สารบัญ
5
6
8
10

ประวัติความเปนมา
เจตนารมณในการจัดตั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ
สารจากประธานกรรมการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
14 ผังโครงสรางองคกร
16 คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
21 ประวัติของคณะกรรมการ บสย.
29
40
54
57
60
65

คณะผูบริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตรและแนวนโยบายการดำเนินงานป 2558
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
69 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
71 รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
72 รายงานของผูสอบบัญชีอิสระ
74 งบการเงิน
116 โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
118 กิจกรรมและบทบาทดานสังคมในป 2557
144 แผนผังขั้นตอนการค้ำประกัน
145 ที่ตั้งสำนักงานสาขา

ประวัติความเปนมาและเหตุการณสำคัญ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใตการกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งไดถูกจัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534”
โดยรับโอนทรัพยสิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (กสย.) ใหแก บสย.
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2535 ทั้งนี้ บสย. มีลำดับเหตุการณสำคัญตาง ๆ ดังนี้
30 ธันวาคม 2534
21 กุมภาพันธ 2535
3 กรกฎาคม 2543
19 ธันวาคม 2548
4 มกราคม 2551
25 กันยายน 2552
14 ตุลาคม 2552

บสย. จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534”
รับโอนกิจการและการดำเนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนจำนวน 400 ลานบาท
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังดำเนินการเพิ่มทุนใหแก บสย. จำนวน 4,000 ลานบาท ทำให บสย.
มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 4,400 ลานบาท
ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน บสย. มีมติพิเศษเพิ่มทุนใหแก บสย. จำนวน 2,000 ลานบาท
บสย. เรียกใหผูถือหุนที่แสดงความประสงคซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวชำระเงินคาหุนบางสวน จำนวน
302.47 ลานบาท ทำให บสย. มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,702.47 ลานบาท
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบใหเพิม่ ทุน บสย. จำนวน 2,137.47 ลานบาท
โดยกระทรวงการคลังแสดงความจำนงขอซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวจำนวน 2,000 ลานบาท
บสย. จดทะเบี ย นเพิ ่ ม ทุ น ต อ กระทรวงพาณิ ช ย ต ามมติ พ ิ เ ศษของผู  ถ ื อ หุ  น ทำให บสย.
มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839.95 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวจำนวน 6,702.47
ลานบาท

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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เจตนารมณ ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ
เจตนารมณ ในการจัดตั้ง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่ชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) โดยใหบริการค้ำประกันสินเชื่อแก SMEs ที่มีศักยภาพแตขาดหลักทรัพยค้ำประกันในการ
ขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใหผูประกอบการเหลานั้นไดรับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอ
กับความตองการ อีกทั้ง ยังสรางความเชื่อมั่นใหกับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่ออันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
การดำเนินงานของ บสย. เปนการสรางศักยภาพในการขยายกิจการและการลงทุนใหผูประกอบการ SMEs
พรอมทั้งสนับสนุนการสรางโอกาสใหผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้น เชื่อมโยงไปสูการผลิต การจางงาน และการกระจาย
รายไดของกลุมวิสาหกิจ SMEs ไดอยางมีนัยสำคัญ อันจะสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้น
การประสานความรวมมือระหวาง บสย. กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
จากรัฐบาล ชวยให บสย. สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายเชนเดียวกับสถาบันค้ำประกันสินเชื่อทั่วโลกที่ตางไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลแทบทั้งสิ้นในรูปแบบที่แตกตางกัน เนื่องจากสถาบันค้ำประกันสินเชื่อถือเปนเครื่องมือทางการเงิน
ที่สำคัญอยางหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาและสงเสริมการสรางสังคมและผูประกอบการของประเทศ
ดวยลักษณะการดำเนินงานดังกลาว บสย. จึงเปนองคกรที่มิไดแสวงหากำไร แตจะมุงเนนดำเนินงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกสว นรวมเปนสำคัญ การบริการค้ำประกันสินเชือ่ ใหกบั SMEs ของ บสย. จะเปนกลไกสำคัญในการสงเสริมพัฒนา
SMEs ใหแข็งแกรงและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป
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รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

วิสัยทัศน
วิสัยทัศนขององคกร คือ สิ่งที่ผูบริหารองคกรนั้นเชื่อวาผูมีสวนไดเสียกับองคกร (Stakeholders) ตองการใหเกิดขึ้น
ในอนาคตซึ่งจะตองสอดคลองกับเจตนารมณ หรือ สะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ (Results) ขององคกรนั้น โดยวิสัยทัศนที่ บสย.
ยึดถือ คือ “สถาบันค้ำประกันสินเช�อแหงชาติทม่ี บี ทบาทสำคัญในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) เพ�อขับเคล�อนเศรษฐกิจ”

พันธกิจ
พันธกิจ แสดงถึงบทบาทภาระหนาที่ในภาพรวมขององคกรในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว พันธกิจจึงเปน
เครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศนใหเปนกิจกรรมตาง ๆ โดยพันธกิจของ บสย. ไดกำหนดใหสอดคลองตามวัตถุประสงค
ที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 ดังนี้
1. ชวยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมใหไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ชวยใหสถาบันการเงินมีความมั่นใจในการใหสินเชื่อแกภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมมากยิ่งขึ้น
3. เรงการกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมทั่วประเทศไดเร็วขึ้น
4. ชวยใหการพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

คานิยมองคกร
บสย. ไดกำหนดคานิยมองคกร เพื่อวางแนวทางการสรางวัฒนธรรมองคกรรวมกัน รวมทั้งเปนตัวขับเคลื่อนในการ
ดำเนินการตามพันธกิจใหบรรลุวิสัยทัศนอันพึงประสงค โดยคานิยมที่ บสย. ยึดถึอ ประกอบดวย
Talent (T)
:
เปนเลิศในผลงาน
Co-operation (C)
:
ประสานความรวมมือ
Good Governance (G)
:
ถือธรรมาภิบาล

แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ
1. เปนองคกรหลักที่ใหบริการการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ แตมีหลักประกันไมเพียงพอสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได และไดรับการพัฒนาใหมี
ความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงดานเครดิต ใหมีการจัดการในการ
ปองกันและแกไขภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นดอยคุณภาพ (Non-Performing Credit Guarantees: NPGs)
อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน
3. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพื่อใหมีความหลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสถาบันการเงิน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและเพื่อยกระดับผลประกอบการ
4. เนนการสรางจิตสำนึกและวัฒนธรรมองคกรในการยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดีใหกับพนักงาน
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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สารจากประธานกรรมการ

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ประธานกรรมการ

การประกันสินเชือ่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (SMEs) เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วน
ส�ำคัญในการเพิ่มโอกาสความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
และความส�ำเร็จให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ในที่สุด
บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม
(บสย.) ได้ให้บริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่เริม่ ด�ำเนินการในปี 2534 ในสถานการณ์
วัฏจักรและปัญหาเศรษฐกิจ บสย. ได้พิสูจน์ถึงศักยภาพ
การมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ SMEs
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมากขึน้ และในฐานะรัฐวิสาหกิจ
บสย. ได้เป็นเครื่องมือส�ำคัญของรัฐบาลในการผลักดันและ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็น
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
ปี 2557 เป็ น อี ก ปี ห นึ่ ง ที่ เ ศรษฐกิ จ โดยรวมของ
ประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศที่ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)
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รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

เติบโตได้เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบ
ต่อการบริโภค การลงทุน และการจ้างงาน โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ท�ำให้การ
คาดการณ์สินเชื่อส่วนเพิ่มของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ใน
ระดับประมาณ 200,000 ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับ
ปี 2556 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 562,459 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ลดลงกว่าร้อยละ 60
ถึ ง แม้ ว ่ า ปี 2557 จะเป็ น ปี ที่ เ ศรษฐกิ จ ซบเซา
แต่ บสย. ได้ทุ่มเทและเพิ่มความพยายามในการใช้กลไก
การค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ เพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ในการกู ้ ยื ม
(Credit Enhancer) ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะการค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ กลุ ่ ม รายย่ อ ย Micro
Entrepreneur และกลุ่ม OTOP ในวงเงินรวม 15,000
ล้านบาท ที่ บสย. น�ำเสนอและได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้
น� ำ มาใช้ เ ป็ น โครงการช่ ว ยฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ เพิ่ ม เติ ม จาก
โครงการหลักของ บสย. รวมถึงโครงการ PGS 5 ที่ บสย. ได้
ผ่อนผันขยายระยะเวลาช�ำระค่าธรรมเนียมเพือ่ ช่วยลดปัญหา
การขาดสภาพคล่องของ SMEs

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บสย. ตระหนักถึง
หน้าที่รับผิดชอบอันส�ำคัญของ บสย. ในการพัฒนาและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เพือ่ น�ำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ และ บสย. มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นการสร้างการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน

จากความพยายามดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้จ�ำนวน
ค�้ำประกันสินเชื่อของปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 61,050
ล้ า นบาท แม้ จ ะลดลงจากปี ที่ ผ ่ า นมา แต่ สั ด ส่ ว นการ
ค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรอบปี 2557 ของ บสย.
เมือ่ เทียบกับขนาดของสินเชือ่ ส่วนเพิม่ ของ SMEs ในสถาบัน
การเงินคาดว่าจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 30 เทียบกับปี 2556
ที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 เท่านั้น ซึ่งแสดงถึงความ
ส� ำ เร็ จ ของการเป็ น Credit Enhancer ให้ กั บ SMEs
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ชัดเจน หรือ
อาจกล่าวได้ว่า หากไม่มีกลไกการค�้ำประกันของ บสย.
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SMEs
อาจได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในมูลค่าต�่ำกว่า และ
จ�ำนวน SMEs ที่ประสบปัญหาทางการเงินจะมีจ� ำนวน
มากกว่าในปัจจุบัน และจะส่งผลกระทบต่อการหดตัวของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าที่เกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้ การด�ำเนินการของ บสย. มิได้ดำ� เนินการ
เพียงการเข้าไปค�้ำประกันสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์มอบให้
กับผูป้ ระกอบการ SMEs เท่านัน้ แต่ บสย. มีเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุน

สินเชื่อจากสถาบันการเงินมาก่อน ซึ่งมีทั้งการด�ำเนินการ
โดย บสย. เอง และด� ำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มคี วามพร้อมและความสามารถในการท�ำ
ธุ ร กิ จ จนมี ศั ก ยภาพที่ จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ จาก
สถาบันการเงินในที่สุด
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บสย.
ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบอันส�ำคัญของ บสย. ในการ
พัฒนาและสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึง
สินเชือ่ จากสถาบันการเงิน เพือ่ น�ำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ
และ บสย. มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อท�ำให้ บสย. เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

(นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์)
ประธานกรรมการ
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งประกอบด้วย
1. นายไทยรัตน์		
โชติกะพุกกะณะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพงศ์รักษ์		
จินดาสมบัติเจริญ 		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรธร		
ธาราไชย			
กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิโรจน์		
สิทธิเจริญรุ่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
1. นางนงราม		
วงษ์วานิช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายภณ			
รักตระกูล 		
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวกรรณิการ์		
เอกเผ่าพันธุ		
์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิโรจน์		
สิทธิเจริญรุ่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการก�ำกับดูแลความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ติ ามระเบียบ นโยบายต่าง ๆ การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ
การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลที่ดี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จ�ำนวน 8 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รายงานผลการประชุม
และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บสย. ทุกครั้ง เพื่อให้มีการด�ำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญในประเด็นการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญเพื่อให้
งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การควบคุมภายใน

การก�ำกับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2544 มีการพิจารณาการสอบทานคู่มือระบบการควบคุมภายใน และสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของ
ฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทัง้ การตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสม และมีประสิทธิผล เพือ่ ให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในจะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไข
ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแล
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รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

3. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากร และ
ความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ตลอดจนการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาผลการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควร
แก่กรณี โดยท�ำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศ กระบวนการ
ค�ำ้ ประกันสินเชื่อ และกระบวนการพัฒนาและติดตามหนี้ NPGs เป็นต้น

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบผลการประเมิน
ความเสี่ยง การด�ำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก บสย. พบว่าการด�ำเนินงาน
และการปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่กำ� หนด รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรมีการก�ำกับ
ดูแลที่ดีโดยมีการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลที่ดี รวมถึงการก�ำหนด
นโยบายการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตาม
แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ตั้งแต่กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป ถึงระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 มีการพบปะผู้บริหารจ�ำนวน 1 ครั้ง
เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลกิจการ ตลอดจนถึง
การปรับปรุงงานของ บสย. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี
ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างสม�่ำเสมอ
การด�ำเนินงานตามบทบาทที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ
พิจารณาการด�ำเนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบเชือ่ มัน่ ว่า บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำ� เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วยกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี
มีความโปร่งใส

(นางนงราม วงษ์วานิช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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ผังโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างอัตราก�ำลัง
คณะกรรมการ
บสย.
คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการและ
ผูจัดการทั่วไป

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายทรัพยากรบุคคล

รองผูจัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ
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สำนักงานกรรมการ
และผูจัดการทั่วไป

รองผูจัดการทั่วไป
สายงานบริหารทั่วไป

รองผูจัดการทั่วไป
สายงานสนับสนุน

ฝายการตลาด
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ

ฝาย
ประชาสัมพันธ

ฝายวิเคราะห
ประกันสินเชื่อ

ฝายบัญชี
และการเงิน

ฝายบริหาร
จัดการหนี้

ฝายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝายกิจการ
สาขา

ฝายกิจการ
ตางประเทศ

ฝายปฏิบัติการ
ประกันสินเชื่อ

ฝายกลยุทธ
องคกร

ฝายคาประกัน
ชดเชย

ฝายบริหาร
การลงทุน

ายบริหาร
ฝาฝยตรวจสอบ
สำนั
กงาน
ภายใน

ฝายปรับปรุง ฝายเทคโนโลยี
ฝกระบวนการ
ายตรวจสอบ
สารสนเทศ
ภายใน
ทำงาน

ฝายกฎหมาย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีพนักงานประจ�ำทัง้ สิน้ 264 คน โดยแบ่งเป็น พนักงานระดับบริหาร จ�ำนวน 89 คน
และ พนักงานระดับปฏิบัติการ จ�ำนวน 175 คน จ�ำแนกตามหน่วยงานและระดับ ดังนี้
หน่วยงาน
รองผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
ฝ่ายปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน
ฝ่ายกิจการสาขา
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารการลงทุน
ฝ่ายค่าประกันชดเชย
ฝ่ายบริหารจัดการหนี้
ฝ่ายกฏหมาย
รวมทั้งสิ้น

