกการเรียก 
  ชำาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสำาหรับหุ้นที่ยังไม่เรียกชำาระจำานวน 16,975,270 หุ้น และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 21,374,737 
  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 2,137.47 ล้านบาท และได้รับชำาระแล้วจากกระทรวงการคลัง เป็นเงิน 2,000 ล้านบาท 
  เพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.4 
  ล้านบาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกชำาระจำานวน 1,374,737 หุ้น เป็นเงิน 137.47 ล้านบาท โดย บสย. ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน 
  กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 ทำาให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 95.49 
  ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว         ซ่ึงการเพ่ิมทุนดังกล่าวทำาให้สัดส่วนของภาระค้ำาประกันกับขนาดของเงินกองทุนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
  และทำาให้สถาบันการเงินเกิดความเช่ือม่ันในฐานะการเงินและความสามารถในการชำาระหน้ีตามภาระค้ำาประกันของ บสย.
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้น 
  ที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว จำานวน 67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท

 4.13 ทุนสำารองตามกฎหมาย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 143.16 ล้านบาท โดย บสย. ได้กันเงินสำารองในอัตรา 
  ร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิประจำาปี ตามข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินสำารองและเงินปันผล ข้อ 77 เมื่อสิ้นขวบปีทางบัญชี 
  เงินทุกปี และก่อนที่จะประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลหรือเงินอย่างอื่นที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

 4.14 เงินปันผลจ่าย
  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบรรษัท ครั้งที่ 23/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการ 
  ดำาเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.12 บาท จำานวนหุ้น 67,024,730 หุ้น รวมเป็นเงิน 209.12 ล้านบาท ได้จ่ายเงินปันผล 
  แล้วในเดือนพฤษภาคม 2558

 4.15 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นผลกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
  ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม จำานวน 93.04 ล้านบาท และ 163.43 ล้านบาท ตามลำาดับ 

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

ยอดต้นงวด 163.43 18.18

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระหว่างงวด (70.39) 145.25

ยอดปลายงวด  93.04 163.43
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หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

ภาระค้ำาประกันต้นงวด 269,535.05 243,626.25

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 102,652.33  61,063.91

372,187.38 304,690.16

ลดลงระหว่างงวด  (63,250.94) (35,155.11)

ภาระค้ำาประกันปลายงวด 308,936.44                                                                                                                                           269,535.05

เงินสำารองค่าประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.11)      5,974.26 5,523.46

 4.16 ภาระค้ำาประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  การดำาเนินงานเพื่อประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี 
  ดังนี้
  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกันจำานวน 308,936.44 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้ำาประกันโครงการปกต ิ
  จำานวน 7,216.71 ล้านบาท และภาระค้ำาประกันโครงการ PGS จำานวน 301,719.73 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.11) โดย  
  บสย. มีภาระค้ำาประกันที่เป็น NPGs และเป็นไปตามหนังสือสัญญาค้ำาประกันกับสถาบันการเงินต่างๆ ในส่วนที่ บสย. ต้องรับ 
  ความเสี่ยง จำานวน 2,156.46 ล้านบาท และ 3,817.80 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยภาระค้ำาประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
  2558 มีดังนี้
  
  4.16.1 โครงการ PGS ระยะที่ 1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบในหลักการโครงการค้ำาประกัน 
    สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะ Portfolio Guarantee  
    Scheme ระยะท่ี 1 (โครงการมีอายุ 5 ปี) เพ่ือเป็นกลไกสำาคัญในการกระตุ้นให้สถาบันการเงินปล่อยสินเช่ือให้ SMEs  
    เพ่ือเสริมสภาพคล่องภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายการขยายวงเงินในการค้ำาประกันสินเช่ือ จำานวน  
    30,000 ล้านบาท และรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินการในวงเงินไม่เกิน 2,000  
    ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงและลูกค้าที่มาใช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในปีแรก (ระยะเวลาการ 
    ยื่นคำาขอค้ำาประกันสิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2553) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน  
    3,937.84 ล้านบาท
  4.16.2 โครงการ PGS ระยะที่ 2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันสินเชื่อ 
    โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 (โครงการมีอายุ 5 ปี) วงเงิน 30,000 ล้านบาท ตามนโยบาย 
    รัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตราร้อยละ 0.75  
    ต่อปี (ระยะเวลาการย่ืนคำาขอค้ำาประกันส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553) ซ่ึงรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ  
    1 ต่อปี และชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินการในวงเงินไม่เกิน 1,875 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่าย 
    ตามที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 5,948.55 ล้านบาท
    คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์โครงการ Portfolio Guarantee  
    Scheme ระยะที่ 2 และยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการค้ำาประกันจาก  
    บสย. อยู่เดิม ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง 
    และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ ท่ีขอสินเช่ือผ่านธนาคาร 
    พาณิชย์ โดยให้ บสย. แบ่งวงเงินจำานวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จากวงเงินค้ำาประกันรวม 30,000 ล้านบาท จาก 
    โครงการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
    สำาหรับรอบค้ำาประกันในปี 2553 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันให้ในวงเงินไม่เกิน 37.50 ล้านบาท  
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    และให้เบิกจ่ายตามท่ีเสียหายจริงสำาหรับเง่ือนไขให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์การค้ำาประกันโครงการ PGS ระยะท่ี 2 
    ต่อไปเช่นเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกันที่ครบกำาหนดระยะเวลาโครงการการค้ำาประกัน 
    แล้ว แต่ยังคงภาระผูกพันการชดเชยความเสียหายตามเงื่อนไขความรับผิดตามหลักเกณฑ์การค้ำาประกัน โดยจะ 
    สิ้นสุดภาระผูกพันการชดเชยความเสียหายเมื่อปิดโครงการการค้ำาประกัน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย.  
    มีภาระค้ำาประกันคงเหลือจำานวน 5,948.55 ล้านบาท
  4.16.3 โครงการ PGS ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันโครงการ  
    Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินและ 
    ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำาหนดวงเงินค้ำาประกัน จำานวน 36,000 ล้านบาท ระยะ 
    เวลาค้ำาประกัน 5 ปี สิ้นสุดการรับคำาขอค้ำาประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรัฐบาลชดเชยความ 
    เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินการในวงเงินไม่เกิน 2,250 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่  
    31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 19,536.58 ล้านบาท
  4.16.4 โครงการ PGS ระยะที่ 4 เป็นโครงการค้ำาประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลัก 
    ประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินและเป็นโครงการต่อเนื่องจาก PGS ระยะที่ 3 ตามมติคณะ 
    รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 วงเงินค้ำาประกัน 24,000 ล้านบาท ระยะเวลาการค้ำาประกัน 5 ปี สิ้นสุดคำาขอ 
    ให้ค้ำาประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อย 
    คุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียม 
    ค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี บสย. จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่า 
    ธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 14,405.07 ล้านบาท
  4.16.5 โครงการ PGS ระยะที่ 5 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันโครงการ  
    Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแต่ขาดหลัก 
    ประกันให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อสถาบันการเงิน รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการดำาเนินธุรกิจใน 
    ต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำา โดยม ี
    วงเงินค้ำาประกันรวม 3 ปี จำานวน 240,000 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำาประกัน 7 ปี ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  
    สิ้นสุดคำาขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ในแต่ละปีให้ถือเป็น 1 Portfolio (รวมเป็น 3 Portfolio) โดย 
    กำาหนดความเสียหายสูงสุดท่ีเป็นภาระค้ำาประกันหน้ีจัดช้ันด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 18 ของภาระค้ำาประกันเฉล่ีย 
    ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกันสำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน 
    ค้ำาประกันสินเชื่อตลอดอายุการค้ำาประกัน 7 ปี บสย. จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่า 
    ธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกันของโครงการที่ค้ำาประกันในป ี
    2556 จำานวน 48,420.95 ล้านบาท ปี 2557 จำานวน 46,303.60 ล้านบาท และในปี 2558 จำานวน 41,541.08  
    ล้านบาท
    โครงการ PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) เป็นโครงการค้ำาประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ทุกราย ตามมติคณะรัฐมนตร ี
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 8 กันยายน 2558 มีวงเงินค้ำาประกันเพิ่มจากวงเงินโครงการ PGS ระยะที่ 5 
    เดิมอีก 20,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่เหลือจะเป็นวงเงินค้ำาประกันใหม่สำาหรับโครงการ PGS ระยะที่ 5  
    (ปรับปรุงใหม่) จำานวน 100,000 ล้านบาท ดังนั้นวงเงินรวมของโครงการ PGS ระยะที่ 5 ทั้งหมดจึงมีจำานวน  
    260,000 ล้านบาท  โดยโครงการ PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่) มีระยะเวลาค้ำาประกัน 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8  
    กันยายน 2558 สิ้นสุดคำาขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และเมื่อสิ้นสุดคำาขอให้ บสย. ค้ำาประกัน บสย. จะ 
    ถือว่าภาระค้ำาประกันต่อผู้ให้กู้เป็น 1 Portfolio  โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75  
    ต่อปีของวงเงินค้ำาประกันสินเชื่อตลอดอายุการค้ำาประกัน 7 ปี รัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าธรรมเนียมแทน SMEs  
    ในปีที่ 1 อัตราร้อยละ 1.75 ปีที่ 2 อัตราร้อยละ 1.25 ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 0.75 และปีที่ 4 อัตราร้อยละ 0.25  
    ตั้งแต่ปีที่ 5 - 7 เรียกเก็บจากผู้ขอกู้ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำาประกัน จึงแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับ 
    เงินจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำาประกันจาก SMEs ในอัตราร้อยละ 8.25 และอีกร้อยละ 4 ได้รับเงินชดเชยจาก 
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    รัฐบาล โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดท่ีเป็นภาระค้ำาประกันหน้ีจัดช้ันด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 22.50 ของภาระ 
    ค้ำาประกันเฉลี่ย ณ หลังวันสิ้นอายุการค้ำาประกัน รัฐบาลให้เงินชดเชยความเสียหายคิดเป็นวงเงินไม่เกิน 14,250  
    ล้านบาท บสย. จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่ 31  
    ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกันจำานวน 40,934.65 ล้านบาท
  4.16.6 โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 1 คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 4/2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 
    มีมติอนุมัติจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำาประกันสินเช่ือในลักษณะ PGS สำาหรับธนาคาร 
    พาณิชย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีระยะเวลาในการให้การค้ำาประกันภายใน 1 ปี นับแต่วันที ่
    ทำาบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อให้ธนาคารนำาไปจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
    (SMEs) วงเงิน 3,000 ล้านบาท กำาหนดอายุโครงการ 7 ปี โดยจำากัดการจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 12  
    ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อป ี
    ของวงเงินที่ค้ำาประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 2,117.35 ล้านบาท
  4.16.7 โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
    มีมติอนุมัติจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำาประกันสินเช่ือในลักษณะ PGS สำาหรับธนาคาร 
    พาณิชย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 โดยมีระยะเวลาในการให้การค้ำาประกันภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทำา 
    บันทึกข้อตกลงนี้เพื่อให้ธนาคารนำาไปจัดสรรวงเงินค้ำาประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
    (SMEs) วงเงิน 6,000 ล้านบาท กำาหนดอายุโครงการ 5 ปี โดยจำากัดการจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ  
    8.50 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75  
    ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 2,173.95 ล้านบาท
  4.16.8 โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 3 (BI for SCBT Y2014) คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 11/2557 ลง 
    วันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำาประกันสินเชื่อ ใน 
    ลักษณะ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันแต่ละระยะโครงการไม่เกิน 5 ปี 
    นับแต่วันท่ีออกหนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความรับผิดท่ีเป็นภาระค้ำาประกันท่ีเป็น NPG แต่ละ Portfolio ไม่เกิน 
    ร้อยละ 8.50 ของภาระค้ำาประกันเฉล่ีย ณ วันส้ินอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บ 
    ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำา 
    ประกัน จำานวน 1,198.52 ล้านบาท
  4.16.9 โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 4 (BI for SCB Y2014) คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 11/2557 ลงวันที่ 
    25 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำาประกันสินเชื่อ ในลักษณะ  
    PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน  
    โดยกำาหนดความรับผิดที่เป็นภาระค้ำาประกันที่เป็น NPG แต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกัน 
    เฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของ 
    วงเงินที่ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 47.86 ล้านบาท
  4.16.10 โครงการ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 5 (BI for CIMB THAI Y2015) คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 2/2558  
    ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำาประกันสินเชื่อ 
    ในลักษณะ PGS สำาหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออก 
    หนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความรับผิดที่เป็นภาระค้ำาประกันที่เป็น NPG แต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 12  
    ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตรา 
    ร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินที่ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน  
    จำานวน 128.50 ล้านบาท
  4.16.11 โครงการหนี้สินนอกระบบ คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2553 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติให้จัดทำา 
    หลักเกณฑ์โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน (หน้ีสินนอกระบบ) โดยดำาเนินการภายใต้โครงการค้ำาประกัน 
    สินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ให้กับสถาบันการเงินของรัฐในวงเงิน 3,000 ล้านบาท และ  