พนักงานระดับบริหาร
3
5
5
3
5
3
3
3
5
3
17
7
5
2
3
5
3
2
4
3
89

พนักงานระดับปฏิบัติการ
4
3
4
17
18
3
10
13
1
47
12
6
1
3

7
2
8
15
1
175

รวม
3
9
8
7
22
21
6
13
18
4
64
19
11
3
6
12
5
10
19
4
264

หมายเหตุ: พนักงานระดับบริหาร หมายถึง ต�ำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการ และ พนักงานระดับปฏิบัติการ หมายถึง ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงานบริการ

ค่าใช้จ่ายพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง 3 ปี
ปีบัญชี 2557
ภาพรวม
ค่าใช้จ่าย พนักงานประจำ�
ลูกจ้าง
เงินเดือน

128,986,184.52 7,268,100.70

หน่วย : บาท

ปีบัญชี 2556
พนักงานประจำ�
ลูกจ้าง

ปีบัญชี 2555
พนักงานประจำ�
ลูกจ้าง

77,949,026.74 7,318,412.89

84,316,956.48

โบนัส

50,834,877.46

51,037,157.78

31,545,382.82

สวัสดิการ

34,178,240.65

65,960,868.37

29,712,458.96

รวม

5,584,127.43

213,999,302.63 7,268,100.70 194,947,052.89 7,318,412.89 145,574,798.26 5,584,127.43
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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คณะกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ
โดยคณะกรรมการถือว่าเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ ก�ำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผน
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการ จึงถือว่ามีความส�ำคัญอย่างมากต่อกิจการนั้น ๆ
นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 ได้กำ� หนด
หน้าที่ของกรรมการไว้ ดังนี้
มาตรา 21 ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจและหน้าทีก่ ำ� กับและควบคุมโดยทัว่ ไป ซึง่ การด�ำเนินงานการบริหารกิจการและ
ธุรกิจของบรรษัทและให้มีอ�ำนาจกระท�ำการต่าง ๆ ที่บรรษัทจะพึงกระท�ำได้ อ�ำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) จ่ายเงินของบรรษัทเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของ
บรรษัท การให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท
(2) ควบคุมให้มีการตรวจค�ำร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับการค�้ำประกันสินเชื่อ
ของบรรษัท และให้รับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจและนโยบายการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐบาล โดยมิต้องค�ำนึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น
คณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมี
คุณสมบัตติ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตบิ รรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 อีกด้วย
โดยได้บัญญัติไว้ ดังนี้
มาตรา 19 กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (3) และ (4) ดังนี้
(1) เป็นผู้ถือหุ้นของบรรษัทไม่ต�่ำกว่าหนึ่งร้อยหุ้นหรือเป็นผู้แทนของบริษัทจ�ำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถือหุ้น
ของบรรษัทไม่ต�่ำกว่าหนึ่งร้อยหุ้น
(2) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�ำโดยทุจริต

โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บสย.
1. คณะกรรมการ บสย.
1.1 คณะกรรมการ บสย. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อ ดังนี้
			 1. นายญาณศักดิ์
มโนมัยพิบูลย์		
ประธานกรรมการ
			 2. พันเอกประเสริฐ
ชูแสง			
กรรมการ
			 3. นางนงราม
วงษ์วานิช			
กรรมการ
			 4. นายวรพล		
โสคติยานุรักษ์		
กรรมการ
			 5. นายนิวัฒน์		
กาญจนภูมินทร์		
กรรมการ
			 6. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ		
์
กรรมการ
			 7. นายอรุณ		
กมลกิจไพศาล		
กรรมการ
			 8. นายภณ		
รักตระกูล			
กรรมการ
			 9. นายวัลลภ		
เตชะไพบูลย์		
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการระหว่างปี ดังนี้
ที่

รายชื่อกรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ
นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
นายธีรธร ธาราไชย
นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
พันเอกประเสริฐ ชูแสง
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
นายภณ รักตระกูล
นางนงราม วงษ์วานิช
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
1 มกราคม 2557
5 กุมภาพันธ์ 2557
1 มกราคม 2557 21 กรกฎาคม 2557
1 มกราคม 2557 21 กรกฎาคม 2557
1 มกราคม 2557 21 กรกฎาคม 2557
1 มกราคม 2557 21 กรกฎาคม 2557
29 เมษายน 2557 21 กรกฎาคม 2557
29 เมษายน 2557 21 กรกฎาคม 2557
29 เมษายน 2557
ปัจจุบัน
5 สิงหาคม 2557
ปัจจุบัน
5 สิงหาคม 2557
ปัจจุบัน
5 สิงหาคม 2557
ปัจจุบัน
5 สิงหาคม 2557
ปัจจุบัน
25 สิงหาคม 2557
ปัจจุบัน
25 สิงหาคม 2557
ปัจจุบัน

สาเหตุ
เสียชีวิต
ลาออกจากตำ�แหน่ง
ลาออกจากตำ�แหน่ง
ลาออกจากตำ�แหน่ง
ลาออกจากตำ�แหน่ง
ลาออกจากตำ�แหน่ง
ลาออกจากตำ�แหน่ง
แทนกรรมการที่ครบวาระ
แทนกรรมการที่ลาออก
แทนกรรมการที่ลาออก
แทนกรรมการที่ลาออก
แทนกรรมการที่ลาออก
แทนกรรมการที่ลาออก
แทนกรรมการที่ลาออก

2. คณะกรรมการบริหาร
		 2.1 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อ ดังนี้
				 1. พันเอกประเสริฐ
ชูแสง			
ประธานกรรมการ
				 2. นายอรุณ		
กมลกิจไพศาล		
กรรมการ
				 3. นายนิวัฒน์		
กาญจนภูมินทร์		
กรรมการ
				 4. ผู้จัดการทั่วไป				
กรรมการ
				 5. ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เลขานุการ
		 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 1.		 กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�้ำประกัน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชย
ต่อคณะกรรมการ บสย.
		 2.		 กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันต่อคณะกรรมการ บสย.
		 3.		 กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
		 4.		 กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งส�ำนักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
		 5.		 อนุมัติการค�้ำประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทส�ำหรับโครงการปกติ และ
น�ำเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ ยกเว้นการอนุมัติการค�้ำประกันโครงการแบบรับความเสี่ยงร่วมกัน
(Risk Participation) และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ได้มอบอ�ำนาจให้
กรรมการและผู้จัดการทั่วไปมีอ�ำนาจอนุมัติ
รายงานประจำป 2557
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		 6.		 อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอ�ำนาจอนุมัติของกรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป และน�ำเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ
		 7.		 ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อ ดังนี้
				 1. นางนงราม		
วงษ์วานิช		
ประธานกรรมการ
				 2. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
กรรมการ
				 3. นายภณ		
รักตระกูล		
กรรมการ
				 4. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
		 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 1.		 จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บสย. และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
		 2.		 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
		 3.		 สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
		 4.		 สอบทานการด�ำเนินงานของ บสย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ บสย.
		 5.		 สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
		 6.		 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บสย.
		 7.		 เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง และประเมิน
ผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
		 8.		 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย.
		 9.		 รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บสย.
อย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้ ภายในหกสิบวันนับแต่วนั สิน้ สุดในแต่ละไตรมาสยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงาน
ในไตรมาสทีส่ ี่ ให้จดั ท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีพร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง
เพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ บสย.
		 10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบญ
ั ชีการเงิน
ละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้
คณะกรรมการ บสย. ทราบ
		 11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ�ำปีของ บสย.
		 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
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4. คณะกรรมการอิสระ
		 4.1 คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อ ดังนี้
			 1. นายวรพล		
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ		
			 2. นางนงราม		
วงษ์วานิช		
กรรมการ
			 3. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
กรรมการ
			 4. นายภณ		
รักตระกูล		
กรรมการ
			 5. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
		
		
		
		

คณะกรรมการอิสระ มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
2. ให้คณะกรรมการท�ำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี
3. ให้ความมัน่ ใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ในรัฐวิสาหกิจได้รบั ความคุม้ ครองและรัฐวิสาหกิจนัน้
มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี นอกจากนีก้ รรมการอิสระจากภายนอกควรมีสว่ นในการก�ำหนดค่าตอบแทน
ของผู้บริหารสูงสุดและสอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
		 4. เข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นประจ�ำโดยสม�ำ่ เสมอ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อ ดังนี้
			 1. นายนิวัฒน์		
กาญจนภูมินทร์ ประธานกรรมการ
			 2. ดร. รณชิต		
มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการ
			 3. นางสาวมัณฑิรา
วารีดี		
กรรมการ
			 4. ผู้จัดการทั่วไป			
กรรมการ
			 5. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 1. ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภท
		 2. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยสามารถประเมินติดตามและดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของ บสย. ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
		 3. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
		 4. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
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6. คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
		 6.1 คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีรายชื่อ ดังนี้
			 1. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
ประธานกรรมการ
			 2. นายวัชรมงคล
เบญจธนะฉัตร์ กรรมการ
			 3. รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ		
กรรมการ
			 4. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย		
เลขานุการ
		
		
		
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีอำ� นาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ บสย.
2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการ บสย. ในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล
4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
5. มอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะท�ำงานชุดย่อยเพื่อท�ำ
หน้าที่ในการสนับสนุนงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะท�ำงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
7. ติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการ บสย.
8. ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามทีค่ ณะกรรมการ
บสย. มอบหมาย

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
		 7.1
			
			
			

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายชื่อ ดังนี้
1. นายอรุณ		
กมลกิจไพศาล ประธานกรรมการ
2. กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง		
5 คน
3. กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง		
5 คน

		 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำ� นาจหน้าที่ ดังนี้
		 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ บสย. ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาแรงงานสัมพันธ์
		 2. หาแนวทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บสย.
		 3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ บสย.
		 4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
		 5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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ประวัติของคณะกรรมการ บสย.

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ประธานกรรมการ บสย.

อายุ 52 ปี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านการเงินและการจัดการ
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งที่ผ่านมา

• กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• กรรมการ บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี
• กรรมการ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล
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พันเอกประเสริฐ ชูแสง

นางนงราม วงษ์วานิช

อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

อายุ 63 ปี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร บสย.

• ปริญญาเอก (Operation Research)
Case Western Reserve University, USA
• ปริญญาโท (Operation Research)
Case Western Reserve University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอล โซล่าร์ 1 จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งที่ผ่านมา

• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ล็อกเล่ย์ แปซิฟิค จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ล็อกเล่ย์ เทเลส จำ�กัด
• ผู้อ�ำ นวยการฝ่าย
บริษัท ล็อกเล่ย์ อินฟรา จำ�กัด
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กรรมการ บสย.

• ปริญญาโท สถาบันศศินทร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

การดำ�รงตำ�แหน่งที่ผ่านมา

• รองผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• กรรมการ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

นายภณ รักตระกูล

อายุ 53 ปี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

อายุ 54 ปี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

การดำ�รงตำ�แหน่งที่ผ่านมา

การดำ�รงตำ�แหน่งที่ผ่านมา

กรรมการ บสย.

• ปริญญาโท MBA
Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
• ผู้อำ�นวยการ ธนาคารไทยธนาคาร

กรรมการ บสย.

• ปริญญาโท MBA
United States International University USA
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา
บริษัท โรงโม่หินสมนึก (สงขลา) จำ�กัด
• เลขานุการประธานวุฒิสภา
• Region Manager
บริษัท EBSCO information Services; USA
• Country Manager
บริษัท EBSCO information Services; USA
• Marketing Manager
บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด

รายงานประจำป 2557
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นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์

นายอรุณ กมลกิจไพศาล

อายุ 62 ปี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

การดำ�รงตำ�แหน่งที่ผ่านมา

การดำ�รงตำ�แหน่งที่ผ่านมา

กรรมการ บสย.

• พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
ข้าราชการบำ�นาญ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
• รองผู้อ�ำ นวยการ
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
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กรรมการ บสย.

• เนติบัณฑิตไทย
• นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด

• เลขานุการ รองอัยการสูงสุด (นายถาวร พานิชพันธ์)

นายวรพล โสคติยานุรักษ์

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์

อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

กรรมการ บสย.

• ปริญญาเอก Finance
The Wharton School of the University of Pennsylvania
• ปริญญาโท Finance
The Wharton School of the University of Pennsylvania
• วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

เลขาธิการ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและเลขานุการ

•
•
•
•

BA, (Business Admin.) Whittier College, U.S.A.
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
International Banking Cert., Mitsubishi Bank, Japan
Pacific Rim Banker Program,
University of Washington, U.S.A.

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

การดำ�รงตำ�แหน่งที่ผ่านมา

• รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
• Senior Executive Vice President, SME Bank
• CFO, บริษัท เตชะไพบูลย์ จำ�กัด
• Deputy Managing Director, Chiangmai Orchid Hotel
• Managing Director, Siam Shobai Co,.Ltd.
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยในปี 2557 ประธานกรรมการ บสย. ได้กำ� หนดการประชุมปกติเป็นทุกวันอังคารสัปดาห์ทสี่ ขี่ องเดือนส�ำหรับคณะกรรมการ
บสย. และทุกวันอังคารของสัปดาห์ทสี่ องส�ำหรับคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. จ�ำนวน 15 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 10 ครั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จ�ำนวน 8 ครัง้ คณะกรรมการอิสระ จ�ำนวน 1 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จ�ำนวน 9 ครัง้ คณะกรรมการ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) จ�ำนวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ จ�ำนวน 9 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

บสย.

บริหาร

นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์
นายอรุณ กมลกิจไพศาล
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ
นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
นายธีรธร ธาราไชย
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
พันเอกประเสริฐ ชูแสง
นางนงราม วงษ์วานิช
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
นายภณ รักตระกูล
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์

10/10
15/15
9/10
9/10
9/10
0/1
10/10
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
3/5
4/4
5/5
14/15

6/6
6/6
4/4
2/2
2/2
4/4
4/4
9/10

ชื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อิสระ
ความ
เสี่ยง
1/1
3/3
3/3
1/1
1/1
1/1
0/1
4/4
3/3
1/1
3/3
1/1
4/4
5/5
4/4
6/9

CG&CSR
1/1
3/3
3/3
-

กิจการ
สัมพันธ์
4/4
3/3
2/2
-

หมายเหตุ การระบุจำ� นวนครั้งที่มาประชุมกับจ�ำนวนครั้งที่จัดประชุม ได้กำ� หนดเป็นสัดส่วนของตัวเลข เช่น 2/3 หมายถึงกรรมการได้เข้าร่วม
การประชุม 2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตรามาตรฐานที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำ� หนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ดำ� เนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบี้ยประชุมให้แก่กรรมการในคณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะท�ำงานอื่น ๆ ตามอัตรา
และหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนต่อคน โดยประธานกรรมการ บสย. ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน
เป็น 2 เท่าของกรรมการ บสย.
2. ค่าเบี้ยประชุม กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้ง 		
		 2.1 เป็นกรรมการ บสย. ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้งต่อเดือน
		 2.2 เป็นกรรมการ บสย. และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ /
คณะท�ำงานอื่น ๆ ด้วย ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคนเฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม แต่ทั้งนี้ ได้รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง
		 2.3 เป็นบุคคลภายนอก ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะครั้งที่มาประชุม
ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ
12.5 ของเบี้ยประชุมตามล�ำดับ
ในปี 2557 บสย. ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหนังสือของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ที่ กค. 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 3,175,857.10 บาท โดยแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน จ�ำนวน 1,031,428.53 บาท และค่าเบี้ยประชุม
ตามรายคณะ จ�ำนวน 2,144,428.57 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
1,031,428.53
940,000.00
375,000.00
383,928.57
32,500.00
195,000.00
112,500.00
105,500.00

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ นับรวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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ทั้งนี้ ส�ำหรับค่าเบี้ยประชุมแยกตามรายชื่อกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ
นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์
นายอรุณ กมลกิจไพศาล
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ
นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
นายธีรธร ธาราไชย
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
พันเอกประเสริฐ ชูแสง
นางนงราม วงษ์วานิช
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
นายภณ รักตระกูล
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
132,903.22
87,500.00
120,000.00
292,500.00
66,451.61
182,500.00
66,451.61
215,000.00
66,451.61
142,500.00
11,428.57
11,428.57
80,000.00
202,500.00
26,451.61
70,000.00
26,451.61
70,000.00
97,419.35
62,500.00
48,709.67
100,000.00
40,000.00
90,000.00
40,000.00
30,000.00
40,000.00
130,000.00
48,709.67
90,000.00
120,000.00
250,000.00

คณะผู้บริหาร
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์
ผู้จัดการทั่วไป

อายุ 59 ปี
การศึกษา

• ปริญญาตรี BA (Business Administration),
Whittier College (Los Angeles, USA)
• ประกาศนียบัตร Management, University
of Washington, Banking School
• ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program, The Pacific 			
Coast Banking School and the University of Washington

อายุงานใน บสย. 1 ปี 3 เดือน
ประสบการณ์ทำ�งาน

• ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 			
(26 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน)
• รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และรักษาการผู้จัดการทั่วไป
บสย. (14 มิถุนายน 2554 - 25 กันยายน 2556)
• SEVP รับผิดชอบงานสายสินเชื่อ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(2549 - 2552)
• CFO & Secretary to Board of Directors
บริษัท เตชะไพบูลย์ จำ�กัด (2543 - 2549)
• Deputy Managing Director
Chiangmai Orchid Hotel (2540 - 2543)
• Deputy Managing Director,
First Bangkok City Bank Co., Ltd. (2523 - 2539)
รายงานประจำป 2557
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นายวิเชษฐ วรกุล

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ

อายุ 50 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท MBA (Finance),
University of Akron, Ohio, U.S.A.			
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อายุงานใน บสย. 3 ปี 6 เดือน
ประสบการณ์ทำ�งาน

• รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(13 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน)
• กรรมการบริหาร
Siam Bansu Leasing (2002) Co, Ltd. (2553 - 2554)
• รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) (2537 - 2552)
• ผู้จัดการ
Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd. (2535 - 2537)
• ผู้ช่วยผู้จัดการ
บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำ�กัด (มหาชน) (2534 - 2535)
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นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป

อายุ 56 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		
• ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยเกริก

อายุงานใน บสย. 22 ปี 10 เดือน
ประสบการณ์ทำ�งาน

• รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
(1 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน)
• รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บสย.
(1 ธันวาคม 2555 - 18 เมษายน 2556)
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บสย.
(23 มกราคม 2541 - 30 พฤศจิกายน 2555)
• รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร บสย.
(31 ตุลาคม 2551 - 21 เมษายน 2553)
• รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร บสย.
(13 มกราคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2553)

รายงานประจำป 2557
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นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน

อายุ 46 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท MBA (Strategic Management),
Cleveland State University, Ohio, U.S.A.
• ปริญญาตรี การค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุงานใน บสย. 6 เดือน
ประสบการณ์ทำ�งาน

• รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
(2 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน)
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
(พฤษภาคม 2551 - มิถุนายน 2557)
• รองผู้อ�ำ นวยการ
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) 				
(กุมภาพันธ์ 2549 - เมษายน 2551)
• ผู้บริหารระดับสูง
บริษัท อีซี่บาย จำ�กัด (มหาชน)
(มีนาคม 2542 - ตุลาคม 2548)
• พัฒนาธุรกิจ
บริษัท บีพีซี กรุ๊ป จำ�กัด
(ตุลาคม 2536 - สิงหาคม 2539)
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นายศิษฏ์ วงศาริยะ

ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

นางสาวธนภร ประกายเกียรติ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ

นายวีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการหนี้

นางสาวญาณี รวมรักษา

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ

รายงานประจำป 2557
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นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอนุสรณ์ เอมกมล

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน

นายศิริพงษ์ แผนสนิท

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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นางผกามาศ สัจจพงษ์

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการสาขา

นางสาวปราณี วงศ์อ�ำ นวยกุล
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นางสาวพิณทิพย์ รุจทิฆัมพร
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกฎหมาย

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายพิทยา ปริวัฒนศักดิ์
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายค่าประกันชดเชย

นางดุสิดา ทัพวงษ์

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นายเฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน

นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารการลงทุน
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
การก�ำหนดค่าตอบแทนผู้จัดการ บสย. ในการก�ำหนดครั้งแรก จะด�ำเนินการตามขั้นตอนการสรรหา คณะกรรมการ
บสย. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดอัตราค่า
ตอบแทน ส�ำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี คณะกรรมการ บสย. จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงานและตัว
ชีว้ ดั รวมทัง้ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ พิจารณาปรับขึน้ ค่าตอบแทนประจ�ำปี โดยพิจารณาจากระดับความ
ส�ำเร็จของตัวชี้วัด และผลประกอบการโดยรวมของ บสย. ส�ำหรับการก�ำหนดค่าตอบแทนของรองผู้จัดการทั่วไป เป็นอ�ำนาจ
ของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ในการก�ำหนดและพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความ
สามารถ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในการบรรลุตัวชี้วัด แผนงาน และเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก โดยค่าตอบแทนของผู้
บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง มีจ�ำนวนเงินรวม 39,289,404.77 บาท และสวัสดิการมีจ�ำนวนเงินรวม 421,124.42 บาท
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ผลการดำ�เนินงาน
ภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และการค�้ำประกันสินเชื่อ
1. ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
1.1 สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมโดยรวมนับจากปี 2556 ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยลบทั้งจากภายนอกประเทศที่เศรษฐกิจโลก         
อยู่ในช่วงฟื้นตัวและปัจจัยลบภายในประเทศจากการบริโภคชะลอตัวอันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้จ่ายในช่วงปี 2555
(มาตรการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ โครงการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกและโครงการรถยนต์คันแรก) รวมทั้งในช่วงปลายปี
2556 จนถึงช่วงกลางปี 2557 ยังได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนและ      
การบริโภคลดลง โดยการลงทุนรวมและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนไตรมาส 4 ของปี 2556 ลดลงร้อยละ 11.4 และ 4.1 ตาม
ล�ำดับ ส่งผลให้  GDP โดยรวมของประเทศในปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยคาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจ
จะฟืน้ ตัวจากสถานการณ์ทางการเมืองทีค่ ลีค่ ลายและจากการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ รวมถึงอัตราการเติบโต GDP
ของ SMEs คาดว่าจะขยายตัวสอดคล้องกับอัตราการเติบโต GDP ของประเทศ
ผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนต�่ำกว่าเป้าหมาย
โดยไตรมาสแรกของปี 2557 หดตัวลงร้อยละ 16.6 และร้อยละ 3 ตามล�ำดับ ส่งผลให้ GDP โดยรวมของประเทศไตรมาสแรก
ของปี 2557 ติดลบ โดยหดตัวร้อยละ 0.5 และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2 เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ซึ่งเป็นผล          
มาจากการลงทุนของภาครัฐในส่วนของรัฐวิสาหกิจและการส่งออกที่ดีขึ้นจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจโลก ตลอดจน
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเริ่มคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมครึ่งปีแรกของปี 2557 เศรษฐกิจยังคง            
ชะลอตัวค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจ SMEs ทีเ่ ริม่ มีปญ
ั หาขาดสภาพคล่องและเริม่ ปิดตัวลง ส�ำหรับในช่วงครึง่ ปีหลัง
2557 จากการเข้ามาบริหารประเทศและจัดตั้งรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการออกมาตรการต่าง ๆ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ เร่งการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การลงทุน และการสนับสนุนแหล่งเงินทุน
จากภาครัฐ ส่งผลให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
จากสถานการณ์ขา้ งต้น ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประมาณการ
อัตราการเติบโต GDP ของประเทศในปี 2557 และปี 2558 เป็นร้อยละ 1.5 และร้อยละ 4.5 ตามล�ำดับ โดยในปี 2558         
คาดการณ์วา่ มีปจั จัยบวกจากการบริโภคของครัวเรือนและความเชือ่ มัน่ ของธุรกิจ รวมทัง้ การใช้จา่ ยภาครัฐผ่านการลงทุนต่าง ๆ
ทัง้ นี้ หากพิจารณา GDP ตัง้ แต่ปี 2552-2556 ตามสัดส่วนขนาดธุรกิจ พบว่า กลุม่ ธุรกิจประเภทต่าง ๆ มีสดั ส่วน
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยวิสาหกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนสูงสุดประมาณร้อยละ 45-46 รองลงมา คือ SMEs เกษตร และ            
วิสาหกิจอื่น ๆ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36-37 ร้อยละ 11-13 และร้อยละ 4-5 ตามล�ำดับ
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แผนภูมิที่ 1 อัตราการขยายตัวของประเทศไทยและ SMEs ปี 2549 - 2558F
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วิกฤตซับไพรม

7.9

8

เหตุการณความ
ไมสงบทางการเมือง

6.5
4.5

3.8

4

2.5

2.9

2

0.6

1.5

0.1

0
-2.2

-2
-4

เศรษฐกิจโลกและ
การสงออกชะลอตัว

6.6

7.8

6

2

อุทกภัย
ปลายป 2554

-2.4
2551

2552

2553

GDP Growth rate

2554

2555

2556

2557F

2558F
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ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หมายเหตุ F คือ การคาดการณ์

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนพบว่า SMEs มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นจาก   
ปี 2554 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 36.6 เป็นร้อยละ 37.4 ในปี 2556 สอดรับกับการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ตั้งแต่ปี 2555-2559 ที่ให้ความส�ำคัญกับ SMEs ในการเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็น           
ได้จากอัตราการขยายตัวของ SMEs ตัง้ แต่ปี 2554 ทีม่ แี นวโน้มทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดย่อมซึง่ มีจำ� นวนผูป้ ระกอบการ
สูงสุดถึงร้อยละ 99.52 จากจ�ำนวน SMEs ทั้งหมด (รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปี 2557
สสว.) โดยในปี 2556 มีอตั ราการขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 4.6 ในขณะทีว่ สิ าหกิจขนาดใหญ่ ทีส่ ร้างมูลค่าให้กบั ระบบเศรษฐกิจ
กลับมีอัตราการขยายตัวต�่ำสุดร้อยละ 2.4 หรือต�ำ่ กว่าวิสาหกิจขนาดย่อมประมาณครึ่งหนึ่ง
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แผนภูมิที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และอัตราการขยายตัวตามขนาดธุรกิจ ปี 2552 - 2556
100%

4.7

4.4

4.5

4.5

4.5

80%

37.8

37.1

36.6

37.0
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SMEs

ที่มา ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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2555