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)118 รายงานประจำาปี	2558



    2,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาค้ำาประกัน 8 ปี และ 12 ปี บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 15  
    และร้อยละ 23 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน ตามลำาดับ พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
    ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านขั้นตอนการเจรจาหนี้สินนอก 
    ระบบ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ และการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ โดย 
    กำาหนดวงเงินค้ำาประกันสูงสุดแต่ละรายไม่เกิน 200,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน  
    จำานวน 22.04 ล้านบาท 
  4.16.12 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553  
    เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นโครงการค้ำาประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับ 
    สถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค้ำาประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท ประเภทระยะเวลา 5 ปี และ 
    ระยะเวลา 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และ มติคณะกรรมการ บสย. ครั้งที ่
    6/2554 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 อนุมัติวงเงินค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำาหรับรายสถาบันการเงิน 
    เพิ่มเติมอีกจำานวน 10,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดย บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกิน 
    อัตราร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน ตามลำาดับ ณ วันที่ 31  
    ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 10,351.88 ล้านบาท
  4.16.13 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลงวันที่ 27 ตุลาคม  
    2554 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นโครงการค้ำาประกันสินเชื่อระหว่าง  
    บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค้ำาประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท ประเภทระยะเวลา  
    5 ปี และระยะเวลา 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกิน 
    อัตราร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน ตามลำาดับ ณ วันที่ 31  
    ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 15,715.98 ล้านบาท
  4.16.14 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม  
    2555 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นโครงการค้ำาประกันสินเชื่อระหว่าง  
    บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค้ำาประกันสินเช่ือออกเป็น 2 ประเภท ประเภทระยะเวลา  
    5 ปี และระยะเวลา 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกิน 
    อัตราร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน ตามลำาดับ ณ วันที่ 31  
    ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 5,139.81 ล้านบาท
  4.16.15 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 4 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม  
    2558 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นโครงการค้ำาประกันสินเชื่อระหว่าง  
    บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค้ำาประกันสินเชื่อออกเป็นรอบระยะเวลา 3 รอบ ตาม 
    คำาขอให้ค้ำาประกัน ดังนี้
      รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
      รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
      รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
    โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งคำาขอให้ บสย. ค้ำาประกันในแต่ละรอบ บสย. จะถือว่าภาระค้ำาประกันต่อผู้ให้กู้ใน รอบที่ 
    1 เป็น 1 Portfolio, รอบที่ 2 เป็นอีก 1 Portfolio และรอบที่ 3 เป็นอีก 1 Portfolio มีระยะเวลาการค้ำาประกัน 
    ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน SMEs แต่ละฉบับ วงเงินค้ำาประกันรวม 10,000 ล้านบาท จ่ายค่า 
    ประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 12 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
    2558 บสย. มีภาระค้ำาประกันรอบที่ 1 จำานวน 30.60 ล้านบาท
  4.16.16 โครงการ PGS สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์, ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง โดยความร่วมมือระหว่าง  
    บสย. กับ ธพว. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ดำาเนินการภายใต้โครงการค้ำาประกัน 
    สินเช่ือในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme มีระยะเวลาค้ำาประกัน 5 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท บสย. จ่าย 
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    ค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 7.50 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยให้เรียกเก็บ 
    ค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี (ระยะเวลาการยื่นคำาขอค้ำาประกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
    โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกันในปีแรก วงเงินชดเชยค่าธรรมเนียม 
    ไม่เกิน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 476.03 ล้านบาท
  4.16.17 โครงการ PGS สำาหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย, วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554 วงเงิน  
    2,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือระหว่าง บสย. และ ธพว. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 
    เห็นชอบให้ดำาเนินการภายใต้โครงการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะเวลา 
    ค้ำาประกัน 5 ปี วงเงินค้ำาประกัน 2,000 ล้านบาท บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 7.50 ของภาระ 
    ค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีที่ 1 - 2 อัตราร้อยละ 1 ต่อปี  
    (ระยะเวลาการยื่นคำาขอค้ำาประกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554) โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ  
    0.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกันในปีแรก วงเงินชดเชยค่าธรรมเนียมไม่เกิน 30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
    2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 303 ล้านบาท
  4.16.18 โครงการ PGS FLOOD 2011 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้ดำาเนินการ 
    ค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ 
    ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำาประกันไม่เกิน 7 ปี สิ้นสุดคำาขอให ้
    ค้ำาประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน 
    ค้ำาประกันตลอดอายุโครงการ โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG)  
    ร้อยละ 30 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายตามจริงแต ่
    ไม่เกินร้อยละ 17.75 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บ 
    ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันปีที่ 1 - 3 ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ  
    1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำาประกันและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้วงเงินในปีที่ 4 - 7 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของ 
    วงเงินที่ค้ำาประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกันแบ่งเป็นระยะที่ 1 จำานวน 8,967.92 
    ล้านบาท และระยะที่ 2 จำานวน 2,026.09 ล้านบาท
  4.16.19 โครงการ PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการ 
    ค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับ บสย. วงเงิน 700 ล้านบาท มีอายุโครงการ 
    ไม่เกิน 7 ปี (เริ่มโครงการวันที่ 20 มิถุนายน 2555) โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี ้
    จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.60 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยเรียกเก็บ 
    ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.55 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน บสย. ตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยของเงินรายได ้
    ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 93.12 ล้านบาท 
  4.16.20 โครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากสำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 2 ตามมติคณะ 
    กรรมการ บสย. เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 ให้ดำาเนินการค้ำาประกันสินเช่ือสำาหรับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
    เศรษฐกิจฐานราก ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม MOU มีระยะเวลาการค้ำาประกัน 
    7 ปี วงเงินค้ำาประกันสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี ้
    จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน โดยเรียกเก็บค่า 
    ธรรมเนียมค้ำาประกันในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 5.13  
    ล้านบาท 
  4.16.21 โครงการ PGS สำาหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24  
    เมษายน 2555 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับผู้ประกอบการใหม่ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี เป็น  
    SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างดำาเนินการวงเงิน 10,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการค้ำาประกัน 7 ปี  
    วงเงินค้ำาประกันสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย สิ้นสุดคำาขอให้ค้ำาประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย 
    กำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภาระค้ำาประกัน 
    เฉล่ีย ณ วันส้ินอายุการค้ำาประกัน โดยท่ีภาระค้ำาประกันท่ีเป็น NPG ต้องไม่เกินร้อยละ 37.50 ของภาระค้ำาประกัน 
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    เฉลี่ย ณ หลังวันครบรอบปีในแต่ละปีด้วย สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.50 
    ต่อปี ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 ที่เรียกเก็บจากลูกค้าในอัตรา 
    ร้อยละ 0.75 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2556 ให้ขยายระยะเวลาการค้ำาประกันออกไปอีก 3 ปี จาก 
    เดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นสิ้นสุดการขอรับสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. จึงตั้งสำารอง 
    ค่าประกันชดเชยท้ังจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมท่ีได้รับในปีน้ัน ๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระ 
    ค้ำาประกันที่คำาขอค้ำาประกันสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2555 เป็นระยะที่ 1 จำานวน 13.18 ล้านบาท ปี 2556 เป็นระยะที่ 2  
    จำานวน 48.20 ล้านบาท ปี 2557 เป็นระยะที่ 3 จำานวน 894.23 ล้านบาท และในปี 2558 เป็นระยะที่ 4 จำานวน  
    812.41 ล้านบาท
  4.16.22 โครงการ PGS สำาหรับผู้ประกอบการโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement  
    Loan) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับการ 
    สนับสนุนให้โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิต เป็น SMEs ท่ีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากกรมส่งเสริม 
    อุตสาหกรรม หรือ ธพว. ให้การรับรองวงเงิน 20,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี มีระยะเวลาการค้ำาประกัน  
    7 ปี วงเงินค้ำาประกันสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย สิ้นสุดคำาขอให้ค้ำาประกันภายในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดย 
    กำาหนดความเสียหายสูงสุดท่ีเป็นภาระค้ำาประกันหน้ีจัดช้ันด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.50 ของภาระค้ำาประกัน 
    เฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ทั้งนี ้
    รัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 บสย. จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยทั้ง 
    จำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกันที่คำาขอ 
    ค้ำาประกันสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2555 เป็นระยะที่ 1 จำานวน 4,317.53 ล้านบาท ปี 2556 เป็นระยะที่ 2 จำานวน  
    7,355.50 ล้านบาท ปี 2557 เป็นระยะที่ 3 จำานวน 151.32 ล้านบาท และในปี 2558 เป็นระยะที่ 4 จำานวน 7.29  
    ล้านบาท
  4.16.23 โครงการ Renew PGS 1 - 4 เพื่อรองรับโครงการ PGS ระยะที่ 1 - 4 ที่ครบกำาหนดอายุการค้ำาประกัน ตามมต ิ
    คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้ดำาเนินการค้ำาประกันสินเชื่อโครงการ PGS ระยะที่  
    1 - 4 ที่ครบกำาหนดอายุการค้ำาประกัน โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันแต่ละระยะโครงการไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่
    ออกหนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ  
    11.75 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกันแต่ละระยะโครงการ ซึ่งจะสิ้นสุดการจ่ายค่าประกัน 
    ชดเชยในปีที่ 11 ของหนังสือค้ำาประกันฉบับสุดท้าย สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ  
    1.75 ต่อปี บสย. จึงตั้งสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่ 31  
    ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกันระยะที่ 1 จำานวน 3,651.15 ล้านบาท และระยะที่ 2 จำานวน 5,897.66  
    ล้านบาท
  4.16.24 โครงการ PGS Micro Entrepreneurs คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีมต ิ
    อนุมัติให้จัดทำาหลักเกณฑ์โครงการค้ำาประกันสินเชื่อใหม่ประเภทเงินกู้ระยะปานกลาง/ระยะยาว ที่มีระยะเวลา 
    การผ่อนชำาระอย่างน้อย 3 ปี โดยมีระยะเวลาการค้ำาประกันไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน SMEs  
    แต่ละฉบับ โดยกำาหนดความรับผิดในการค้ำาประกันต่อ Package ไม่เกินเงินค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับชำาระ 
    แบ่งเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละรอบปี รวมกับเงินสมทบการเบิกจ่ายจากรัฐร้อยละ 20 ของวงเงินอนุมัติค้ำาประกัน 
    ในแต่ละรอบปี สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บตามความเหมาะสมของ SMEs ในแต่ละราย ใน 
    ระหว่างอัตราร้อยละ 1 - 3 ต่อปีของวงเงินท่ีค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระ 
    ค้ำาประกัน จำานวน 4,949.63 ล้านบาท
  4.16.25 โครงการเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 10   
    กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ  
    PGS โดยผู้ให้กู้เป็นผู้กำาหนดวงเงินที่จะขอให้ บสย. ค้ำาประกัน SMEs แต่ละราย หากกรณีมีสัญญาที่ให้ บสย. 
    ค้ำาประกันต้ังแต่สองสัญญาข้ึนไปและผู้ให้กู้ไม่ได้กำาหนดวงเงินค้ำาประกันรายสัญญา บสย. จะกำาหนดวงเงินค้ำาประกัน 
    รายสัญญาตามสัดส่วนวงเงินที่ขอให้ บสย. ค้ำาประกันต่อวงเงินสินเชื่อที่ค้ำาประกัน และ SMEs แต่ละรายจะให้  
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    บสย. ค้ำาประกันต่อผู้ให้กู้รวมทุกแห่งได้ในวงเงินค้ำาประกันสูงสุดไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการ 
    ค้ำาประกันแต่ละระยะโครงการไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความรับผิดที่เป็นภาระ 
    ค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ของแต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 25 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วัน 
    สิ้นอายุการค้ำาประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำา 
    ประกัน SMEs แต่ละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 72.46 ล้านบาท
  4.16.26 โครงการ PGS SMEs Halal Trade คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัต ิ
    จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำาประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำาหรับธนาคารอิสลาม 
    แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Halal มุ่งสู่ AEC และโลกมุสลิม โดยมีระยะเวลาการ 
    ค้ำาประกันแต่ละระยะโครงการไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน โดยกำาหนดความรับผิดที่เป็นภาระ 
    ค้ำาประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ไม่เกินร้อยละ 14.75 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำา 
    ประกัน สำาหรับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำาประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน SMEs  
    แต่ละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 9.20 ล้านบาท
  4.16.27 โครงการ PGS Policy Loan ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 อนุมัติให้ดำาเนินโครงการค้ำา 
    ประกันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง พร้อม 
    ทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพให้มีสภาพคล่องสำาหรับปรับปรุงกิจการ เพิ่มขีดความ 
    สามารถในการแขง่ขนั นอกจากนีย้งัเปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ป้ระกอบการทีส่ถาบนัการเงนิใหก้ารสนับสนุน 
    และส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท ระยะเวลาการค้ำาประกันไม่เกิน 5 ปี  
    นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำาประกัน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำาประกันในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาล 
    อุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันแทน SMEs ปีที่ 1 ในอัตราร้อยละ 1.75 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ในอัตรา ร้อยละ 0.75  
    ต่อปีของวงเงินค้ำาประกัน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก SMEs ปีที่ 2 - 3 ในอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ปีที่ 4 - 5  
    อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำาประกัน จึงแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับเงินจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
    ค้ำาประกันร้อยละ 5.50 และอีกร้อยละ 3.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล โดยกำาหนดความเสียหายที่รับผิดที่เป็น 
    ภาระค้ำาประกัน NPG แต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 18 ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำาประกัน  
    โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 1,387.50 ล้านบาท ของภาระค้ำาประกันเฉลี่ยตลอดอาย ุ
    โครงการ ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยทั้งจำานวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 3,713.87 ล้านบาท

  นอกจากนี้ บสย. มีภาระค้ำาประกันของโครงการปกติ จำานวน 7,216.71 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย โครงการปกติ จำานวน  
  325.06 ล้านบาท โครงการ MOU จำานวน 636.43 ล้านบาท โครงการ SME – NPL จำานวน 36.89 ล้านบาท และ โครงการ  
  RP (Risk Participation) จำานวน 6,218.33 ล้านบาท 
  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บสย. ยังมีวงเงินค้ำาประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างทำาสัญญาและวงเงิน 
  ค้ำาประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างดำาเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

วงเงินค้ำาประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างทำาสัญญา 212.05 71.68

วงเงินค้ำาประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างดำาเนินการตามกฎหมาย

-  ส่วนที่ยื่นฟ้องศาลแล้ว 17,786.45 5,035.98

-  ส่วนที่ยังไม่ยื่นฟ้องศาล 2,120.11 8,628.19

รวม 20,118.61 13,735.85
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หน่วย : ล้านบาท
2558

รายการ ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่ 1-5 ปี รวม

สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร 5.13 1.58 6.71

สัญญาเช่ารถยนต์ 5.00            8.79            13.79

สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์                     1.91            1.56  3.47

รวม 12.04 	11.93 	23.97

หน่วย : ล้านบาท
2557

รายการ ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่ 1-5 ปี รวม

สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร 7.28 5.37 12.65

สัญญาเช่ารถยนต์ 6.63            14.42            21.05

สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์                     2.25            3.47  5.72

รวม 16.16 	23.26 	39.42

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 141.16 205.45

ดอกเบี้ยตั๋วเงินรับ, พันธบัตร 2.61 0.19

ดอกเบี้ยรับ – ลูกหนี้จากการค้ำาประกัน 82.58 42.78

หนี้สูญรับคืน - 0.91

รายได้อื่นๆ  11.66 11.77

รวม 238.01 261.10

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บสย. ได้ตั้งเงินสำารองค่าประกันชดเชยสำาหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 
  ภาระค้ำาประกัน เป็นจำานวนเงิน 5,974.26 ล้านบาท และ 5,523.46 ล้านบาท ตามลำาดับ (หมายเหตุ 4.11)

 4.17 สัญญาเช่าระยะยาว
  บสย. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบกำาหนดชำาระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
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 4.18 รายได้อื่น
 4.19 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญของกิจการ

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ 
  ผู้บริหาร 3 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  บสย. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกรับรู้ผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหาร 
  ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบสวัสดิการด้านการบริหาร 
  ทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำานวน 0.37 
  ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารจำานวนทั้งสิ้น 2.76 ล้านบาท
 
 4.20 ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง
  
  ข้อมูลความเสี่ยง

  1.	ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk)
   ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำาประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำาประกันสินเชื่อ
   ไม่สามารถชำาระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำาระหนี้คืนได้  
   (Potential Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงิน 
   กองทุนและรายได้ของ บสย.
   
   บสย. มีการกำาหนดเป้าหมายการค้ำาประกันสินเช่ือให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและมีความสอดคล้องกับนโยบายของ 
   ภาครัฐ โดยคำานึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง บสย. ได้มีการออกผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อแบบ  
   Portfolio Guarantee Scheme ที่เป็นรูปแบบการค้ำาประกันที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และมีการพัฒนาและ 
   ปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แบบจำาลอง Credit Scoring ให้มีความถูกต้อง  
   ความแม่นยำาและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้สนับสนุนการค้ำาประกันสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการกำาหนดเพดาน 
   ความเสี่ยงในการติดตามและควบคุมลูกหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) ซึ่งถือเป็นส่วนที่ 
   สำาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยได้มีการดำาเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไป 
   ตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถชำาระหนี้ได้ รวมทั้งเป็นการลดความเสียหายให้แก่  
   บสย. นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำาการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อความเพียงพอ 
   ของเงินกองทุน
  
  2.	ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	Risk)
   ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ 
   ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคาหลักทรัพย์ ที่มีผลกระทบในทางลบ 

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 2558 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 20.44 14.26

รวม 20.44 14.26
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   ต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
   2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
    ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อันอาจมีผลทำาให้มูลค่า 
    ของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  
    ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. จึงได้มีการบริหารโครงสร้างการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทาง 
    อัตราดอกเบี้ย รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงผ่านเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ ได้แก่ การกำาหนดดัชนีชี้วัด 
    ความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลตอบแทนจากการบริหารการลงทุนเป็นไปตาม 
    เป้าหมายที่กำาหนด
   
   2.2 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
    ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือ 
    หุ้นทุนที่มีผลทำาให้มูลค่าของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไป 
    ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. 
    บสย. มีนโยบายและข้อจำากัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำาหนักการลงทุนในตราสารทุน 
    ที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำาหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่  ค่า VaR  
    ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม รวมถึงกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึง 
    ผลตอบแทนจากการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   
   นอกจากนี้ ได้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ด้านตลาด เป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาผลกระทบใน 
   ภาพรวมของความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บสย.  
   จะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต 

  3.	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)
   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำาระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อ 
   สถาบันการเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ  
   หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน 
   ของ บสย.
   
   บสย. มีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยฝ่ายบริหารการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและจัดการ 
   สภาพคล่องของ บสย. และมีการกำาหนดเครื่องมือและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุ ประเมิน ควบคุม  
   ติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฐานะสภาพคล่องมีความเหมาะสมและเพียงพอในการรองรับการ 
   ดำาเนินงานของ บสย. ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
  
  4.	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk)
   ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
   หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร  
   ระบบงาน หรือ เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. 
   การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสย. ดำาเนินการผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงาน 
   ความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งได้มีการนำาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญมาใช้ อาทิเช่น การประเมิน 
   การควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำาหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator 
   : KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) พร้อมทั้งดำาเนินมาตรการเพื่อควบคุม 
   ความเสี่ยง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุม และการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้อยู่ 
   ในระดับที่เหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อ บสย. และลูกค้าของ  
   บสย. รวมถึงมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. 
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   จะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
  
  สินทรัพย์สภาพคล่อง
  สินทรัพย์สภาพคล่องของ บสย. หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้องดำารง 
  ไว้เพื่อความเพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ประกอบด้วย เงินฝากทุกประเภท  
  บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กองทุนรวมตลาดเงินที่มีความเสี่ยงของตราสารที่ลงทุน 
  ไม่ต่างจากขอบเขตการลงทุนของ บสย. และตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดย เงินฝาก 
  และตราสารทางการเงินข้างต้น จะต้องมีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ ห้ามลงทุนในตราสารทุน 
  
  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
  บสย. มีแหล่งที่มาของสภาพคล่องจากค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหาย 
  โครงการของรัฐบาล ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน การรับคืนเงินค่าประกันชดเชย และรายได้อื่น ๆ แหล่งใช้ไป เป็นการจ่าย 
  ค่าประกันชดเชย ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานและรายจ่ายลงทุน โดย บสย. กำาหนดกรอบการดำารงสภาพคล่อง ตามนโยบายที ่
  คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนกำาหนด มีสัดส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องต่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าประกัน 
  ชดเชยโครงการปกติ โครงการ PGS และค่าใช้จ่ายดำาเนินงานระยะเวลา 1 เดือน ต้องไม่ต่ำากว่า 1.1 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  2558 และ 2557 บสย. มีสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.21 และ 2.48 ของแหล่งเงินทุน ตามลำาดับ