วิสาหกิจขนาดกลาง

2556
วิสาหกิจขนาดยอม

1.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านสินเชื่อ
สถานการณ์สินเชื่อโดยรวมตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เป็นไปตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจ โดยในปี 2556 สินเชื่อ
รวมขยายตัวประมาณร้อยละ 11 โดยชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้สินเชื่ออุปโภค
บริโภคชะลอลงตามล�ำดับ ในขณะทีส่ นิ เชือ่ ธุรกิจขยายตัวประมาณตัวร้อยละ 10 ใกล้เคียงกับปีกอ่ นหน้า อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับ
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ไม่มีการปรับตัวมากนัก โดยจากผลการส�ำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย
พบว่า สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ไตรมาส 4 ปี 2556 ทรงตัวเป็นครั้งแรกหลังจากเพิ่มขึ้นมาตลอดนับตั้งแต่ปลายปี 2552 ซึ่ง  
สอดรับกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว และสอดคล้องกับยอดสินเชื่อคงค้างของของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในปี 2556 มียอดคงค้างประมาณ 4.58 ล้านล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2555  
เล็กน้อยที่มียอดคงค้าง 4.46 ล้านล้านบาท ในขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อ SMEs ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าโดยเปรียบเทียบ โดย
ในปี 2556 มียอดสินเชื่อ SMEs คงค้าง 4.21 ล้านล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2555 ที่มียอดคงค้าง 3.65 ล้านล้านบาท               
ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อ SMEs ต่อสินเชื่อทั้งระบบ ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2556 สูงขึ้นจากร้อยละ 33.10 เป็นร้อยละ 34.96        
ตามล�ำดับ ดังรายละเอียดตามแผนภูมิด้านล่าง
แผนภูมิที่ 3 ยอดสินเชื่อคงค้างและสัดส่วนเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
ลานลานบาท
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ที่มา ประมวลจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
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ปริมาณสินเชื่อในปี 2557 ยังคงชะลอ โดยเฉพาะช่วงในครึ่งปีแรกเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในระยะฟื้นตัว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องชะลอตัวลง ไม่ว่าจะเป็น            
ยอดการผลิต ยอดการสัง่ ซือ้ หรือยอดการส่งออก ในขณะทีภ่ าระหนีส้ นิ ของภาคครัวเรือนอยูใ่ นระดับสูงและมีแนวโน้มคุณภาพ
หนี้ที่ต�่ำลง จึงท�ำให้ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและให้ความส�ำคัญกับการติดตามหนี้และบริหารจัดการ
หนี้ค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากการพิจารณาความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายมากขึ้นหรือมีการก�ำหนด
เกณฑ์ขั้นต�่ำของสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน (Debt Service Ratio) ที่เข้มงวดขึ้น ท�ำให้สินเชื่อไตรมาส 1 และ          
ไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 0.8 และร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณสินเชื่อ SMEs ในปี 2557 น่าจะขยายตัวลดลงประมาณร้อยละ 4.94 ในขณะที่สินเชื่อ
SMEs ปี 2558 น่าจะกลับมาขยายตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 7.18 จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นประกอบกับมาตรการ
ส่งเสริม SMEs และจะคงขยายตัวต่อเนื่องไปถึงปี 2562 เฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.5 ตามล�ำดับ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ          
ข้างล่างนี้
แผนภูมิที่ 4 ประมาณการอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ SMEs
ลานลานบาท
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5.47

5.88
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1.3 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs
ผลจากงานวิจัยของบริษัทเดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) ที่ท�ำการศึกษาให้ บสย. ได้จ�ำแนก SMEs ตามการเข้าถึง
แหล่งทุนแบ่งเป็น SMEs กลุม่ ทีย่ งั ไม่เคยได้รบั สินเชือ่ จากสถาบันการเงินและไม่ได้ใช้สนิ เชือ่ นอกระบบ (Un-served) มีสดั ส่วน
สูงสุดร้อยละ 54 รองลงมา คือ SMEs กลุ่มที่ยังไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินแต่มีการใช้สินเชื่อนอกระบบ (Un-served
with Loan from Non–financial Institution) เช่น กลุ่ม Non-financial Institution ได้แก่ Non-Bank และสถาบันการ
เงินนอกระบบ ร้อยละ 20  ในขณะที่ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่ได้ใช้
สินเชื่อนอกระบบ (Under-served) และ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและมี
การใช้สินเชื่อนอกระบบ (Under-served with Loan from Non-financial Institution) มีสัดส่วนร้อยละ 15 และร้อยละ
8 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ มี SMEs เพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่ไม่มีปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งประกอบด้วย SMEs ที่ไม่ต้องการสิน
เชื่อเพิ่มเติม (No Need) และ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอต่อความต้องการ (Well Served) ร้อย
ละ 2 และร้อยละ 1 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 1 สัดส่วนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs จ�ำแนกตามประเภทต่าง ๆ
ไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินและไม่ได้ใช้สินเชื่อนอก
ระบบ  (Un-served)
ไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินแต่มีการใช้สินเชื่อนอก
ระบบ (Un-served with Loan from Non–financial
Institution)
2. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบัน ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินแต่ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและไม่ได้ใช้สินเชื่อนอกระบบ (Under-served)
การเงินแต่ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ (Under-served)
ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินแต่ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและมีการใช้สินเชื่อนอกระบบ (Under-served
with Loan from Non–financial Institution)
3. SMEs ที่ไม่ต้องการสินเชื่อเพิ่มเติม  (No Need)
4. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ (Well-Served)
รวม
1. SMEs ที่ยังไม่ได้รับสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินในระบบ
(Un-served)

ร้อยละ 54
ร้อยละ 20

ร้อยละ 15
ร้อยละ 8

ร้อยละ 2
ร้อยละ 1
ร้อยละ 100

ที่มา งานวิจัยความต้องการสินเชื่อและการใช้บริการค�ำ้ ประกันของผู้ประกอบการ SMEs (Market Insight) บริษัทเดอะนีลเส็น (ประเทศไทย)
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2. การค�้ำประกันสินเชื่อ

2551

2552

2553

2554

จำนวนเงิน (ลานบาท)

2555

25,250
2557

จำนวนโครงการ (ราย)

2552

2553

จำนวนเงิน (ลานบาท)
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2. ภาระการค�้ำประกันคงเหลือ ณ สิ้นปี
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1. การอนุมัติค�้ำประกันในแต่ละปี

24,357

		

2557

3. การอนุมัติค�้ำประกันจ�ำแนกตามภูมิภาคปี 2557
สัดสวน (รอยละ)
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0
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กรุงเทพและปริมณฑล*
ภาคเหนือ
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ภาคใต
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43.46
14.73

จำนวนเงิน (ลานบาท)

หมายเหตุ กรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม

4. การอนุมัติค�้ำประกันจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2557

6.87
6.73
10.06

16.38
9.72

10.66

11.96

400,000
350,000

120,000
300,000
250,000

90,000

200,000
60,000

100,000

23,080
16,963
13,073
12,678
11,883
9,702
9,307
6,321
5,517
4,991
3,796
3,723
2,619
2,384
2,212
1,866
1,222
974
950

30,000

150,000

50,000

0

จำนวนโครงการ (ราย)

0

รวม
การบริการ
การผลิตสินคาและการคาอื่น ๆ
เหล็ก ผลิตภัณฑโลหะ และเครื่องจักร
เกษตรกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม
ยานยนต
เคมีภัณฑและเวชภัณฑ
สินคาอุปโภคบริโภค
สิ่งทอและเครื่องนุงหม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส
เยื่อกระดาษและสิ่งพิมพ
ไมและผลิตภัณฑจากไม
พลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก
ปโตรเคมีและพลังงาน
อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑจากแรอื่น ๆ
ยางและผลิตภัณฑจากยาง
รองเทาและเครื่องหนัง
เซรามิก แกว และกระจก

64,109.22
46,834.03
41,750.05
38,045.38
39,370.32
26,338.48
26,908.08
15,174.03
13,731.75
15,243.54
10,915.23
10,712.78
9,332.16
8,514.58
8,232.22
6,699.93
4,213.46
2,517.48
2,843.64

150,000

133,258

3.51
3.88

2.17
2.10
1.71
1.08
0.64
0.73

2.74
3.89 2.79 2.38

391,486.36

สัดสวน (รอยละ)

จำนวนเงิน (ลานบาท)

ที่มา ข้อมูลจากระบบค�้ำประกันสินเชื่อใหม่ (ระบบ magic: RPT61030-2, RPT41020, RPT62010) สั่งพิมพ์ ณ วันที่ 20 มกราคม 2558
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

47

3. การด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญ
ปี 2557 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2557) บสย. ได้พัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์การค�้ำประกันสินเชื่อโครงการใหม่
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. โดยได้รับการอนุมัติด�ำเนินโครงการใหม่จ�ำนวน 8 โครงการ มียอดอนุมัติค�้ำประกันรวม
3,129.39 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) เพือ่ รองรับการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อโครงการ PGS ระยะที่ 1-4
			 - รูปแบบการค�้ำประกัน Portfolio Guarantee Scheme (PGS แบบรวม Port)
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 14/2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - บสย. ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคาร 14 แห่ง (เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 จ�ำนวน 12 แห่ง และเมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2557 จ�ำนวน 2 แห่ง)
			 - ณ 31 ธันวาคม 2557 มีการอนุมตั คิ ำ�้ ประกันจ�ำนวน 400 ราย ยอดอนุมตั คิ ำ�้ ประกันรวม 2,517.86 ล้านบาท
		

2. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ SMEs Halal Trade เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Halal มุ่งสู่ AEC
และโลกมุสลิมส�ำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (SMEs Halal Trade for IBANK) วงเงิน 1,000
ล้านบาท
			 - รูปแบบการค�้ำประกัน Portfolio Guarantee Scheme (PGS แบบรวม Port)
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - บสย. และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
			 - ณ 31 ธันวาคม 2557 มีการอนุมัติคำ�้ ประกันจ�ำนวน 1 ราย ยอดอนุมัติค�้ำประกันรวม 7 ล้านบาท
		

		
3. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน วงเงิน 10,000 ล้านบาท
			 - รูปแบบการค�้ำประกัน Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - บสย. ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคาร 20 แห่ง (เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จ�ำนวน 19 แห่ง และเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จ�ำนวน 1 แห่ง)
			 - ณ 31 ธันวาคม 2557 มีการอนุมัติคำ�้ ประกันจ�ำนวน 97 ราย ยอดอนุมัติค�้ำประกันรวม 32.19 ล้านบาท
		
4. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs วงเงิน 5,000 ล้านบาท
			 - รูปแบบการค�้ำประกัน Package Guarantee Scheme (Package)
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - บสย. ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคาร 19 แห่ง (เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จ�ำนวน 18 แห่ง และเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จ�ำนวน 1 แห่ง)
			 - ณ 31 ธันวาคม 2557 มีการอนุมัติคำ�้ ประกันจ�ำนวน 473 ราย ยอดอนุมัติคำ�้ ประกันรวม 53.53 ล้านบาท
5. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อส�ำหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2557 วงเงิน
10,000 ล้านบาท
			 - รูปแบบการค�้ำประกัน Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - บสย. ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557
			 - ณ 31 ธันวาคม 2557 มีการอนุมตั คิ ำ�้ ประกันจ�ำนวน 240 ราย ยอดอนุมตั คิ ำ�้ ประกันรวม 514.31 ล้านบาท
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รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

		
6. โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ส�ำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2557 วงเงิน 1,000 ล้านบาท
			 - รูปแบบการค�้ำประกัน Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - บสย. ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
			 - ณ 31 ธันวาคม 2557 มีการอนุมัติคำ�้ ประกันจ�ำนวน 1 ราย ยอดอนุมัติค�้ำประกันรวม 4.5 ล้านบาท
		

7. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ SMEs Speedy Loan ส�ำหรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน
5,000 ล้านบาท
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำ MOU ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ คาดว่าจะลงนามในเดือนมกราคม 2558
		
8. โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SMEs นวัตกรรมและเทคโนโลยี วงเงิน 2,000 ล้านบาท
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำร่างหนังสือถึงกระทรวงการคลัง
		
ทั้งนี้ ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยลดภาระให้กับ SMEs และเพื่อกระตุ้นยอดสินเชื่อในระบบที่เกิดการชะลอตัว
โดยผ่านการค�้ำประกันโครงการ PGS ระยะที่ 5 ดังนี้
		

1. มาตรการรับภาระค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันปีแรกแทนผูป้ ระกอบการ SMEs ในโครงการ PGS ระยะที่ 5 วงเงิน
ค�้ำประกันรวม 55,000 ล้านบาท ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 24 มิถุนายน 2557
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2557 มีการอนุมัติค�้ำประกันจ�ำนวน 12,918 ราย ยอดอนุมัติ
ค�ำ้ ประกันรวม 32,375.65 ล้านบาท
		

2. มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ใน 2 ปีแรก ให้แก่ SMEs ทีไ่ ด้รบั สินเชือ่ โครงการให้สทิ ธิประโยชน์
ทางการเงินส�ำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจากธนาคารออมสินภายใต้โครงการ PGS ระยะที่ 5
วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระแทน SMEs เป็นจ�ำนวนเงิน 175 ล้านบาท
			 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บสย.