สินทรัพย์ 2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

แหล่งที่มาของเงินทุน

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 25.20 27.52

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการของรัฐบาล 7.72 9.67

เงินกองทุนส่วนบุคคล 65.57 61.36

รวมเงินทุนรับ 98.49 98.55

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

เงินชดเชยค่าความเสียหายของโครงการ 91.25 82.62

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกันโครงการของรัฐบาล   3.58 12.53

รวมเงินทุนใช้ไป 94.83 95.15
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หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ 2558 2557

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 784.28 784.28 38.58 38.58

เงินลงทุนชั่วคราว – พันธบัตรและเงินฝากประจำา 2,437.96 2,437.96 5,878.00 5,878.00

เงินลงทุนชั่วคราว – เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 9,718.86 9,811.90 9,652.31 9,815.75

เงินลงทุนระยะยาว   1,525.00   1,525.00     500.00    500.00

รวม 14,466.10 14,559.14 16,068.89 16,232.33

สินทรัพย์ 2559 2560 2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

แหล่งที่มาของเงินทุน

ค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 35.89 30.29 33.38 35.95 39.46

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชย
  ค่าความเสียหายโครงการของรัฐบาล 16.27 25.44 21.76 14.89 8.50

เงินกองทุนส่วนบุคคล 46.92 43.06 43.22 46.95 49.46

รวมเงินทุนรับ 99.08 98.79 98.36 97.79 97.42

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

เงินชดเชยค่าความเสียหายของโครงการ 79.98 80.71 91.82 94.66 95.02

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน
  โครงการของรัฐบาล 15.95 15.58   3.80   0.94 -   

รวมเงินทุนใช้ไป 95.93 96.29 95.62 95.60 95.02

  สำาหรับการประมาณการของแหล่งเงินทุนระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ปี 2559 - 2563 บสย. ประมาณการแหล่งที่มาและใช้ไป 
  ของเงินทุน และสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องร้อยละ 1.82, 2.01, 2.09, 1.90 และ 1.68 ดังนี้

 

4.21 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ 2557

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 68.90 2.78 71.68

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 5.71 2.71 8.42

งานระหว่างทำา   5.49 (5.49) -

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 221.27 0.09 221.36

ค่าตอบแทนกรรมการ 4.20 0.67 4.87

ค่าใช้จ่ายอื่น 68.37 (0.76) 67.61

งบกระแสเงินสด

งานระหว่างทำา (5.40) 5.40 -

เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (29.74) 1.08 (28.66)

เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - (6.48) (6.48)

 4.22 การจัดประเภทรายการใหม่
  รายการในงบการเงินบางรายการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง 
  กับการแสดงรายการในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 
 4.23 การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดย คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
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632,500 หุ้น0.94%
571,900 หุ้น0.85%
476,600 หุ้น0.71%
415,200 หุ้น0.62%
257,193 หุ้น

0.19%

0.38%
127,287 หุ้น

0.21% 143,000 หุ้น

0.18% 119,100 หุ้น

0.18% 117,500 หุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

       โครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างเงินทุน

	 1.		 หลักทรัพย์ของ	บสย.   
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839,946,700 บาท แบ่งเป็น 68,399,467 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 100 บาท ชำาระแล้ว 6,702,473,000 บาท คิดเป็น 67,024,730 หุ้น 

	 2.		 ผู้ถือหุ้น	
  บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือกระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว โดยมีราย
ละเอียดของโครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ลำาดับแรก ดังนี้  

 

  ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำาคัญที่กรรมการถือครองตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำาหน่าย 
  ซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการในระหว่างปีบัญชี 2558 ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2558
  รายการท่ีเก่ียวโยงตามแบบรายงานท่ีเก่ียวโยงกันของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ไม่มีรายการ 
  ดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2558 

  กระทรวงการคลัง            ธนาคารออมสิน            ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)            ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)            ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)            ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)            ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

  กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน            ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

63,999,200 หุ้น

95.49%
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กิจกรรมและบทบาทด้านสังคม 

การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

  นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริม 
ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให ้
เติบโตอย่างยั่งยืน” ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) โดย นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและ 
ผู้จัดการทั่วไป บสย. กับ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สวทช. 
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นประธานเปิดงานเปิดตัวหนังสือ “เปิดโลกการค้ำาประกันสินเชื่อ : 
หลากหลายรูปแบบการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ที่ประสบความ 
สำาเร็จทั่วโลก” ซึ่งเป็นหนังสือที่แปลจาก International Review of 
Credit Guarantee Schemes เป็นฉบับภาษาไทย โดยบรรษัท 
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และเป็นหนังสือค้ำาประกัน 
สินเชื่อเล่มแรกและเล่มเดียวของเมืองไทย ที่ไขรหัสระบบประกัน 
สินเชื่อในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย ์
ประธานกรรมการ บสย. ร่วมกล่าวต้อนรับ ณ โรงแรม แกรนด ์
มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

  นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ นางสาว
บัณฑรโฉม แก้วสะอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสกล่าวเปิดงานเสวนา “การค้ำาประกัน 
สินเชื่อ SMEs กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย” จัดโดยบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อเสริมสร้างความ 
เช่ือม่ันแก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่าง ๆ ถึงระดับเจ้าหน้าท่ีอนุมัติ 
สินเชื่อ SMEs ในการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ โรงแรมคอนราด 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs1.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)132 รายงานประจำาปี 2558



  นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และนายสุพจน์ อาวาส 
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
ประธานกรรมการ และนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการ 
ท่ัวไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ 
ดอกเบ้ียต่ำา Policy Loan” วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือ 
ลดภาระทางการเงินของ SMEs ขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ 
เศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่จะส่งออก 
หรือไปลงทุนในต่างประเทศ โดยให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำาเพียง 4% 
 และให้ บสย. ค้ำาประกัน ณ อาคารเอสเอ็มอีแบงก์ พหลโยธิน เมื่อวันที ่
20 กรกฎาคม 2558

  นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายวิเชษฐ วรกุล 
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย. ร่วมแถลงข่าว “โครงการค้ำา 
ประกันสินเชื่อ PGS5 ปรับปรุงใหม่” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่
14 กรกฎาคม 2558 ในวงเงิน 80,000 ล้านบาท พร้อมทั้งแถลง 
ผลการดำาเนินงาน โครงการค้ำาประกันกลุ่ม Micro Entrepreneurs 
และเปิดตัว “คลินิกค้ำาประกันสินเช่ือออนไลน์” เพ่ือช่วยผู้ประกอบการ 
SMEs เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2558

  นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายวิเชษฐ วรกุล 
รองผู้จัดการท่ัวไปสายงานธุรกิจ บสย. พร้อมด้วย นางสาว แซ วอน ฮอง 
(Sae-won Hwang) ผู้บริหารโครงการ Korean EXIM Bank ร่วม 
ลงนามบันทึกช่วยจำา (Aide Memoire) ระหว่าง Korea EXIM Bank  
ในนามรัฐบาลเกาหลีใต้ และ บสย. เพื่อขอรับการสนับสนุนด้าน 
องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม รวมถึงการออกแบบโครงการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับ 
ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันค้ำาประกัน 
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ Korea 

การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

Technology Finance Corporation (KOTEC) และ Korea SmallBusiness Institute (KOSBI) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัย 
ผู้ประกอบการ SMEs ของเกาหลีใต้ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง (Ministry of Strategy 
and Finance: MOSF) ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Program (KSP)” ในโครงการ “การสนับสนุนการส่งเสริม SMEs 
ผ่านระบบค้ำาประกันสินเชื่อผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวบัณฑรโฉม 
แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คณะผู้บริหารจาก KOSBI และ KOTEC ร่วมแสดงความยินดี ณ สำานักงานใหญ่ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
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  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน 
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการค้ำาประกัน 
สินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 
(ปรับปรุงใหม่) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2558 ระหว่าง 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และธนาคาร 
19 แห่ง ภายในงาน “ขับเคลื่อน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
โดยมี นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ 
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนรักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป 
บสย. ร่วมลงนาม ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายวิพล 
วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) และ นางพิกุล 
ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
และธุรกิจรายย่อยธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม 
ความร่วมมือใน “โครงการรับชำาระค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสินเชื่อ 
ล่วงหน้า” ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) เพื่อรองรับ 
ความต้องการใช้สินเชื่อและค้ำาประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs 
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแรกภายใต ้
โครงการนี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2558

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายบุญทักษ์ 
หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมแถลงข่าว “บสย. พร้อม 
“ค้ำาประกันสินเชื่อ” 1 แสนล้านบาท เริ่มแล้ววันนี้….ร่วมปลดล็อก 
SMEs เพิ่มกลไกผ่อนคลายธนาคารปล่อยสินเชื่อ” เพื่อประกาศ 
ความพร้อมในการดำาเนินมาตรการค้ำาประกันสินเชื่อแบบ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 5 (PGS 5) ปรับปรุงใหม่ ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี 8 กันยายน 2558 ในวงเงินค้ำาประกัน 1 แสนล้านบาท 
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถได้รับสินเชื่อในระบบสถาบัน 

การเงินได้เพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจและช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อ 
เพิ่มขึ้นกว่า 30,000 รายและก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินประมาณ 170,000 ล้านบาท ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
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  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก 
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) แถลงข่าว เปิดตัวโครงการความร่วมมือ 
“บางจากฯ-บสย. ร่วมสนับสนุนสินเชื่อ SMEs ผ่านบัตรบางจาก 
ฟลทีการด์”     ประกาศเปน็บรษิทัน้ำามนัไทยรายแรกทีส่นบัสนนุนโยบาย 
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้วยการช่วยชำาระค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน 
สินเชื่อให้กับ บสย. แทนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ 
สินเชื่อบัตรบางจากฟลีทการ์ด ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปี คิดเป็น 
8.25% ของวงเงินค้ำาประกัน ต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐบาลที่ช่วย 
รับภาระค่าธรรมเนียมค้ำาประกันแทนผู้ประกอบการ SMEs 4 ปี รวม 
4% โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) คาดสามารถปล่อย
สินเชื่อได้กว่า 1,000 ล้านบาท ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
วันที่ 21 ตุลาคม 2558

  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุม “คณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที ่
6/2558” โดย นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการและรักษาการ 
ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ให้การต้อนรับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
และประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ และคณะกรรมการ
สภาสถาบันการเงินของรัฐ เพื ่อประชุมหารือแนวทางการดำาเนิน
งานรวมทั้งความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(Specialized Financial Institutions : SFIs) ได้รับมอบหมาย 
จากรัฐบาล ณ สำานักงานใหญ่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
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  กิจกรรม “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” : ฝ่ายกิจการสาขาบรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม “มหกรรม
เข้าถึงแหล่งเงินทุน” ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จำากัด หน่วยงานคู่ความร่วมมือ และสถาบันการเงิน
ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของ 
ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ 11 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในงาน
เป็นการบรรยายพิเศษจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และการ
เสวนา “เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้สินเชื่อ” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
พัฒนา SMEs และ บสย.

  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันการเงิน2.

  กิจกรรม “คลินิกค้ำาประกันสินเชื่อ” : ฝ่ายกิจการสาขา บสย. 
จัดกิจกรรม “คลินิกค้ำาประกันสินเชื่อ” เพื่อให้คำาปรึกษา แนะนำา 
การเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อรวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ 
เบื้องต้นตามเกณฑ์ท่ัวไปที่สถาบันการเงินจะพิจารณาสินเชื่อให้แก่ 
ผู้ขอกู้ โดยรูปแบบของงานเป็นการใหคำาปรึกษาด้านการขยายสินเชื่อ 
และการค้ำาประกันจาก บสย. พร้อมทั้งคำาปรึกษาและแนะนำาเรื่อง 
แผนการเงิน ธุรกิจ การเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)136 รายงานประจำาปี 2558



การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

  กิจกรรม “บสย. Orientation SME”: ฝ่ายกิจการสาขา บสย. 
จัดกิจกรรม “บสย. Orientation” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสย. 
ให้การค้ำาประกันสินเชื่อพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง บสย. กับลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำาบทบาทและ 
หน้าที่ของ บสย. รวมถึงผลิตภัณฑ์บริการค้ำาประกันสินเชื่อประเภท 
ต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้ทราบ นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษและการเสวนา 
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำา 
ธุรกิจ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สามารถนำาไปปรับ 
ใช้ในการดำาเนินธุรกิจของตนเองได้  ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ ์
ระหว่างลูกค้าเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs 
พร้อมกันนี้ภายในงานมีกิจกรรมเปิดคลินิกให้คำาปรึกษาทางการเงิน

  กิจกรรมให้ความรู้แก่ SMEs พร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกับ 
UBI: ฝ่ายกิจการสาขา บสย. จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
พร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกับ UBI เพื่อช่วยสร้างโอกาสและ 
สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต้ังต้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นกลุ่ม 
OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดความรู้ในการ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ประสงค์ประกอบธุรกิจหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจ และ 
ให้คำาแนะนำาและให้คำาปรึกษาแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ การเงิน 
อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ  

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 137รายงานประจำาปี 2558



การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

  กิจกรรม “Orientation Bank” : ฝ่ายกิจการสาขา บสย. จัด 
กิจกรรม  “Orientation Bank”  โดยการจัดประชุมและสัมมนากลุ่มย่อย 
ให้กับสถาบันการเงินในพื้นที่ และในระดับภูมิภาค เพื่อแนะนำา 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับบริการค้ำาประกันสินเชื่อและ 
ประสานงานในการย่ืนคำาขอค้ำาประกันสินเช่ือและติดตามผล ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง  

  กิจกรรม “สัมมนา Bank” : ฝ่ายกิจการสาขา บสย. จัดกิจกรรม 
“สัมมนา Bank” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสถาบันการเงิน 
รวมถึงเพิ่มโอกาสและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให ้
เจ้าหน้าที่สินเช่ือของสถาบันการเงินช่วยแนะนำาให้ผู้ประกอบการ 
SMEs ที่ดีใช้บริการ บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)138 รายงานประจำาปี 2558



การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

  กิจกรรมสร้างการรับรู้กับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐและภาคเอกชน3.

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธของ
บรรษัทประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในงาน 
นิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ SMEs และเกษตรกร” 
ในกิจกรรม ครม. สัญจร โดยมี นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ให้การต้อนรับ ณ สวนสนประดิพัทธ์ อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2558

  พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เนื่องในโอกาสเป็น
ประธานการเปิดงาน “สินค้าชุมชน สุดยอด SMEs ของดี ทั่วไทย” 
โดยมี นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ 
ท่ัวไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นางพงษ์ทิพย์ 
เทศะภู ผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ 
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการสาขา บสย. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตลาดนัด
เลียบคลองผดุงกรุงเกษม ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558

  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายวิเชษฐ วรกุล 
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย. และผู้บริหาร บสย. ร่วมเปิด 
งานมหกรรมการเงินครั้งยิ่งใหญ่ “Money Expo 2015” โดย บสย. 
ร่วมเปิดบูธให้คำาแนะนำาและปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs ที่
ต้องการเข้าถึงแหล่งทุน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
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  พันเอกประเสริฐ ชูแสง ประธานกรรมการบริหาร บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายวิเชษฐ วรกุล 
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย. ร่วมงาน “มหกรรมแบงก์รัฐ 
เพื่อประชาชน” จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง บสย. ผนึกกำาลังสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐ ร่วมจัดงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน 
ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย” พร้อมกัน 5 จังหวัดทั่ว
ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุดรธานี ระยอง และ
สงขลา โดย บสย. เป็นเจ้าภาพการจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(เอสเอ็มอีแบงก์) เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชน 

  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เย่ียมชมบูธ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 
นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องใน 
โอกาสเป็นประธานในการเปิดงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพ่ือประชาชน” 
จังหวัดระยอง โดยมีนายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการสำานักงานสาขา
ชลบุรี บสย. และนายสรรพศิริ สินบวรเศรษฐ ผู้จัดการสำานักงานสาขา
พระนครศรีอยุธยา บสย. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมงานสำานักงาน
สาขาชลบุรี และสาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมออกบูธแนะนำาโครงการ
ค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการที่แวะเยี่ยมชมบูธ บสย. 
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 
2558

  นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูธ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาส 
เป็นประธานในการเปิดงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพ่ือประชาชน” จังหวัด 
สงขลา โดยมีนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้จัดการสำานักงานสาขา 
สุราษฎร์ธานี บสย. และ นายเอกพร นิโรจน์ ผู้จัดการสำานักงานสาขา 
สงขลา บสย. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมงานสำานักงานสาขาสงขลา 
บสย. และสำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี บสย. ร่วมออกบูธแนะนำา 
โครงการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการที่แวะเยี่ยมชม 
บูธ บสย. ณ เซ็นทรัลเฟสติวัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27-
28 มิถุนายน 2558

โดยมีการเสนอบริการทางการเงินต่าง ๆ ทั้งเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาให้แก่ประชาชนฐานรากผู้มีรายได้น้อย  
รวมถึงบริการด้านการค้ำาประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเชิญผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของ
แต่ละสถาบันการเงินร่วมออกบูธจำาหน่ายสินค้าภายในงาน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558
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  นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน 
ในการเปิดงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” จังหวัดอุดรธาน ี
โดยมีนายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวง 
การคลังเข้าร่วมงาน โดยมีนายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้จัดการสำานักงาน
สาขาอุดรธานี บสย. และนายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการสำานักงาน 
สาขาอุบลราชธานี บสย. เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยทีมงานสำานักงานสาขา
อุดรธานี และสำานักงานสาขาอุบลราชธานี ร่วมออกบูธแนะนำาโครงการ
ค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการที่แวะเยี่ยมชมบูธ บสย. 
ณ เซ็นทรัลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558

  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
เยี่ยมชมบูธบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องใน 
โอกาสเป็นประธานการเปิดงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” 
กรุงเทพมหานคร โดยมีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธาน 
กรรมการ บสย. และนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการ 
ทั่วไป บสย.  พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารสถาบัน 
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมต้อนรับ ณ อิมแพค ฮอลล์ 3 เมืองทอง
ธานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558

  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ 
เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ในโอกาสเป็นประธานในการเปิดบูธ บสย. ในงาน 
“Smart SME Expo 2015” โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
ฝ่ายกิจการสาขาร่วมให้คำาปรึกษาและแนะนำาบริการค้ำาประกันสินเชื่อ
ของ บสย. ให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมงาน ณ อิมแพค ฮอลล์ 3-4 
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
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  นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ลงพื้นที่ให้คำาปรึกษา 
ด้านการค้ำาประกันสินเช่ือธุรกิจในการออกบูธของ บสย. แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ในงาน Meet & Greet SMEs “SOMART Social Market” 
โดย บสย. ร่วมกับ บริษัท สเปซ 329 จำากัด จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ จัดเวทีการซ้ือขาย 
สินค้า รวบรวมร้านค้าช้ันนำากว่า 340 ร้านค้าจากโลก Social Network 
ออกร้านพบกับลูกค้าโดยตรง เพ่ิมช่องทางในการขายของผ่านออฟไลน์ 
มาร์เก็ต ช่วยกระจายสินค้าและเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ 
ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์ (Central World Square B-C) ระหว่าง
วันที่ 4-6 เมษายน 2558

  นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ สำานักงานสาขา 
สุราษฎร์ธานี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ให้การต้อนรับ นายศุภวัธร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และนายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในโอกาสเป็นประธานในการเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธ บสย. ในงาน 
“Thailand Smart Money สัญจร” โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
และ ทีมงานสำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี บสย. ร่วมให้การต้อนรับ 
พร้อมแนะนำาบทบาทหน้าที่และบริการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ให้
กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2558

  นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เยี่ยมชมบูธบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) เนื่องในโอกาสเป็นประธานการเปิดงาน “SME Thailand 
BIG KNOWLEDGE DAY 2015” โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
และทีมงานฝ่ายกิจการสาขา บสย. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ บสย. ได้ร่วม
ออกบูธประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของ บสย. เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยให้คำาปรึกษาด้านสินเชื่อ มี 
บสย. ค้ำาประกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 2558
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  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม 
“Meet & Greet SMEs” เพื่อสร้างการรับรู้ บสย. การเข้าถึงสินเชื่อ 
การค้ำาประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ในการเข้าถึงสินเชื่อที ่
ต้องการขยายกิจการ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนหมุนเวียน 
พร้อมท้ังให้คำาปรึกษาในด้านการค้ำาประกันสินเช่ือ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ณ ตลาดนัดเลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา ตลาดนัดรถไฟรัชดาภิเษก 
และตลาดจตุจักรกรีน 

  นางสาวเพ็ญนภา นันทชัย เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ 
นายชัยธวัช เนียมศิริ หัวหน้าสำานักงานจังหวัดบึงกาฬ ในโอกาส 
เย่ียมชมบูธ บสย. ใน “งานกาชาดและงานวันยางพาราบึงกาฬ 2558” 
เพื่อแนะนำาบริการค้ำาประกันสินเชื่อและผลิตภัณฑ์โครงการค้ำาประกัน 
สินเชื่อประเภทต่าง ๆ รวมถึงให้คำาปรึกษาการขอสินเชื่อแก่ผู้เข้าร่วม 
ณ ที่ว่าการอำาเภอเมืองบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ 
กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2558” ภายใต ้
แนวคิด “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางพงษ์ทิพย์ 
เทศะภู ผู ้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื ่อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกล่าววัตถุประสงค์ความร่วมมือ 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อ 
วันที่ 10 มกราคม 2558

  กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน4.
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  พันเอกประเสริฐ ชูแสง ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายวัลลภ เตชะไพบูลย์   
กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป บสย. ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ “เดินหน้า 
ประเทศไทย” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ บสย. รวมถึง
ผลการดำาเนินงานของ บ สย. ครึ่งปี 2558 โดยออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ทุกช่อง เวลา 18.00 น. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

  พันเอกประเสริฐ ชูแสง ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายวิเชษฐ วรกุล 
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย. ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ 
“เดินหน้าประเทศไทย” ตอน “เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือ SMEs” 
ที่สตูดิโอช่อง 3 โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เวลา  
18.00 น. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 

การพัฒนา
ช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการ
SMEs

ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ

ความร่วมมือ
กับสถาบัน

การเงิน

การช่วยเหลือ
ชุมชน

และสังคม

ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
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 ในปี 2558 บสย. ได้ดำาเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 
ในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่กำากับดูแล บสย. (Policy 
Makers) โดยเข้าร่วมประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

และบริการของ บสย. ตลอดจนหารือแนวทางประสานความ 
ร่วมมือระหว่างกันเพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสอดรับกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มยอดการค้ำาประกันโดยรวมให้ได้ตามเป้าหมาย 
ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