นอกจากนี้เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มาก
ยิง่ ขึน้ และบรรลุเป้าหมายการค�้ำประกันโครงการ PGS New/Start-up SMEs จึงมีการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ฯิ
โครงการ ดังนี้
		 1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค�้ำประกันสินเชื่อโครงการ PGS New/Start-up SMEs
			 - คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 อนุมัติด�ำเนินโครงการ
			 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

ตามภารกิจหลักของ บสย. หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีหน้าที่ให้การค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ขาดหลักประกันให้ได้รับการอนุมัติ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อ
มากยิ่งขึ้น
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. ค�้ำประกันสินเชื่อสะสมทั้งสิ้น 92,393 ราย วงเงิน
ค�้ำประกัน 391,486.31 ล้านบาท ช่วยให้ SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 639,290.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.6 เท่า
ของยอดอนุมัติค�้ำประกันสะสม จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงานแก่แรงงานจ�ำนวน
2,759,319 คน และสร้างโอกาสในการจ้างงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากได้รับสินเชื่ออีกจ�ำนวน 404,489 คน
ทั้งนี้ สินเชื่อต่าง ๆ ได้กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ กรุงเทพและปริมณฑล 43.46% ภาคเหนือ 14.73% ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 14.05% ภาคกลาง 8.32% ภาคตะวันออก 7.99% และภาคใต้ 11.45% จะเห็นได้ว่าการค�้ำประกันสินเชื่อของ
บสย. เป็นปัจจัยส�ำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
นอกเหนือจากภารกิจหลักตามที่กล่าวมา บสย. ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผูป้ ระกอบการทัว่ ไปเพือ่ ให้ได้มโี อกาสรูจ้ กั รับทราบข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ บสย. และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองทางการเงินตามที่คาดหวังไว้หรือต้องการเงินลงทุนเพิ่มขึ้นให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรม “เข้าถึงแหล่งเงินทุน” ในรูปแบบการจัดคลินิกค�้ำประกันสินเชื่อ เพื่อให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
การเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ทั่วไปที่สถาบันการเงินจะพิจารณา
สินเชือ่ ให้แก่ผขู้ อกู้ ซึ่งเสมือนเป็นการด�ำเนินงานในลักษณะ Pre-screening พร้อมกันนี้ในงานดังกล่าวได้เชิญสถาบันการเงิน
ในพื้นที่เข้าร่วมให้ค�ำปรึกษาด้านสินเชื่อ อีกทั้งเชิญบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
เครดิตของตนเอง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผตู้ อ้ งการขอสินเชือ่ แบบครบวงจรได้ในงานเดียวกัน นอกจากนีใ้ นงานยังมีการ
จัดเสวนาให้ความรู้แก่ SME ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย ในปี 2557 จัดกิจกรรม 22 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 5,589 ราย
เข้ารับค�ำปรึกษา 1,342 ราย ต้องการสินเชื่อ 1,215 ราย วงเงิน 6,116.28 ล้านบาท
		 หลังจากได้รับค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ บสย. จะช่วยประสานงานและน�ำส่งสถาบันการเงินท�ำให้ผู้ประกอบการได้รับ
สินเชื่อ 91 ราย วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ 402.05 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้มีผู้ประกอบการ SME ได้รับสินเชื่อโดยมี บสย. ค�้ำประกัน
จ�ำนวน 86 ราย วงเงินค�้ำประกัน 216.70 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณกว่า 1,200 คนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพือ่
ติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่ง บสย. จะติดตามความคืบหน้าต่อไป
2. การจัดกิจกรรม Orientation เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง บสย. กับลูกค้าที่ บสย. ให้การค�้ำประกัน อีกทั้ง
เป็นการตรวจสอบและติดตามแนวโน้มกิจการ โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการค�้ำประกันสินเชื่อจาก
บสย. อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จำ� นวนลูกค้าที่ตรวจเยี่ยมในปี 2557 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7,146 ราย พบว่ามีผู้ประกอบการที่ต้องการ
สินเชื่อเพิ่ม 1,072 ราย วงเงิน 3,088 ล้านบาท และต้องการให้ บสย. ค�้ำประกันจ�ำนวน 988 ราย วงเงิน 2,062 ล้านบาท
3. การพัฒนาธุรกิจกับสถาบันการเงิน โดยการเข้าพบศูนย์ธุรกิจของสถาบันการเงินในภูมิภาค จัดประชุมและสัมมนา
กลุม่ ย่อย เพือ่ แนะน�ำหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอรับบริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ และประสานงานในการยืน่ ค�ำขอค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อและติดตามผล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผลการด�ำเนินงานในปี 2557 จัดกิจกรรมจ�ำนวน
3,200 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 14,935 คน
4. การเผยแพร่บทบาท บริการและให้ค�ำปรึกษาผูป้ ระกอบการ SMEs โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ออกบูธร่วมกับสถาบัน
การเงิน หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธ
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 9,789 ราย โดยในจ�ำนวนนี้มีผู้ประกอบการ SMEs สนใจขอรับค�ำปรึกษาจ�ำนวน 683 ราย
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การบริหารจัดการทรัพยากร
1. การบริหารจัดการสารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) บสย. ได้ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานให้สอดคล้องและ
รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยในปี 2557 บสย. ได้ดำ� เนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทีต่ อบสนอง
ความต้องการใน 3 ด้าน ดังนี้
		 1.1 ระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนความต้องการภายนอกและภายใน
พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้รองรับธุรกรรมหลักของ บสย. โดยสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
งานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมความต้องการภายใน เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้านต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน
ด้านบริหารจัดการให้กับองค์กร ดังนี้
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ซึง่ เป็นระบบธุรกรรมหลักขององค์กร (Core Business)
ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ เช่น ระบบบัญชี เป็นต้น
พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเชิงบูรณาการ (Enterprise Resource Planning) เพื่อสนับสนุน
การเชือ่ มโยงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญเข้าด้วยกัน ซึง่ จะได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ สามารถ
วางแผนและก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงข้อมูล
ทางด้านบัญชีการเงิน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เพือ่ สนับสนุนรายงาน
ข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วน�ำมาวิเคราะห์ในมิตติ า่ ง ๆ ให้แก่ผบู้ ริหารในทุกระดับ
ได้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอส�ำหรับการวางแผนและตัดสินใจ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบค�ำ้ ประกันแบบ Authorized Approach เพื่อสนับสนุนการให้
บริการแก่สถาบันการเงินในการส่งข้อมูลลูกค้าเพื่อขอให้ บสย. ค�้ำประกันสินเชื่อผ่านเครือข่ายออนไลน์
ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
พัฒนาและปรับปรุงระบบ Call Center เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า SMEs
โดยให้คำ� แนะน�ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนร่วมกับการใช้บริการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย.
พัฒนาระบบ E-Banking เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้
ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
		 1.2 ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวนและปรับปรุงการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001 ได้อย่างเหมาะสม และจัดตั้งโครงการ
สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง (Alternate Site) เพื่อเตรียม
ความพร้อมหากเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศ ขณะเดียวกันได้ซักซ้อมและปรับปรุง
แผนการกู้คืนและฟื้นฟูระบบสารสนเทศ (DRP) รวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้
ระบบสารสนเทศที่ให้บริการธุรกรรมต่าง ๆ ไม่หยุดชะงัก อันจะสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
		 1.3 การส่งเสริมความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 ส่งเสริมและอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จ�ำเป็นด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักเรียนรู้และเพิ่มพูน
ทักษะในการน�ำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาระเบียบ
กฎเกณฑ์ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่นับวันระบบข้อมูลและสารสนเทศได้เข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจมากยิ่งขึ้น
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2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ปี 2557 การบริหารทรัพยากรบุคคลยังคงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถ
รวมทั้งทักษะการท�ำงานของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�ำเนินการภายใต้
แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญ ๆ ซึ่งเป็นแผนงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน
SEPA เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
		 2.1 แผนงานด้านการบริหารอาชีพ (Career Management) และ แผนงาน Competency Gap Development
			 เป็นแผนงานที่ประกอบด้วยการด�ำเนินการทบทวน Training Road Map การประเมินสมรรถนะหลัก (Core
Competency) และสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) ของพนักงาน พร้อมทั้งมีการ
จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพือ่ ปิดช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) รวมทัง้ ยังได้นำ� เสนอหลักเกณฑ์
การก�ำหนดกลุม่ งาน (Job Family) เพือ่ จัดท�ำผัง Career Path รวมถึงการจัดท�ำแผน Succession Plan
2.2 แผนงานด้านการจัดการความรู้
			 ในปี 2557 มีการด�ำเนินการตามแผน KM โดยสามารถระบุองค์ความรู้ คือ การพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชย
โครงการ PGS ซึ่งได้สร้าง CoP และรวบรวมองค์ความรู้แล้ว ซึ่งมีการจัดเก็บและเผยแพร่ทาง Intranet
เพื่อให้พนักงานศึกษาต่อไป
2.3 แผนงาน Employee Engagement
			 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด�ำเนินการครบตามขั้นตอนของแผน โดยได้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ของพนักงาน ซึ่งจะน�ำไปวางแผนและสร้างกลยุทธ์ในการที่เพิ่มความพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน
ของพนักงานต่อไป
		 2.4 แผนงาน TCG Corporate Values
เป็นแผนงานที่ด�ำเนินการส�ำรวจเพื่อวินิจฉัยวัฒนธรรมองค์กร และมีการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร จากการ
จัดกิจกรรม คนดีศรี บสย. ซึ่งคัดเลือกบุคคลที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมจากการลงคะแนนเสียงจากพนักงาน
โดยมีการยกย่องเชิดชูและให้รางวัลแก่บุคคลที่เป็นต้นแบบพฤติกรรม
		 นอกจากนี้ ในปี 2557 ยังมีการเสริมสร้างการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จากผู้บริหารระดับสูง
ในช่วงการอบรมหลักสูตร TCG DNA โดยก�ำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ รองผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้กล่าวต้อนรับพนักงาน
ใหม่ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้พนักงานเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม รวมทั้งความสามารถพิเศษขององค์กร ซึ่งถือเป็นการ
สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองและความใกล้ชดิ ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานใหม่ นอกจากความรูท้ จี่ ะได้รบั ฟังการบรรยาย
จากผู้อ�ำนวยการฝ่ายงานที่ส�ำคัญ ๆ
		 ส�ำหรับการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่
ยุค AEC ในปี 2557 ได้มีการจัดให้มีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ภายใน บสย. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการน�ำผลสอบไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาพนักงานที่จะเข้าร่วม
การประชุม ATP และ WLC เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานเข้าร่วมบ้างแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการเปิดโอกาสให้สมัคร
เรียนภาษาอังกฤษ online ในโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) โดยส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
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		 ทั้งนี้ บสย. ยังมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้เกิด Happy Workplace โดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการเพิ่ม โดยมีการซื้อ
ความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยใน OPD (2,000 บาท/ครั้ง/ปี) ให้กลุ่มพนักงาน รวมทั้งมีการ
ลงนามข้อตกลงสินเชื่อสวัสดิการเงินกู้กับสถาบันการเงินของรัฐเพิ่ม 1 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน โดยมีสินเชื่อประเภท สินเชื่อ
เคหะ และสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นทางเลือกในด้านการกู้เงินเพิ่มขึ้น
		 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมและแผนงานต่าง ๆ ที่มีการด�ำเนินการในปี 2557 ดังกล่าว ยังคงมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จะรักษา
และพัฒนาคนเก่ง ส่งเสริมคนดีให้อยู่คู่ บสย. อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมของระบบการบริหารความเสี่ยงของ บสย.

บสย. ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ ง โดยมุง่ พัฒนาและเสริมสร้างระบบการบริหารความเสีย่ งขององค์กรให้มี
มาตรฐาน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด�ำเนินงานอย่างมีเสถียรภาพและมี
ธรรมาภิบาล จึงได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยน�ำแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักสากลของ COSO-ERM คู่มือปฏิบัติ
เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และแนวทางปฏิบตั ิ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการค�ำ้ ประกันสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง มีการก�ำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพออย่างสม�ำ่ เสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ

บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยมีการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่อาจจะท�ำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด�ำเนินงาน การประเมินระดับความเสีย่ ง พิจารณาจากโอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
การก�ำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการติดตามและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมและสม�่ำเสมอ รวมทั้งได้จัดท�ำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
ความเสี่ยงที่ครบถ้วน มีการก�ำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
และช่วงเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) ของทุกปัจจัยเสีย่ ง เพือ่ ติดตามผลการบริหารความเสีย่ ง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด นอกจากนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรม สื่อสาร และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
บริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร และมีการส�ำรวจความตระหนักด้านการบริหารความเสีย่ งของพนักงาน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 2557 บสย. ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงด้านการค�ำ้ ประกันสินเชื่อ (Credit Risk)
		 ความเสี่ยงด้านการค�้ำประกันสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าที่ บสย. ให้การค�้ำประกันสินเชื่อ
ไม่สามารถช�ำระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถช�ำระหนี้คืนได้
(Potential Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุน
และรายได้ของ บสย.
		 บสย. ได้ด�ำเนินนโยบายการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยออกผลิตภัณฑ์การค�ำ้ ประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการค�ำ้ ประกัน
ที่มีการจ�ำกัดปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งมีการ
ระบุระยะเวลาการค�ำ้ ประกันที่ชัดเจน ณ สิ้นปี 2557 มีภาระค�ำ้ ประกันสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 97 ของภาระการค�้ำประกัน
ทั้งหมด โดยที่ได้มีการติดตามการจ่ายค่าประกันชดเชยและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากการค�้ำประกันอย่างใกล้ชิด
		 ส�ำหรับการติดตาม ควบคุม และดูแลลูกหนี้ NPGs ถือเป็นส่วนที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต ซึ่งได้มีการด�ำเนินมาตรการในการติดตามเพื่อลดหนี้ NPGs ทั้งการลดหนี้ NPGs รายเดิม และหนี้ NPGs รายใหม่
ที่เกิดระหว่างปี 2557 เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs
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ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถช�ำระหนี้ได้ รวมทั้งหาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย. นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แบบจ�ำลอง Credit Scoring เพื่อให้แบบจ�ำลองมี
ความถูกต้อง ความแม่นย�ำและเป็นปัจจุบัน มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)
เป็นต้น
2. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
		 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงานและการน�ำไปปฏิบัติ
ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือ
การด�ำรงอยู่ของกิจการ
		 บสย. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดท�ำแผนวิสาหกิจ
ได้น�ำการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM มาประกอบการวางแผน มีการก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และจัดท�ำแบบจ�ำลองเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ที่สะท้อนถึงช่วง
เบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อช่วงความเบี่ยงเบนรวมที่ยังอยู่ใน
วิสยั ทีอ่ งค์กรสามารถจัดการได้ รวมทัง้ มีการติดตามและคาดการณ์ผลการด�ำเนินงานโดยใช้แบบจ�ำลองดังกล่าวในการประเมิน
ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ มีการประเมินระดับความเสี่ยงและระดับเงินกองทุนที่ใช้
รองรับการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. มีเงินทุนเพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
		 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมทีด่ ี โดยอาจเกีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน คน ระบบงาน
หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
		 บสย. ได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนือ่ งผ่านเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment : RCSA)
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำ� คัญ (Key Risk Indicator : KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents)
เป็นต้น โดยได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้มีการใช้งานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งฝ่ายงานต่าง ๆ
และส�ำนักงานสาขาสามารถรายงานและบันทึกข้อมูลความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีเมือ่ เกิดเหตุการณ์ หรือ
รายงานเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และทบทวนแผน
รองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กร (BCP) รวมทั้งมีการทดสอบแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้มั่นใจว่า บสย. จะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
4. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
		 ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
ฐานะที่อยู่ในและนอกงบดุล ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้า
โภคภัณฑ์ ซึง่ ความเสียหายจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาดอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทัว่ ไป (General market risk) และ/
หรือ ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสาร (Specific market risk)
		 บสย. ได้ก�ำหนดนโยบายการลงทุนอย่างระมัดระวัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ มีการ
รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
รายเดือน ในปี 2557 บสย. ยังคงใช้นโยบายและข้อจ�ำกัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน�้ำหนัก
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การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่เกินร้อยละ 8 ของเงินลงทุน และน�้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่เกินร้อยละ 15
ของเงินลงทุน รวมถึงก�ำหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม
มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) นอกจากนี้ ได้มีการใช้นโยบาย Stop Loss 3 ระดับ คือ ขั้นต้น ให้จัดท�ำรายงาน
วิเคราะห์ตราสาร ขั้นปานกลาง ให้ดำ� เนินการขายครึ่งหนึ่งของที่ลงทุน และขั้นสูง ให้ด�ำเนินการขายทั้งหมด เพื่อจ�ำกัดระดับ
ความเสียหายจากการลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็น
ผู้ด�ำเนินการบริหารเงินกองทุน ทั้ง 4 แห่งต้องเสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน
เพื่อพิจารณา
5. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถช�ำระหนี้สินและค่าประกันชดเชย
ต่อสถาบันการเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ
หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนทีส่ งู เกินกว่าทีจ่ ะยอมรับได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
		 เนื่องจากปัจจุบันภาระค�้ำประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่เป็นการค�้ำประกันประเภทโครงการ Portfolio Guarantee
Scheme ซึ่งตามกระบวนการจ่ายค่าประกันชดเชยได้มีการก�ำหนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่
บสย. จะทราบจ�ำนวนเงินรวมที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีล่วงหน้า ท�ำให้ บสย. มีเวลาในการจัดเตรียมสภาพคล่อง ประกอบกับ
มีการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติการบริหารสภาพคล่องของ บสย. เป็น 2 ส่วน เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความชัดเจน ได้แก่
1) สภาพคล่องเพือ่ การด�ำเนินงานและการจ่ายค่าประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพือ่ การจ่ายค่าประกัน
ชดเชยที่มีการก�ำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าประกันชดเชยจากรายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันที่ได้รับ รวมทั้งได้จัดท�ำประมาณ
การกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี มีการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งแยกตามลักษณะการจ่าย
ค่าประกันชดเชย และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) รวมถึงมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่
ไม่ปกติและแผนฉุกเฉินสภาพคล่องในภาวะวิกฤต
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในทีด่ ี การก�ำกับ
ดูแลที่ดีขององค์กร มีการบริหารงานที่เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผูกพันในการ
ด�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในส�ำหรับ
การด�ำเนินงานทุกด้านของ บสย. โดย บสย. ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานของ บสย. ยึดถือแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการควบคุมภายใน
ตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพือ่ เป็น
หลักในการด�ำเนินธุรกิจของ บสย. และเพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ขิ องพนักงาน นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้มกี ารสอบทานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผ่านการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสาระส�ำคัญประกอบด้วยการพิจารณา
ความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการปฏิบตั งิ าน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. ในกรณีทมี่ ขี อ้ เสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส� ำคัญ
เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
บสย. ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลที่ดี โดยจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติงาน รวมทั้ง
คู่มือระบบควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงานก�ำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษการกระท�ำความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสอบทาน
การปฏิบตั งิ านและการควบคุมภายในโดยผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำ เพือ่ เสริมสร้างให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความรอบคอบ ระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงาน
บสย. ก�ำหนดให้กจิ กรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการปฏิบตั งิ านและจัดโครงสร้างการควบคุมทีเ่ หมาะสม
ในทุกส่วนงาน กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ส�ำหรับกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จะได้รับการระบุและด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บสย.
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของ บสย. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดิ ตามดูแลการควบคุมภายใน การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง
และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ บสย. อย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ นโยบายระเบียบปฏิบตั แิ ละจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านของ บสย. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม ตลอดจนการรายงานผลการก�ำกับและตรวจสอบต่อกรรมการและผูจ้ ดั การ
ทั่วไป และผู้บริหาร เพื่อพิจารณาด�ำเนินการแก้ไข และได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจาก
นี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�ำหน้าที่ให้คำ� ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ ค�ำสั่งต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้
องค์กรมีการก�ำกับดูแลที่ดีตามกรอบการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ บสย. ตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจของ บสย. ท�ำให้การ
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ และเกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานของ บสย. สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ สร้าง
ผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงานน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของ
บสย.
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ยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการดำ�เนินงานปี 2558
ลักษณะการด�ำเนินงานของ บสย.

การให้บริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ของ บสย. เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ แต่ขาดหลักประกัน
ในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งเป็น        
การสร้างศักยภาพในการขยายกิจการและการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งสนับสนุนในการสร้างโอกาสให้                 
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั สถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชือ่ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  ดังนัน้ การประสานความร่วมมือกันระหว่าง บสย. กับหน่วยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนการได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนือ่ งจะช่วยท�ำให้ บสย. สามารถบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
เช่นเดียวกับสถาบันค�้ำประกันสินเชื่อทั่วโลกที่ต่างได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแทบทั้งสิ้นในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพราะ
ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสังคมและผู้ประกอบการของ
ประเทศ
ส�ำหรับการจัดท�ำแผนวิสาหกิจปี 2558-2562 ของ บสย. ได้มีการทบทวนค่านิยมองค์กร และความสามารถพิเศษของ
องค์กร ดังนี้
ค่านิยมองค์กร
บสย. ได้มีการทบทวนค่านิยมองค์กร เพื่อวางแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน  โดยค่านิยมที่ บสย. ยึดถือ
คือ “เป็นเลิศในผลงาน ประสานความร่วมมือ ถือธรรมาภิบาล”
ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core competencies)
บสย. ได้มีการทบทวนและก�ำหนดความสามารถพิเศษขององค์กรที่ บสย. ยึดถือ คือ
1. มีความน่าเชื่อถือ
2. มีความเชี่ยวชาญด้านการค�้ำประกัน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2558 - 2562 ของ บสย. ประกอบด้วย
1. ช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
2. สร้าง บสย. ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์การด�ำเนินการตามแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2558 - 2562 ของ บสย. ประกอบด้วย
1. ลดช่องว่างทางการเงินในระบบเศรษฐกิจของ SMEs ทุกกลุ่ม
2. สร้างความมั่นคงในองค์กร และมีความน่าเชื่อถือในการสนับสนุน SMEs  
3. มีการพัฒนาและสนับสนุนระบบการค�้ำประกันให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการให้บริการ
กลยุทธ์การด�ำเนินการตามแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2558 - 2562 ของ บสย. ประกอบด้วย
1. กลยุทธ์การสร้างกระบวนการทางการตลาดแบบองค์รวม (Integrated Marketing Management : IMM)
2. กลยุทธ์การสร้างความมั่นคงและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
3. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อรองรับการขยายขอบเขตการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และการด�ำเนินงานตามแผนวิสาหกิจปี 2558 - 2562 ของ บสย.
กรอบยุทธศาสตร์และนโยบายสร้างฐานเศรษฐกิจทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนของประเทศไทย ผนวกกับการวิเคราะห์ของ SWOT
Analysis น�ำมาสู่การสร้างยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานแผนวิสาหกิจ ปี 2558 - 2562 ของ บสย. โดยมีสาระส�ำคัญตาม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
การช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเป็นการด� ำเนินการบริหารการตลาดแบบองค์รวมทั้ง                   
ด้านผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงลูกค้า เพือ่ ช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยการวิเคราะห์
วิจัย และการจัดท�ำ  Focus Group รวมถึงการศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลราย
อุตสาหกรรม ความต้องการของสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาที่แท้จริง
ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มลูกค้า SMEs และสถาบันการเงินอันน�ำไปสู่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้ SMEs ในทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการลดช่องว่างทางการเงินในระบบเศรษฐกิจของ SMEs ทุกกลุ่ม ทั้ง SMEs ที่ด�ำเนินกิจการ          
อยู่ในปัจจุบัน และ SMEs รายใหม่ที่พร้อมจะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
เป้าประสงค์  ได้แก่
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันสินเชื่อที่รองรับ SMEs ทั้งผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลและ            
เชิงพาณิชย์ รวมทั้งสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้า (Risk Based Pricing)
2. ค�้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs รายใหม่สะสมเฉลี่ยจ�ำนวน 2.2 แสนราย ภายในปี 2562
แผนภาพที่ 1 แนวทางการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1
มิติการด�ำเนินการ
2558
2559-2560
2561-2562
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์การด�ำเนินงาน : การบริหารการตลาดแบบองค์รวม (Product / PR / SMEs)
(Strategic Objective)
Products of Small &
Products of Small & Medium
เพื่อช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึง
Medium SMEs in Credit
SMEs in Credit-liked Market
แหล่งเงินทุนในระบบ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ :  
Market from Banks
from Banks and Non-Banks
   (Product & Market  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ค�้ำประกัน
เป้าประสงค์
   Development Framework) Products for Micro SMEs in Products for Micro SMEs in
Credit-liked  Market from Banks กลุ่ม SMEs ที่มีความแข็งแรง
ลดช่องว่างทางการเงินในระบบ
Credit Market from Banks
และต้องการระดมทุนผ่าน
เศรษฐกิจของ SMEs ทุกกลุ่ม
and Non-Banks
การออกหุ้นกู้ในตลาดทุน
สร้างความสัมพันธ์ของ Strategic Partners (Banks, หน่วยงานรัฐ
2. การด�ำเนินงานทางการตลาด SMEs Public) กับลูกค้าที่แบ่งตาม Customer Segmentation (Size,
   (Collaboration Strategy) Sector, Asset, Turnover) และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน
(Under-Served, Un-Served Market)

Core KPI
ช่วยเหลือ SMEs ได้เพิ่มขึ้น
สะสมรวมไม่น้อยกว่า
220,000 รายภายในปี 2562

3. การเข้าถึงลูกค้า SMEs

   จัดกิจกรรมให้ความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ (Orientation) ทั้งลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเป้าหมายใหม่,
   คลิกค�้ำประกันสินเชื่อ, กิจกรรมกับ UBI
   สร้างและขยายจ�ำนวน Sales force
   ช่วยติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาของสาขา

4. การประชาสัมพันธ์ (PR)

   สร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย (พนักงานธนาคาร, สื่อมวลชน, กลุ่มภาครัฐ, พนักงานบสย., Public)
   โดยบูรณการเครื่องมือทางการสื่อสารในแผนการประชาสัมพันธ์ ภายใต้แผนการสื่อสาร
   ด�ำเนินกลยุทธ์การถ่ายทอดข้อมูลส�ำคัญไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

5. การสนับสนุนการศึกษา วิจัย
   ด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือกลุ่ม Unserved-SMEs
   ในการช่วยเหลือ SMEs
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แนวทางการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 มีมิติการด�ำเนินการอยู่ 5 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การค�้ำประกันสินเชื่อ บสย. ได้ก�ำหนดกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ ปี 2558-2562 เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก และขนาดย่อย รวมถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งนี้ หาก บสย. สามารถแก้ไข พระราชบัญญัติ บสย. บางมาตรา        
ได้แล้วเสร็จ บสย. ได้วางแผนจะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ตั้งแต่ปี 2559
เป็นต้นไปด้วย
2. การด�ำเนินงานทางการตลาด มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) และ          
กลุ่มลูกค้าสถาบันต่าง ๆ กลุ่มลูกค้า SMEs และหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้
กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้ช่วยสนับสนุน SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มขึ้น
3. การเข้าถึงลูกค้า SMEs เน้นกิจกรรมการให้ความรู้และค�ำแนะน�ำแก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs และสถาบัน
การเงิน เพื่อเป็นการสร้างฐานการรับรู้และความเข้าใจให้กับลูกค้าใหม่และช่วยให้กลุ่มลูกค้าใหม่เข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มขึ้น    
รวมถึงการรักษากลุ่มลูกค้าฐานเดิมด้วย
4. การประชาสัมพันธ์   ด�ำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในบทบาทของ บสย. ในการเป็นเครื่องมือของภาครัฐ         
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโต ทั้งกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงแผนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบสังคม (CSR) และการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน
5. การสนับสนุนการวิจัยในการช่วยเหลือ SMEs เพื่อศึกษาข้อมูลของกลุ่ม Un-Served SMEs ที่ยังไม่ได้รับความ        
ช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งทุน และน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค�้ำประกันสินเชือ่
ที่จะเข้าไปยังกลุ่มลูกค้าเหล่านี้
กรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค�ำ้ ประกันสินเชื่อของ บสย. ในช่วงตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมาจนถึงปี 2558 นั้น ได้ก�ำหนด
กรอบที่สัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหาก บสย. สามารถแก้ไข พระราชบัญญัติ บสย. ได้บางมาตราแล้ว ในช่วงปี 25592560 จะมีการให้บริการเพิม่ เติมกลุม่ ลูกค้าผูใ้ ห้บริการทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) รวมถึงในปี 2561 เป็นต้นไป บสย.
ได้ก�ำหนดขอบเขตการค�้ำประกันเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงตลาดทุนส�ำหรับตราสารหนี้ เช่นการค�้ำประกันการออกหุ้นกู้ของ
SMEs ด้วย ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติ บสย. ได้รับการพิจารณาแก้ไข
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง บสย. ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
		 บสย. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการให้บริการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ให้แก่ SMEs เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ จากสถาบันการเงินในวงเงินทีเ่ พียงพอกับความต้องการ
พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติ
สินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการเหล่านั้น
ดังนั้น การสร้างองค์กรให้เป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ส�ำคัญของภาครัฐในการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
ของประเทศ รวมถึงการสร้างองค์กรเพื่อน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงจ�ำเป็นที่ บสย. ต้องมีความมั่นคงทางการเงิน              
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยอาศัยกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ ลดโอกาสความสูญเสียทางการเงินและ              
การศึกษาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม รวมถึงการยอมรับและการให้ความร่วมมือของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการด�ำเนินงานของ บสย.
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เป้าประสงค์ ได้แก่ สร้างความมั่นคงในแหล่งเงินทุนและรายได้ และมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับและ
สนับสนุนการช่วยเหลือ SMEs เพื่อให้ บสย. มีฐานทุนและสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการเติบโต
แผนภาพที่ 2 แนวทางการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2
(Strategic Objective)
สร้าง บสย. ให้เติบโต ได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
สร้างความมั่นคงในองค์กรและมีความ
น่าเชื่อถือในการสนับสนุน SMEs