 1. กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ดังจะเห็นได้จากการลงนามในความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนปัจจุบัน มีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมกว่า 40 องค์กร 
เฉพาะในปี 2558 มีดังนี้

  1.1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม” กับสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์กรต่าง ๆ อีกกว่า 20 แห่ง

  
  1.2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” กับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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 2. กิจกรรมเพ่ือผสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ประกอบการ SMEs โดยในปี 2558 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มุ่งเน้นในการหาแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  2.1 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผลักดัน
การช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยขอรับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลีใต้ในการถ่ายทอดความรู้และ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ผ่านโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) ซึ่ง บสย. ได้ลงนาม Aide Memoire กับ Korea Eximbank 
ก่อนเริ่มดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สวทช. จนสามารถพัฒนากรอบรายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำาหรับประเทศไทย ได้สำาเร็จตามเป้าหมายการดำาเนินโครงการในปี 2558

 

 

 3. กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำาประกันภายในโครงการต่าง ๆ มีดังนี้

  3.1 ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและสถาบันการเงิน ในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
โดยการจัดกิจกรรมผลักดันการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสงค์ขอ
สินเชื่อ และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมยื่นความประสงค์ในขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินจำานวน 81 ราย โดยมีคำาขอสินเชื่อรวม 101 
คำาขอ จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน
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  3.2 ร่วมกับสำานักงานตลาด กทม. ในการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค้ำาประกันสินเชื่อโครงการ Micro 
Entrepreneurs ณ ตลาดธนบุรี (ตลาดนัดสนามหลวง 2) พร้อมเชิญสถาบันการเงินเข้าร่วมรับคำาขอสินเชื่อภายในงาน ประกอบด้วย 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทิสโก้ โดยสำานักงานตลาดได้ประชาสัมพันธ์งาน และพันธกิจของ บสย. ผ่านเสียงตามสาย 
ภายในตลาดนัดสนามหลวง 2 ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำาการค้าในตลาดกว่า 4,000 แผง ได้รับทราบข้อมูล ส่งผลให ้
ในวันจัดกิจกรรม ได้รับความสนใจใช้บริการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. และติดต่อขอสินเชื่อกับทั้ง 3 สถาบันการเงินที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจำานวนมาก

 

 4. กิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มต่าง ๆ พร้อมศึกษาทำาความเข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการ 
เพื่อหาแนวทางในการช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมโดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงพลังงาน ในการเป็นวิทยากรและร่วมออกบูธให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
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 การดำาเนินงานของปี 2558 ฝ่ายการตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
ได้ดำาเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างการรับรู้  
สร้างความเข้าใจ ตลอดจนประสานความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน 
ผ่านการจัดกิจกรรมการตลาดกับสถาบันการเงิน ทั้งธนาคาร

พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อีกทั้งบางกิจกรรม
ยังร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน 
ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มยอดการค้ำาประกันโดยรวมให้ได้ตาม 
เป้าหมาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. กิจกรรมประชุมช้ีแจง/หารือ เพ่ือให้สถาบันการเงินต่าง ๆ รับทราบนโยบายและความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของ บสย. เพ่ือให้ 

สถาบันการเงินรับทราบทิศทางนโยบายของ บสย. และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ได้แก่

   กิจกรรมประชุมช้ีแจงสถาบันการเงินทุกแห่ง เร่ือง แนวทางการปฏิบัติงานเร่ืองผลกระทบของกฎหมายค้ำาประกันและจำานอง 
   ที่แก้ไขใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558

   จัดประชุมช้ีแจงสถาบันการเงินทุกแห่ง เร่ือง แจ้งความคืบหน้ามาตรการโครงการของรัฐ และหารือการขยายการค้ำาประกัน 
   มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ SMEs 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
   ปีแรกผ่านโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ PGS5 มาตรการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 
   และมาตรการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)148 รายงานประจำาปี 2558



ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน

   กิจกรรมประชุมชี้แจงสถาบันการเงิน เรื่อง โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) ตามมติ ครม. วันที่ 8  
   กันยายน  2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558

  
  

   กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ระยะที่ 2 (Micro Entrepreneurs) การออก 
   หนังสือค้ำาประกันรวมเพียงฉบับเดียว และเร่ืองอ่ืน ๆ  พร้อมท้ังขอหารือ และรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันการเงินเก่ียวกับ 
   การค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

 
 2. กิจกรรมหรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค้ำาประกันของ บสย. ให้กับธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่

   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำาประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุน SMEs ตามแผนขยายฐานสินเชื่อ SMEs  
   กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง วงเงินค้ำาประกัน 2,000 ล้านบาท ระหว่าง บสย. กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 
   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

  

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 149รายงานประจำาปี 2558



   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำาประกัน PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) ตามมติ ครม. 8 ก.ย. 2558 และพิธ ี
   ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำาประกันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา (Soft Loan) ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่อ 
   อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กับ สถาบันการเงิน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรับชำาระค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสินเชื่อล่วงหน้า ระหว่าง บรรษัทประกัน 
   สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

  

   กิจกรรมแถลงข่าวโครงการความร่วมมือ ระหว่าง บสย. กับ สถาบันการเงิน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำากัด  
   (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนสินเชื่อบัตร 
   บางจากฟลีทการ์ดให้กับผู้ประกอบการ SMEs เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)150 รายงานประจำาปี 2558



ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน

   กิจกรรมงานสัมมนา “มาตรการกระตุ้นสินเชื่อ SMEs ผ่านกลไกการค้ำาประกันของ บสย.” ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
   รวม 4 ครั้ง ที่จังหวัดนครราชสีมา สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้และ 
   ความเข้าใจในบทบาทของ บสย. และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการค้ำาประกันของ บสย. ให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของ 
   สถาบันการเงิน โดยจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2558

 

 3. กิจกรรมโครงการกระตุ้นยอดการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับสถาบันการเงิน เป็นกิจกรรมขอบคุณสถาบันการเงินที่ใช้บริการ 
บสย. โดยเชิญผู้บริหารและผู้แทนสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่มียอดอนุมัติค้ำาประกันผ่านเกณฑ์ที่ บสย. กำาหนด เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
ภายใต้แนวคิด “เปิดมุมมองเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ AEC” จำานวน 2 ครั้ง 
                
   การศึกษาดูงาน “เปิดมุมมองเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ AEC ครั้งที่ 1” ที่จังหวัดอุดรธานี – จังหวัดหนองคาย - ประเทศ 
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558

   การศึกษาดูงาน “เปิดมุมมองเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ AEC ครั้งที่ 2” ที่ จังหวัดเชียงราย – ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
   ประชาชนลาว – ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 151รายงานประจำาปี 2558



ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

  นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ 
นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ บสย. ร่วมต้อนรับ Mr. Nirmal Chandra  Bhakta, 
Executive Director แห่งธนาคารบังกลาเทศ (Bangladesh Bank) 
ซึ่งนำาคณะผู้บริหารธนาคารบังกลาเทศและกระทรวงการคลัง แห่ง 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเข้าศึกษาระบบการค้ำาประกัน 
สินเชื่อในประเทศไทยและผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเชื่อโครงการต่าง ๆ 
ของ บสย. เพื่อเป็นต้นแบบในการดำาเนินการจัดตั้งสถาบันค้ำาประกัน 
สินเชื่อในบังกลาเทศ ณ สำานักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2558

  นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ  
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ต้อนรับ Mr. Seet  
Eng Seang, Analyst Daiwa SB Investments (Singapore) Ltd. 
และ Ms. Yuwanee Prommaporn, Consumer Analyst จาก BNP 
Paribas in cooperation with FSS International Investment 
Advisory Securities Co., Ltd. ในโอกาสเข้าหารือและศึกษาระบบ
การค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ณ สำานักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2558

  นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ  
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนางเบ็ญจภัทร 
จรูญโรจน์ ผู้จัดการส่วนกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Ms. Melissa 
Kuang, CFA, Executive Director, Global Investment Research, 
Asia Pacific จากบริษัท Goldman Sachs (Singapore) Pte. 
ในโอกาสเข้าพบหารือการดำาเนินงานค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. 
ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)152 รายงานประจำาปี 2558



ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

  นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำานวยการฝ่ายต่าง
ประเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การ 
ต้อนรับ Mr. Koichi Naka, Assistant Manager, Finance 
Division, Small and Medium Enterprise Agency, Ministry 
of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น 
และ Mr. Hiroshi Tahara, Chief Representative, Japan Finance 
Corporation (JFC Bangkok) ซึ่งเข้าพบหารือเกี่ยวกับการค้ำาประกัน 
สินเชื่อของ บสย. เปรียบเทียบกับการค้ำาประกันสินเชื่อในประเทศ 
ญี่ปุ่น ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ หลังจากที่ได้เข้าพบหารือ 

  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการท่ัวไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายศิริพงษ์ แผนสนิท 
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Anindo 
Mukherjee, EVP & Head of Risk Management, Ms. Maxine 
 Chen, Senior Vice President, Business Development และ 
Ms. Lim Cailin, Assistant Vice President, Executive Office 
จากบริษัท Fullerton Financial Holdings (International) Pte. 
Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าพบหารือการดำาเนินงานค้ำาประกัน
สินเชื่อของ บสย. ณ สำานักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

  นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมพันเอก ดร. ประเสริฐ 
ชูแสง ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน Japan Finance Corporation 
(JFC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกิตติพงษ์ อภิบาลศรี 
อัครราชทูตที่ปรึกษาประจำากรุงโตเกียว ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองสถาบันในการพัฒนา
ระบบการค้ำาประกันสินเชื่อ ตลอดจนส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของท้ังสอง ประเทศ เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2558

กับผู้บริหารสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เกี่ยวกับมาตรการรับมือภาวะวิกฤต และแนวทางการสนับสนุนของรัฐบาลต่อสถาบัน 
ค้ำาประกันสินเชื่อในประเทศไทย ณ สำานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 153รายงานประจำาปี 2558



ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

  พันเอก ดร. ประเสริฐ ชูแสง ประธานกรรมการบริหาร บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้บริหาร บสย. 
ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งระบบ Credit Risk Database  
(CRD) ในประเทศไทย กับสถาบัน CRD Association ประเทศญี่ปุ่น  
โดยมี Mr. Satoshi Kuwahara, President COO และคณะ ให้การ 
ต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 

  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกัน 
สินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวัลลภ เตชะไพบูลย ์
กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป บสย.  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
การคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และประธานและผู้บริหาร 
ของสถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) สาธารณรัฐ 
เกาหลี ให้เกียรติเป็นวิทยากรงานสัมมนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือแปล 
“เปิดโลกการค้ำาประกันสินเชื่อ: หลากหลายรูปแบบการค้ำาประกัน 
สินเชื่อ SMEs ที่ประสบความสำาเร็จทั่วโลก” โดย บสย. แปลจาก
หนังสือ International Review of Credit Guarantee Schemes  ของสถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) 
สาธารณรัฐเกาหลี ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท 
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายศิริพงษ์ แผนสนิท 
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Naoya 
Shimokoshi, Consultant, สถาบัน Nomura Research Institute, 
Ltd. (NRI) Japan และ Mr. Eisuke Ishizaka, Consultant, NRI 
(ประเทศไทย) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาการดำาเนินงาน 
ค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. และศึกษาแนวทางการใช้ระบบบัญชีตาม 
มาตรฐาน International Financial Reporting Standard (IFRS)  
และการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ SMEs เข้าสู ่ระบบรายงานตาม 