มิติการด�ำเนินการ
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กลยุทธ์การสร้างความมั่นคงและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

1. สร้างความมั่นคงในแหล่ง
   เงินทุนและรายได้

Core KPI
1. อัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว
เฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 4% ต่อปี
2. สัดส่วนการรับรู้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ไม่ต�่ำกว่า 70% ในแต่ละปีและความ 2. มีความน่าเชื่อถือในการ
พึงพอใจวัดจากเป้าหมายภาครัฐ
   สนับสนุน SMEs
มีความพึงพอใจไม่ตำ�่ กว่า 70%
ในแต่ละปี
3. การบริหารจัดการหนี้ NPGs ท�ำได้
ตามประมาณการ

   ติดตามลูกหนี้กลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิด NPGs
   ตรวจเยี่ยมลูกค้าเพื่อประเมินโอกาสการแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิด NPGs
   บริหารจัดการจ่าย Claim ให้อยู่ในกรอบเวลา
   ปรับปรุง นโยบาย ข้อจ�ำกัด และเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
   พัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันที่มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมรองรับความเสี่ยงขอลูกค้า
   (Risk Based Pricing)
ศึกษาขอบเขตและโอกาส
ศึกษาหาแหล่งทุน
ขยายการลงทุนเพื่อสร้าง
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนเพิ่ม
   ก�ำหนดแผนสื่อสาร 5 แผน (แผนกับพนักงานสินเชื่อ, SMEs, Public, CSR,
   สื่อมวลชนสายคลัง)
   สร้างการรับรู้ และถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาท ความเคลื่อนไหวของบสย.
   ต่อกลุ่มเป้าหมายในระดับกว้าง (Mass Perception รวมถึงองค์กรก�ำกับดูแลบสย.)
   เพิ่มการท�ำ PR ผ่านสื่อ On-line
เพิ่มการรับรู้ในเชิงลึกและ
กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ในภูมิภาค  

ผลิตสื่อที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการท�ำ Pr

แนวทางการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 มีมิติการด�ำเนินการอยู่ 2 ประเด็นจากการบริหารจัดการ
หนี้ และการบริหารกองทุนของ บสย. ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการหนี้ โดยก�ำหนดแนวทางทั้งในส่วนบริหารหนี้ NPGs และการเร่งรัดเก็บเงินลูกหนี้ค่าประกัน
ชดเชย ด้านการบริหารกองทุนของ บสย. ได้มแี นวทางศึกษาเพือ่ เพิม่ โอกาสและประสิทธิภาพการลงทุน โดยการศึกษาทบทวน
และปรับปรุงนโยบายการลงทุนและข้อจ�ำกัดในการลงทุน
2. การสร้างความน่าเชื่อถือในการสนับสนุน SMEs โดยมุ่งเน้นการสร้างความรับรู้และถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ กลไกการท�ำธุรกรรม รวมถึงความเคลื่อนไหวของ บสย. ต่อกลุ่มเป้าหมายในระดับกว้าง เพื่อน�ำไปสู่การสร้างความ  
ร่วมมือและสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและจากภาคเอกชนในการท�ำงานของ บสย.
3. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาประสิทธิภาพภายในเป็นการด�ำเนินการเพื่อปิดจุดอ่อนและปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ         
ที่ดีขึ้น โดยการสร้างระบบการจัดการภายในให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การด� ำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในข้อนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรทั้งหมดของ บสย. ซึ่งประกอบด้วย
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางด้านระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงทรัพยากรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีเป้าหมาย
ให้มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรทั้งหมดขององค์กร ให้เต็มก�ำลังความสามารถ แก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นอันน�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และตอบสนองต่อพันธกิจของ บสย. ในการเป็นองค์กรที่มีส่วนส�ำคัญ      
ในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้เติบโตต่อไป
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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เป้าประสงค์   ได้แก่ การพัฒนาและสนับสนุนระบบการค�้ำประกัน และโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
และ ความพร้อมในการให้บริการ
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของ บสย. โดย มีมิติการด�ำเนินการอยู่ 3 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาองค์กร / ระบบงาน โดยพัฒนาระบบสนับสนุนการท�ำงาน เช่น ระบบการค�้ำประกันหลัก (Core
Guarantee System) และระบบเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงสารสนเทศทางการเงิน (Enterprise Resource Planning: ERP)
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาด้านอุปกรณ์ทางด้าน Hardware และโปรแกรม Software
รวมถึงการให้ความรู้บุคลากรผู้ใช้ (People ware)
3. การพัฒนาบุคลากร มีการท�ำแผนพัฒนาเส้นทางอาชีพ (TCG Career Management) มีการอบรมให้ความรู้
และสร้างแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)
แผนภาพที่ 3 แนวทางด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3
มิติการด�ำเนินการ
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
(Strategic Objective)
พัฒนาประสิทธิภาพภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
มีการพัฒนาและสนับสนุน
ระบบการค�้ำประกันให้มี
ประสิทธิภาพและความพร้อม
ในการให้บริการ
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กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อรองรับขยายขอบเขตการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

1. การพัฒนาองค์กร/
ระบบงาน

   พัฒนาระบบ Early Warning System
   การจัดท�ำ Strategic Improvement Plan
   พัฒนาระบบ Enterprise Resources Planning (ERP)
   พัฒนาระบบ Core Guarantee System
   ด�ำเนินการแก้ไขพรบ. บสย.พัฒนา
   ระบบ Credit Scoring Model

2. การพัฒนาระบบ   
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Core KPI
ด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย KPI 3. การพัฒนาบุคลากร
ของแต่ละแผนงาน

   การพัฒนาด้าน Hardware
   การพัฒนาด้าน Software
   การพัฒนาด้าน People ware
   จัดท�ำแผน TCG Career Management
   จัดท�ำแผนฝึกอบรมระยะยาว (Training Roadmap)
   จัดท�ำแผน Succession Planning
   จัดท�ำแผน Knowledge Management
   จัดท�ำ Individual Development Plan (IDP)
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รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม สุจริต และบริหารจัดการภายใต้กรอบการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)            
คณะกรรมการ บสย. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CG&CSR) เพื่อให้ก�ำหนดหลักการและแนวนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ด         ี
ในรัฐวิสาหกิจ และหลักมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2. ความส�ำนึกในหน้าที่ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)
5. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
6. การส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี (Ethics)
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation)
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใน บสย. รวมถึงหลักจรรยาบรรณของ บสย. ด้วย

แผนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2557 บสย. ได้ด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ด้านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
- จัดอบรม เรื่อง “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ บสย.” เพื่อวางพื้นฐานให้กับพนักงานใหม่ได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดอบรม เรื่อง “ปลุกจิตส�ำนึก ต้านภัยทุจริต” เพื่อเน้นให้พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ได้ตระหนักถึง
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- จัดบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “วิถกี ารเป็นคนดี ขององค์กรทีด่ ”ี เพือ่ กระตุน้ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้เห็นถึงตัวอย่างของ
องค์กรที่นำ� หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรได้อย่างแท้จริง
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
- ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลและบทความด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรายไตรมาส
- จัดกิจกรรม “คนดีศรี บสย.” โดยเชิญชวนพนักงานร่วมกันคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามค่านิยมองค์กร “เป็นเลิศ
ในผลงาน ประสานความร่วมมือ ถือธรรมาภิบาล” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม  
3. การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
- ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันสมัยต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บสย. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จึงได้ก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ บสย. เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั ทราบ
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ บสย. ดังนี้
1. ข้อพึงปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ บสย. มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการทีด่ แี ละเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รักษาระดับ
ฐานะทางการเงินให้มคี วามมัน่ คงและแข็งแกร่ง ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
2. ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ บสย. สนับสนุนการด�ำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของ
หน่วยงานก�ำกับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วม
เสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ
3. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า บสย. มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความเสมอ
ภาค เป็นธรรม และจัดบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน
และให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด
4. ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บสย. มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของ บสย. ต่อเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า บสย. ก�ำหนดให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อหรือขายทรัพย์สิน สินค้า และบริการ
ทุกชนิดของ บสย. ต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และต้องให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ท�ำให้คู่ค้าเข้าใจผิดพลาดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจ บสย. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท�ำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ บสย.
และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม
7. ข้อพึงปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่ง บสย. ไม่มนี โยบายแข่งขันด้วยการใส่รา้ ยป้ายสี กลัน่ แกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคูแ่ ข่ง
8. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยค�ำนึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
9. ข้อพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการและผู้บริหารของ บสย. ได้รับทราบถึงสิทธิของตน
เป็นอย่างดี และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่ บสย. ก�ำหนดไว้
10. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญขององค์กร
จึงรักษาและสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ขณะเดียวกัน บสย. ก็ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ผ่านแผนการฝึกอบรมซึง่ ได้พฒ
ั นาระบบการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบต่าง ๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย เพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียน
รูด้ ว้ ยตนเอง และเรียนรูด้ ว้ ยกันอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นการมุง่ เน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรูค้ วามสามารถ และ
ทักษะที่จำ� เป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความส�ำเร็จ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน�ำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

บสย. ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน จึงก�ำหนดเป็น
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่
ก�ำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ทนั สมัยต่อสภาวการณ์ อีกทัง้ บสย. ยังจัดให้มชี อ่ งทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บสย. ได้ อาทิ
1. การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น รายงานประจ�ำปี เว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th สื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ เป็นต้น
2. การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร เช่น ระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
บสย. ในฐานะทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. สู่สาธารณชนตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บสย. ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
บสย. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ            
ราคากลาง ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ  
อ�ำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ บสย.
2. การเปิดเผยข้อมูลของ บสย. และข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
บสย. ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน
เช่น ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ศาล กรมบังคับคดี เป็นต้น
โดย บสย. จะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย.

การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต และแสดงความคิดเห็น

บสย. จัดให้มีช่องทางเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
การทุจริต แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- ส�ำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 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
- สายด่วนส�ำหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต : 0-2890-9977 และ 0-2890-9811
ส�ำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียน เสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน             
การทุจริตได้ที่ สายด่วน หมายเลข 0-2890-9977 และ 0-2890-9811

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

67

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

บสย. ให้ความส�ำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป จึงได้ก�ำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
พนักงาน และกรรมการของ บสย. โดยจัดท�ำเป็นคู่มือจรรยาบรรณ เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นส�ำคัญ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บสย. ก�ำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ บสย. โดยได้ก�ำหนดเป็น
แนวทางปฏิบตั กิ ารรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานยึดถือ
และปฏิบัติตาม ซึ่งก�ำหนดให้ทุกคนต้องรับรองรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งก�ำหนดให้ม     ี
ฝ่ายงานรับผิดชอบในการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานด้วย
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 16,748.39 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ร้อยละ 1.54 ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน 16,165.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 327.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 ส่วนหนึ่ง
เป็นการเพิม่ ขึน้ ของเงินกองทุนส่วนบุคคล ได้รบั อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 6.17 โดยสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม
2557 เงินกองทุนส่วนบุคคลมีทรัพย์สนิ สุทธิ จ�ำนวน 9,815.75 ล้านบาท และในระหว่างปี บสย. ได้รบั ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกัน
รวม 4,526.67 ล้านบาท เงินชดเชยจากรัฐบาลในส่วนของการชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหาย จ�ำนวนรวม 1,547.57
ล้านบาท และรับเงินคืนจากการจ่ายค่าประกันชดเชยจ�ำนวน 92.45 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ในระหว่างปี บสย. มีการจ่าย       
ค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 5,388.64 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานจ�ำนวน 338.63 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 583.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 73.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.17 ทั้งนี้
เป็นการลดลงจากเงินฝากระยะยาว บสย. ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 3.05

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ณ 31 ธันวาคม 2557 หนี้สินหมุนเวียนมีจ�ำนวน 8,980.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 273.27 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 2.95 โดยร้อยละ 61.51 หรือจ�ำนวน 5,523.47 ล้านบาท เป็นการส�ำรองค่าประกันชดเชย ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก             
ปี 2556 จ�ำนวน 32.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 โดยเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยนี้รวมเงินชดเชยค่าความเสียหาย
โครงการ PGS 1,2 และ 3 จากรัฐบาล จ�ำนวนรวม 1,090.08 ล้านบาทแล้ว คงเหลือหนี้สินหมุนเวียนอีกจ�ำนวน 3,457.04
ล้านบาท ประกอบด้วย เงินค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันรับล่วงหน้า ร้อยละ 20.39 เงินชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหาย
โครงการ PGS จากรัฐบาลร้อยละ 16.42 และหนี้สินอื่นอีก ร้อยละ 1.68
จากการตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,523.47 ล้านบาท แยกเป็นการตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยโครงการ
ปกติ ในอัตราร้อยละ 100 ของภาระค�้ำประกันสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวนรวม
2,384.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 221.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.49 และเป็นการตั้งส�ำรองค่าประกัน
ชดเชยโครงการ PGS ในอัตราร้อยละ 100 ของรายได้ที่รับรู้ตามระยะเวลา จ�ำนวนรวม 3,139.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก           
ปี 2556 จ�ำนวน 253.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79
ส�ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวนรวม 7,767.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 527.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.28 เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลการด�ำเนินงานของปี 2557 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 545.95 ล้านบาท เมื่อรวมก�ำไร
สะสมคงเหลือจ�ำนวน 465.57 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวน 162.87 ล้านบาท        
การจัดสรรก�ำไรเพื่อเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ เป็นจ�ำนวนรวม 54.59 ล้านบาท และ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้อีกจ�ำนวน 1.15 ล้านบาทแล้ว ท�ำให้
บสย. มีก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจ�ำนวน 792.91 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกันสะสมรวม 269,535.06 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จ�ำนวน 25,908.81
ล้านบาท  ทั้งนี้ในระหว่างปี มีภาระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น 61,063.92 ล้านบาท และมีภาระค�้ำประกันลดลงเนื่องจากการยกเลิก
ลดวงเงิน และจ่ายค่าประกันชดเชย จ�ำนวน 35,155.11 ล้านบาท
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รายได้ และค่าใช้จ่าย