มาตรฐานการบัญชี  ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Economic Research Institute for ASEAN (ERIA) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้มาตรฐานการบัญชีของ SMEs ในประเทศกลุ่ม ASEAN และเสนอความเห็นในการส่งเสริมให้ 
SMEs เข้าสู่ระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานต่อไป ณ สำานักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการท่ัวไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกัน 
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายศิริพงษ์  แผนสนิท 
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Kazumi 
Nishikawa, Executive Director, สถาบัน Japan External Trade 
Organization, JETRO Singapore, ประเทศสิงคโปร์ และ Mr. Hiroshi 
Tahara, Chief Representative, Japan Finance Corporation 
(JFC) Representative Office in Bangkok ในโอกาสเข้าพบเพื่อ 
ศึกษาการดำาเนินงานค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. และความเป็นไปได้ 
ในการค้ำาประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในต่างประเทศ (Cross Border  
Guarantee) โดยเฉพาะในประเทศภูมิภาคเดียวกัน (Regional 
Guarantee System) ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะทำาให้ SMEs ที่ไปลงทุนในต่างประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ 
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศต่อไป ณ สำานักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

  นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท 
ประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายศิริพงษ ์
แผนสนิท ผู ้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บสย. ต้อนรับ 
Mr. Gyung Youn Ho, Auditor General สถาบัน Gyeonggi Credit 
Guarantee Foundation (GCGF) สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จำานวน 22 คน ในโอกาสเข้าศึกษาการ
ดำาเนินการค้ำาประกันสินเช่ือและการบริหารเงินลงทุนของ บสย. รวมถึง 
แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการดำาเนินงานระหว่าง 2 สถาบัน 
โดยสถาบัน GCGF ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้ำาประกัน 
สินเชื่อ Micro SMEs กับ บสย. ต่อไป ซึ่งครั้งนี้เป็นการเข้าพบ บสย. 
ครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ศึกษาดูงานครั้งแรกเมื่อปี 2555 ณ สำานักงานใหญ่ 
บสย. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

  นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท 
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายศิริพงษ์ แผนสนิท 
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Chou 
Vannak, Deputy Director General, General Department 
of Financial Industry, Mr. Ney Sakal, Director of Financial 
Markets and Institutions Department (FMID), Mr.  Moeurn 
Sovannara, Head of Financing for SMEs Division, FMID, 
Mr. Mao Mpnyphirun, Official of Financing for SMEs Division, 
FMID ประเทศกัมพูชา ในโอกาสเข้าศึกษาการดำาเนินการค้ำาประกัน 
สินเชื่อของ บสย. ณ สำานักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 
2558
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

  นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
และฝ่ายกิจการต่างประเทศ ต้อนรับ Mr. Perbagaran A/L K. 
Kuppusamy, Chief Risk Officer (CRO) จากสถาบัน Credit 
Guarantee Corporation Malaysia Berhad ซึ่งมาเป็นวิทยากร 
ในงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ Credit Scoring 
Model และ Risk Based Pricing” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและ
พนักงาน บสย. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บสย. เมื่อวันที่ 
3 สิงหาคม 2558

  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกัน 
สินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวัลลภ เตชะไพบูลย ์
กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป บสย.  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
การคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และประธานและผู้บริหาร 
ของสถาบันKorea Credit Guarantee Fund (KODIT) สาธารณรัฐ 
เกาหลี ให้เกียรติเป็นวิทยากรงานสัมมนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือแปล 
“เปิดโลกการค้ำาประกันสินเชื่อ: หลากหลายรูปแบบการค้ำาประกัน 
สินเชื่อ SMEs ที่ประสบความสำาเร็จทั่วโลก” โดย บสย. แปลจาก
หนังสือ International Review of Credit Guarantee Schemes  

  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท 
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายศิริพงษ์ แผนสนิท 
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บสย. ต้อนรับ Mr. Ali Rehan 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัท NN Investment Management และ
นายธีรพล บุญเจริญ ผู้อำานวยการฝ่าย Corporate Access บริษัท
หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำากัด (Deutsche TISCO 
Investment Advisory Company Limited) ในโอกาสเข้าพบเพื่อ
หารือแนวนโยบาย ความคิดเห็นและแผนดำาเนินงานเกี่ยวกับการให้
บริการค้ำาประกันสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ และการบริหารความ
เสี่ยงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ สำานักงานใหญ่ บสย. 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

ของสถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) สาธารณรัฐเกาหลี ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

  นางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หัวหน้าคณะผู้แทน  
พร้อมคณะผู้แทน บสย. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การค้ำาประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบัน Korea Credit 
Guarantee Fund (KODIT) ในโครงการ Working Level Council 
(WLC) ครั้งที่ 11 โดยมี Mr. Lee Jong-goo, Director of 
International Affairs Team เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ธุรกิจ การบริหารผลิตภัณฑ์ค้ำาประกัน การบริหารความเสี่ยง และการ 
บริหารงานบุคคล ณ สำานักงานใหญ่ สถาบัน KODIT ณ เมืองแทกู 
(Daegu) สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2558 

  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวัลลภ เตชะไพบูลย์  
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการ
ทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Atsuo KURODA  
Senior Managing Director, General Manager, Small and 
Medium Enterprise (SME) Unit จาก Japan Finance Corporation 
(JFC) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งให้บริการด้านสินเชื่อ และการค้ำาประกัน 
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่ พร้อม 
ร่วมหารือแนวทางการดำาเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง 2 สถาบัน ที่มีการลงนามความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ อาท ิ

  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท 
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายศิริพงษ์ แผนสนิท 
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Daigo 
Minoshima, Deputy Director, Finance Division, Small and 
Medium Enterprise Agency ประจำากระทรวงเศรษฐกิจการค้า และ 
อุตสาหกรรม แห่งประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and 
Industry: METI) และ Mr. Norio Nakajima, Director, Public 
Services จากบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC Japan) 
เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาวิจัยระบบการค้ำาประกันสินเชื่อใน
ประเทศไทย ณ สำานักงาน บสย. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ในระบบการสนับสนุนสินเช่ือ การแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ ความชำานาญที่เกี่ยวกับการให้บริการ 
ทางการเงินและโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยเบื้องต้น บสย. มีแผนงานการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อศึกษาเรียนรู้งานค้ำาประกัน
สินเชื่อระหว่างกัน รวมทั้งการให้การสนับสนุน SMEs ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และการศึกษาแนวทางการค้ำาประกันสินเชื่อแก่ 
SMEs ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ (Cross Border)  ณ สำานักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 157รายงานประจำาปี 2558



ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

  คณะผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
โดยมีนายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาด 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าคณะผู้แทน พร้อมคณะผู้แทน บสย. 
เข้าร่วมการประชุมระดับปฏิบัติการ หรือ ACSIC Training Program 
(ATP) ครั้งที่ 25 แห่งสมาพันธ์ Asian Credit Supplementation 
Institution Confederation (ACSIC) ในหัวข้อ “Creating a 
Sustainable Credit Guarantee Organisation” เพื่อให้ประเทศ 
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติและ
ประสบการณ์เรื่องการพัฒนาระบบประกันสินเชื่อของแต่ละประเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จัดโดยสถาบัน Credit Guarantee 
Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) 
ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2558

  นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ 
นางสาวพฤทธิพร นครชัย ผู้จัดการโครงการ “สำารวจความพร้อม 
และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้มีศักยภาพ เพื่อการค้า 
การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” พร้อมคณะวิจัยจาก
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่เข้าพบเพื่อศึกษานโยบายส่งเสริม SMEs และข้อเสนอแนะแนว
ทางในการส่งเสริม SMEs ไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค ณ สำานักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

  นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ 
ทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 
คณะผู้แทนจาก บสย. ให้การต้อนรับ Mr. KIM JAE HOUNG, 
Department Manager และคณะจากสถาบัน Korean Federation 
of Credit Guarantee Foundation (KOREG) สาธารณรัฐเกาหล ี
และคณะผู้แทนจากสถาบัน Seoul Credit Guarantee Foundation, 
Jeon-buk Credit Guarantee Foundation, Jeon-nam Credit 
Guarantee Foundation และ Gyeong-nam Credit Guarantee 
Foundation  ในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างกันเพื่อประโยชน์ในนำาความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป ภายใต้การร่วมมือระหว่างกันตามโครงการ “Working Level Council” 
(WLC) ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2558 ซึ่งในปีนี้ บสย. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ สำานักงานใหญ่ บสย. ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2558
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการท่ัวไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายศิริพงษ์ แผนสนิท 
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมกับ Greater Mekong 
Sub-region Business Forum (GMS-BF) และ ธนาคารพัฒนาแห่ง
เอเซีย (Asian Development Bank : ADB) สำานักงานประเทศไทย และ 
ผู้แทนจากประเทศในลุ่มแม่น้ำาโขง โดยนำาเสนอบทบาทของ บสย. 
ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในลุ่มแม่น้ำาโขงและ
ใกล้เคียงที่จะนำาแนวทางของการสนับสนุนการได้รับสินเชื่อด้วยการ
ค้ำาประกันไปใช้ในประเทศของตนต่อไป ณ สถาบัน ADB ประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกัน 
สินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายนิวัฒน ์
กาญจนภูมินทร์กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป และคณะ 
ผู้บริหาร บสย. เข้าร่วมประชุมประจำาปี ACSIC Conference คร้ังท่ี 28 
แห่งสมาพันธ์ Asian Credit Supplementation Institution 
Confederation (ACSIC) โดยสถาบัน The Indonesia Association 
of Guarantee Corporation (ASIPPINDO) เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมนานาชาติ หัวข้อ “The Challenge of Borderless SMEs  
Market in the Developing Economies and the Role of Credit 
Guarantee Corporation” และการประชุม ACSIC Conference หัวข้อ “Measuring the Soundness and Key Performance 
indicator (KPI) of Credit Guarantee Corporation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันประกันสินเชื่อ 
ในภูมิภาคเอเชียให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนและเพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างสมาชิกสมาพันธ์ ACSIC และสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 15 - 20 
พฤศจิกายน 2558
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 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริ่ม 
ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมบนพื้นฐานของกรอบวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของ บสย. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยตระหนัก 
ถึงหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่ต้องให้ความสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้าง 
คุณประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. โดยเฉพาะ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อ
ให้เกิดการดำารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทย 
มีการเติบโตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 

   โครงการแบ่งปันไออุ่น : โดยพนักงาน 
   จิตอาสาของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่ง 
   เป็นกิจกรรมการสนับสนุนการดูแล 
   เ ด็ ก แร ก เ กิ ด ที่ ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม 
   สถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง โดยร่วม 
   กิจกรรมอุ้มน้อง ให้ความอบอุ่นแก่

 นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ในการทำาธุรกิจอย่างมี 
จรรยาบรรณ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ในปี 2558 บสย. 
ได้ดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำาคัญ 
กับการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคมรวมถึงการมีส่วนร่วมของ 
สังคมทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนาน ส่งเสริมการ
สร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมทั้งการนำา
ศักยภาพและความสามารถขององค์กรมาพัฒนาประเทศชาติ
และสังคมที่ บสย. เป็นส่วนประกอบให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
 

 1. โครงการ “พนักงานทำาดี มีทุน” นอกจากการดำาเนินงานตามภารกิจแล้ว บสย. ได้ให้ความสำาคัญถึงการมีส่วนร่วมของสังคม 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรและถือเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างให้พนักงานในองค์กรมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม เกิดความรัก ห่วงใยสังคม มีการให้และแบ่งปัน 
นับเป็นรากฐานที่ดีที่จะทำาให้องค์กรเติบโตแบบยั่งยืน ดังนั้น บสย. จึงได้จัดโครงการ “พนักงานทำาดี มีทุน”ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม 
การปลูกจิตสำานึกให้พนักงาน บสย. มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
เสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินงานเพื่อสังคมขององค์กร นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ 
พนักงานในกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กร เพื่อนำาศักยภาพหรือความสามารถขององค์กรมาพัฒนา
ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
 โครงการนี้เน้นเชิญชวนให้พนักงานทุกคน “มีส่วนร่วม” ในการทำาความดี โดยเปิดโอกาสให้พนักงานจัดตั้งกลุ่มพนักงานตั้งแต่ 3 คน 
ขึ้นไป ส่งโครงการจิตอาสาที่กลุ่มพนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชน รวมถึงการนำาทักษะ 
ความสามารถเข้าไปร่วมช่วยเหลือให้สังคมและชุมชนนั้น มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการพนักงานทำาดี มีทุน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมโครงการ ซึ่ง บสย. จะมอบให้
แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ ประกอบด้วย
   โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สอนน้องเล่นกีฬา เล่นดนตรีกับเด็กบ้านโสสะ : โดยพนักงานจิตอาสาของสำานักงาน 
   สาขาเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการสาขา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลและลานกีฬา ที่บ้านเด็กโสสะ 
   เชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง 
   สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรม 
   คลินิกสอนน้องเล่นกีฬา และจัด 
   กิจกรรมสันทนาการ มินิคอนเสิร์ต 
   เพื่อน้อง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบริจาค 
   เครื่องใช้สิ่งของและหนังสือสำาหรับ 
   เด็กและเยาวชน ให้แก่หมู่บ้านเด็ก 
   โสสะเชียงรายอีกด้วย

น้องแรกเกิดที่ถูกทอดทิ้ง และประสบปัญหาวิกฤตชีวิต
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   โครงการโรงเรียนของหนู สู่วิถีพอเพียง : โดยพนักงานจิตอาสาของสำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการสาขา 
   เป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) จังหวัดปทุมธานี ด้วยการสร้าง 
   โรงเลี้ยงไก่ไข่และโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
   นอกจากน้ี ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองการออมเงินให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

  

   โครงการ TCG The Sitter : โดยพนักงานจิตอาสาของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นการร่วมสนับสนุนการสร้าง “ห้องพัฒนา 
   เด็กเล็ก” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็ก  
   พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

 นอกจากนี้ บสย. ยังได้ให้ความสำาคัญถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร เพื่อมุ่ง 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรและมุ่งหวังที่จะให้สังคมและชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “แบ่งปันความสุข” ด้วยการเล้ียงอาหารว่างและมอบทุน 
สนับสนุนการศึกษาแก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งนำาพนักงาน
เยี่ยมชมการดำาเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และร่วมแบ่งปันอ้อมกอดเพื่อให้
ความอบอุ่นให้กับน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อนของมูลนิธิฯ อีกด้วย

   ได้แก่ การสอนหนังสือ การสอนทาสี 
   วาดภาพตกแต่งผนังห้อง เพ่ือพัฒนา 
   ทักษะของเด็ก ๆ ในชุมชน

 เพ่ือเป็นการสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างการดำาเนินงานด้านจิตอาสา การร่วมมือกันทำาความดีเพ่ือสังคมในรูปแบบร่วมกันรับผิดชอบ 
ต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน บสย. จึงจัดให้มี “รางวัลสุดยอดพนักงานจิตอาสา” ข้ึน โดยกลุ่มพนักงานผู้ได้รับรางวัลน้ี มาจาก 
การลงคะแนนเสียงโหวตของพนักงานในองค์กร ซึ่ง “รางวัลสุดยอดพนักงานจิตอาสา ปี 2558” ได้แก่ พนักงานจิตอาสาของ “สำานักงาน
สาขากรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการสาขา” ใน “โครงการโรงเรียนของหนู สู่วิถีพอเพียง”
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 2. โครงการ “SMEs ทำาดี มีทุน”
  บสย. มีหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ย่อม (SMEs) ในการเป็นผู้ให้บริการค้ำาประกันสินเชื่อแก่ SMEs 
ที่มีศักยภาพแต่หลักทรัพย์ค้ำาประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืม 
เงินจากสถาบันการเงิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงิน 
ในการขยายวงเงินสินเช่ือ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ 
SMEs ให้มีความเติบโตและเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
บสย. จึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า 
ของ บสย. โดยนำากระบวนการด้านการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเข้ามาสู่ระบบการดำาเนินธุรกิจ บสย. จึงมุ่งไปที่การ 
เสริมสร้าง “ผู ้ประกอบการที ่ดี” มีคุณธรรม อันจะนำาไปสู ่ 
“สังคม” ที ่ดี เข้มแข็ง และการน้อมนำาแนวพระราชดำาร ิ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ ่งมีหลักการชัดเจน ในการ 
บริหารจัดการองค์กรธุรกิจ จึงนับว่ามีประสิทธิภาพยิ่งในการ 
เสริมสร้างผู้ประกอบการที่ดี

 โครงการ “SMEs ทำาดี มีทุน” เป็นโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. เพื่อเสริมสร้างการ 
เป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อ 
ผู้ประกอบการ SMEs ข้ึน ช่ือว่า “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจ 
พอเพียง” เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบการ 
SMEs ลูกค้า บสย. ที่น้อมนำาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ ใช้ ในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมจน 
ประสบความสำาเร็จ ส่งให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

 ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรกที่ บสย. ได้จัดให้มีการประกวด 
“รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น โดยนำาแนวทาง
ของเกณฑ์การประเมินองค์กรธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ นอกจากนี้
ยังมีผู้แทนของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
ตัดสินองค์กรธุรกิจในโครงการดังกล่าว  โดยผลการประกวด 
“รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558” มีดังนี้

 
 รางวัล “สุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” ปี 2558
   บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำากัด 
   จังหวัดเชียงใหม่        
   บริษัท พี.อี.เทคนิค จำากัด 
   จังหวัดพิษณุโลก        
   ณัฐธิดา กาแฟ 
   จังหวัดชุมพร
   
 รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น” ปี 2558 
   บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำากัด 
   จังหวัดพิษณุโลก   
   ภูเชียงทา คอมมูนิตี้ เอ็นเตอร์ไพร์ส 
   จังหวัดชัยภูมิ    
   บริษัท ธนาพลาสแพค จำากัด 
   จังหวัดนครปฐม        
   บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำากัด 
   จังหวัดอุดรธานี

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว เป็นแนวทางที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วน 
ท้ังในระดับบุคคล ชุมชน และโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่งน้อมนำา 
ปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้โดยไม่ขัดกับหลักการของ 
แสวงหากำาไร แต่การได้มาซึ่งกำาไรของธุรกิจ ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือแสวงหากำาไรจนเกินควร
จากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคมโดยไม่คำานึงถึงผลกระ
ทบที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตตามมา ตลอดจนให้คำานึงถึงการใช้
ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและอย่างมีคุณภาพ
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การช่วยเหลือชุมชนและสังคม

 
 ภายใต้การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในภาคธุรกิจน้ัน บสย. ยึดถือแนวปฏิบัติคือ สร้างความเข้าใจ 
ในหลักการนำาต้นแบบผู้ประกอบการที่ดีภายใต้หลักการ 
มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการอื่น จนเกิดเป็นแรง 
ขับเคล่ือนให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความหมายของหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น บสย. ยังเน้นให ้
พนักงาน บสย. มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมภายใต้แนวคิดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึง 
หลักการและเห็นความสำาคัญของความสมดุลของชุมชนและ
สังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งอีกด้วย
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แผนผังขั้นตอนการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. 

ผู้ประกอบการ 
SMEs

สถาบันผู้ให้กู้
(Lenders)

ธนาคาร

ยื่นคำาขอสินเชื่อ
(Loan Request)

1

ให้สินเชื่อ
(Loan

Disbursement)

4

ยื่นคำาขอรับเงิน
ค่าประกันชดเชย

เมื่อได้ฟ้องร้องผู้กู้
ต่อศาลแล้ว 

(Claims submission 
when the legal
proceeding are
initiated against

the borrower)

5
ยื่นคำาขอให้
ค้ำาประกัน

(Application
for Guarantee)

2
ออกหนังสือ
ค้ำาประกัน
(Letter or 

Guarantee
Issued)

3
จ่ายค่าประกัน

ชดเชย
(Claim Payment)

6
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ที่ตั้งสำานักงานสาขา  

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

2.  สำานักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา  
 เลขที่ 58/8 หมู่ที่ 1 ถนนโรจนะ ตำาบลธนู 
 อำาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
   0-3595-7772  
  มือถือ 09-3139-4445, 09-3139-4447

  0-3595-7773

  central@tcg.or.th

3.  สำานักงานสาขาเชียงใหม่ 
  เลขที่ 265/6 ถนนช้างเผือก ตำาบลช้างเผือก 
 อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
   0-5200- 4330  
  มือถือ 08-1379-6688, 08-1885-3534 

  0-5200-4331

  chiangmai@tcg.or.th

4.  สำานักงานสาขาพิษณุโลก 
 อาคารไทยศิวารัตน์ (ชั้น 3)
 เลขที่ 59/15 ถนนบรมไตรโลกนาถ 2  ตำาบลในเมือง 
 อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
   0-5524-4353 
  มือถือ 08-0507-7035, 08-1257-2217 

  0-5524-4354

  phitsanulok@tcg.or.th

5.  สำานักงานสาขาอุดรธานี  
 เลขที่ 420/5 หมู่ 7 ถนนทหาร ตำาบลหมากแข้ง 
 อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
   0-4234-1969-70  
  มือถือ 08-1379-4774, 06-2310-0570

  0-4234-1971

  udonthani@tcg.or.th

6.  สำานักงานสาขานครราชสีมา  
 เลขที่ 901/6 ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา 30000 
   0-4426-2104  
  มือถือ 08-1876-3911, 09-3134-8885

  0-4426-2105

  korat@tcg.or.th

7.   สำานักงานสาขาชลบุรี  
 เลขที่ 208/14 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา
 ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
   0-3811-1434 
  มือถือ 09-3139-4141, 09-7014-9975 

  0-3811-1435

  chonburi@tcg.or.th

8.   สำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี  
 เลขที่ 231/12 หมู่  1 ถนนชนเกษม ตำาบลมะขามเตี้ย   
 อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
   0-7721-9801-2  
  มือถือ 08-1379-0011, 08-9874-7574 

  0-7721-9803

  suratthani@tcg.or.th

9.  สำานักงานสาขาสงขลา  
 เลขที่ 13  ถนนโชติวิทยะกุล 3  ตำาบลหาดใหญ่  
 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
   0-7426-2551-2  
  มือถือ 08-1379-5995, 08-1766-1528

  0-7426-2553 

  songkhla@tcg.or.th 

10.  สำานักงานสาขาอุบลราชธานี 
 เลขที่ 610 ถนนชยางกูร ตำาบลในเมือง 
 อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000
   0-4521-0844  
  มือถือ 09-3139-5445, 08-1379-0002

  0-4521-0845

  ubon@tcg.or.th

11.  สำานักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ 42/116 ซอยหัวหิน 6 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหัวหิน 
 อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
   0-3254-7151 
  มือถือ 09-3139-5551, 09-3139-6363

  0-3254-7141

  prachuap@tcg.or.th
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