จากผลการด�ำเนินงานในปี 2557 บสย. มีรายได้รวม 6,258.83 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จ�ำนวน 1,890.24 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43.27 แยกเป็นการเพิม่ ขึน้ จากรายได้คา่ ธรรมเนียมค�ำ้ ประกัน 773.41 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.92
รายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล 1,090.08 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.67 รายได้บริหารเงินกองทุนส่วน
บุคคลเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 10.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54 และรายได้อื่น จ�ำนวน 16.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.87
ในส่วนของค่าใช้จา่ ยมีจำ� นวนรวม 5,712.88 ล้านบาท เมือ่ ปรับส�ำรองค่าประกันชดเชยทีบ่ นั ทึกสูงไปในระหว่างปีจำ� นวน
32.23 ล้านบาท เมื่อหักหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจ�ำนวนรวม 5,342.01 ล้านบาทแล้ว คงเหลือค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานจ�ำนวน
338.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 8.85 แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 65.34 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
และอื่น ๆ ร้อยละ 34.66

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ในปี 2557 บสย. มีก�ำไรขั้นต้นก่อนการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าประกันชดเชยรวม 5,920.20 ล้านบาท           
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 45.91 และเมื่อปรับปรุงรายการตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญแล้ว บสย.        
มีก�ำไรจากการด�ำเนินงานรวม 545.95 ล้านบาท หรือก�ำไร 8.15 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 1.26 ล้านบาท หรือ
ก�ำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 0.02 บาทต่อหุ้น
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ บสย. ได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานกิจการประจ�ำปี จึงก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐาน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ โดยยึดหลัก
ความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล เพือ่ ให้สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานของ บสย. อย่างแท้จริง
อีกทัง้ ได้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ บสย. ได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน และ
เพียงพอ ที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระท�ำทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล สอบทาน
ความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทีป่ ระกอบด้วย กรรมการ
ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่า        
งบการเงินของ บสย. ดังกล่าวมีความเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ได้แสดงไว้  
ในรายงานกิจการประจ�ำปีนี้แล้ว
งบการเงินของ บสย. ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบนัน้ บสย.
ได้ให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและตามที่ผู้สอบบัญชีขอเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี              
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานกิจการประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการ บสย. มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บสย. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของ บสย. ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได้  
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายวัลลภ เตชะไพบูลย์)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

(นางผกามาศ  สัจจพงษ์)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการบัญชี
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รายงานของผู้สอบบัญชี
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งบการเงิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

2557

หน่วย : บาท
2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.1.1

38,577,402.41

283,297,470.06

เงินลงทุนชั่วคราว

4.2.1

15,693,750,800.15

15,215,178,539.51

ลูกหนี้จากการค�ำ้ ประกัน

4.3

13,086,334,565.62

7,807,985,784.38

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4.3

(13,086,334,565.62)

(7,807,985,784.38)

29,394,455.88

32,301,955.84

399,245,906.55

302,904,705.76

4,028,144.82

4,060,252.48

16,164,996,709.81

15,837,742,923.65

4.2.2

500,000,000.00

595,000,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

4.5

68,899,912.42

56,279,695.67

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

4.6

5,713,314.55

3,057,300.18

งานระหว่างทำ�

4.7

5,485,600.00

53,500.00

3,297,925.83

2,337,927.19

583,396,752.80

656,728,423.04

16,748,393,462.61

16,494,471,346.69

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันค้างรับ

4.4

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

2557

2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันรับล่วงหน้า

1,831,236,453.99

1,808,622,029.42

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล

4.8

456,046.48

13,130,992.49

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

4.9

1,474,986,965.05

1,814,690,008.52

2,169,070.03

2,169,070.03

เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้
ประมาณการหนี้สิน

4.10

27,103,139.96

21,617,468.82

หนี้สินอื่น

4.11

121,090,139.92

102,314,505.73

3.9 4.12

5,523,465,660.45

5,491,233,725.43

รวมหนี้สินหมุนเวียน

8,980,507,475.88

9,253,777,800.44

รวมหนี้สิน

8,980,507,475.88

9,253,777,800.44

6,839,946,700.00

6,839,946,700.00

6,702,473,000.00

6,702,473,000.00

109,065,094.60

54,469,456.00

792,911,986.40

465,566,795.59

163,435,905.73

18,184,294.66

7,767,885,986.73

7,240,693,546.25

16,748,393,462.61

16,494,471,346.69

เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

4.13

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 68,399,467 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 67,024,730 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

4.14

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ลงชื่อ .......................................................................
(นายวัลลภ เตชะไพบูลย์)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2557

2556

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน

3.1

4,475,535,151.04

3,702,122,824.19

รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน

3.1

432,117,450.77

421,900,509.44

รายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล

4.9

1,090,083,043.47

4.19

261,098,305.28

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

244,572,999.02

6,258,833,950.56 4,368,596,332.65
3.2

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

221,267,403.33

202,265,465.78

37,993,521.59

31,380,704.04

4,200,055.17

3,166,737.30

68,369,296.72

67,597,634.82

6,796,819.54

6,682,483.10

61,467,975.97

33,484,389.84

(1,057,851,108.45)

(26,052,502.21)

ค่าประกันชดเชยสุทธิ
หนี้สูญ
ค่าประกันชดเชย
ค่าประกันชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

4.9

หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย

1,090,083,043.47

-

5,280,550,557.24

3,505,376,859.95

5,712,877,564.58 3,823,901,772.62

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

545,956,385.98

544,694,560.03

145,251,611.07

(182,044,388.80)

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

4.16

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน

(1,145,462.67)

-

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

144,106,148.40 (182,044,388.80)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

690,062,534.38

362,650,171.23

8.15

8.13

กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป 2557
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

6,702,473,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
สำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

4.16

-

ส่วนเกิน (ตำ�่ กว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
200,228,683.46
(182,044,388.80)

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

รวม

จัดสรรแล้ว
สำ�รองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

-

(24,658,308.44)

6,878,043,375.02

54,469,456.00

(54,469,456.00)

-

-

544,694,560.03

362,650,171.23

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

6,702,473,000.00

18,184,294.66 54,469,456.00 465,566,795.59 7,240,693,546.25

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

6,702,473,000.00

18,184,294.66 54,469,456.00

สำ�รองตามกฎหมาย

7,240,693,546.25

-

-

54,595,638.60

(54,595,638.60)

-

-

-

(162,870,093.90)

(162,870,093.90)

-

544,810,923.31

690,062,534.38

เงินปันผลจ่าย

4.15

-

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

4.16

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

465,566,795.59

6,702,473,000.00

145,251,611.07

163,435,905.73 109,065,094.60 792,911,986.40 7,767,885,986.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน

545,956,385.98

544,694,560.03

15,138,949.08

14,281,167.58

5,342,018,533.21

3,538,861,249.79

ค่าประกันจ่ายชดเชย

32,231,935.02

(26,052,502.21)

ประมาณการหนี้สิน

4,340,208.47

3,954,767.43

รายการปรับกระทบกำ�ไรจากการดำ�เนินงานเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กำ�ไร) จากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์

6,762.36

-

(2,048,296.02)

(388,126.22)

(กำ�ไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน

(425,320,631.23)

(415,218,026.34)

ดอกเบี้ยรับ

(248,235,524.38)

(236,380,572.31)

251,143,024.34

234,445,627.85

5,515,231,346.83

3,658,198,145.60

เงินสดรับดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการค�ำ้ ประกัน
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(5,338,978,453.21) (3,534,234,530.29)
(96,341,200.79)

(58,230,068.23)

126,814.75

(950,025.15)

งานระหว่างทำ�

(5,407,500.00)

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(4,000,078.64)

(5,459,070.90)

22,614,424.57

430,785,294.02

(12,674,946.01)

(27,787,486.03)

(339,703,043.47)

741,633,208.52

17,904,217.24

29,077,824.39

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันรับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันจากรัฐบาล
เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
หนี้สินอื่น
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

(5,756,459,765.56) (2,425,164,853.67)
(241,228,418.73)

1,233,033,291.93

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว

(6,627,816,429.33) (6,279,831,019.24)

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว

(500,000,000.00)

(70,000,000.00)

(29,736,536.68)

(17,369,314.19)

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว

6,720,002,365.99

4,068,477,034.59

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว

595,000,000.00

183,000,000.00

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร

2,115,000.00

468,450.56

ดอกเบี้ยรับ

(185,955.00)

(56,033.50)

เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร

4.1.2

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

159,378,444.98 (2,115,310,881.78)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายปันผล

(162,870,093.90)

-

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(162,870,093.90)

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(244,720,067.65)

(882,277,589.85)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

4.1.1

283,297,470.06

1,165,575,059.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4.1.1

38,577,402.41

283,297,470.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้อมูลทั่วไปและการด�ำเนินงานของ บสย.
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 โดยส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่บริการค�้ำประกันสินเชื่อ และด�ำเนินการ
เกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม (การประกอบอุตสาหกรรม การท�ำหัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่น
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด ทั้งนี้โดยมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และ
มีทรัพย์สนิ ถาวรตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดโดยกฎกระทรวง) ให้สามารถเร่งการกระจายสินเชือ่ ไปทัว่ ประเทศได้เร็วขึน้ ท�ำให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น

2.

เกณฑ์การเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงินและตามหลักการ
บัญชี ที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
2.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความตามมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
การตีความตามมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

				มาตรฐานการบัญชี		
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�ำเสนองบการเงิน
		 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ
		 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด
		 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
					
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้
		 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า
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วันที่มีผลบังคับใช้		
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

				มาตรฐานการบัญชี		
		 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้
		 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
					
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
					
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม
		 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
					
ที่เกี่ยวข้องกัน
		 ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
					
เมื่อออกจากงาน
		 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
		 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
					
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
		 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�ำไรต่อหุ้น
		 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล
		 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
					
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
		 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
				มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
		 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ
		 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
					
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
		 ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
		 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด�ำเนินงาน
		 ฉบับที่ 10		
งบการเงินรวม
		 ฉบับที่ 11		
การร่วมการงาน
		 ฉบับที่ 12		
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
		 ฉบับที่ 13		
การวัดมูลค่ายุติธรรม

วันที่มีผลบังคับใช้		
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
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				การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ
					
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจการที่
					
ด�ำเนินงาน
		 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
		 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
					
ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
		 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตาม
					
รูปแบบกฎหมาย
		 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
		 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

วันที่มีผลบังคับใช้		
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

				การตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน					
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 1 มกราคม 2558
					
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
		 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 1 มกราคม 2558
					
หรือไม่
		 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอนการบูรณะ 1 มกราคม 2558
					
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
		 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 1 มกราคม 2558
					
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงาน
					
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
1 มกราคม 2558
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2558
		 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2558
		 ฉบับที่ 14		
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
1 มกราคม 2558
					
ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
					
รายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
					
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์
					
ของพนักงาน
		 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
1 มกราคม 2558
		 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
1 มกราคม 2558
		 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
1 มกราคม 2558
		 ฉบับที่ 20		
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับ
1 มกราคม 2558
					
เหมืองผิวดิน
บสย. ได้ประเมินผลกระทบในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า หากน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดย บสย. พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงิน ซึ่งคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

82

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้

		

3.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน รับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค�้ำประกันสินเชื่อของโครงการโดยเรียกเก็บ
ล่วงหน้าเป็นรายปีตามอัตราที่ก�ำหนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

		 3.1.2 รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน
			
- ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก พันธบัตรและหุ้นกู้ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
			
- ตัดจ�ำหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยหรือลดลง
ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
			
- ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ และตราสารทุน รับรูเ้ ป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีทมี่ กี ารจ�ำหน่าย
		

3.1.3 ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		

รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนชั่วคราวมีก�ำหนด
จ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
3.4 เงินลงทุนชั่วคราว
		

3.4.1 เงินลงทุนชั่วคราว ที่เป็นเงินลงทุนที่บริหารโดย บสย. ประกอบด้วย เงินฝากประจ�ำ ตั๋วเงินรับ และ
บัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี แสดงด้วยราคาทุน

		

3.4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ที่เป็นเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน เป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ตราสารหนีท้ อี่ ยูใ่ นความต้องการของตลาดทีจ่ ดั ประเภทเป็นหลักทรัพย์
เผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�ำนวณจากสูตร
อัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง ปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึกเป็นก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและแสดงภายใต้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย บันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
แสดงเป็นรายการหักบัญชีเงินลงทุน และรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่ง
จ�ำหน่ายเงินลงทุน จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมนั้นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บสย. จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น และปรับปรุง
โดยเทียบกับมูลค่าตามราคาทีร่ บั ซือ้ หน่วยลงทุนคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่ กิดขึน้ บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้ชนิดเดียวกันมีการจ�ำหน่ายเพียง
บางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายค�ำนวณโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักจากจ�ำนวนทีถ่ อื ครองทัง้ หมด
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3.5 ลูกหนี้จากการค�้ำประกัน
ลูกหนีจ้ ากการค�ำ้ ประกันเป็นลูกหนีท้ ี่ บสย. จ่ายช�ำระหนีใ้ ห้ธนาคารตามสัญญาค�ำ้ ประกันซึง่ สามารถเรียกคืนจาก
ลูกหนี้ (ผูก้ )ู้ โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึง่ รับรูต้ ามเกณฑ์เงินสด
เนือ่ งจากดอกเบีย้ ดังกล่าวมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทจี่ ะเรียกเก็บไม่ได้ เนือ่ งจากลูกหนีจ้ ากการค�ำ้ ประกันเป็น
ลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล่องและเป็นลูกหนี้ที่ถูกธนาคาร (ผู้ให้กู้) ฟ้องร้องบังคับคดีมาแล้ว ซึ่งจัดเป็นลูกหนี้
ด้อยคุณภาพและจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตที่ผ่านมายอดลูกหนี้ดังกล่าวเรียกเก็บเงินได้จ�ำนวน
น้อยมากเมื่อเทียบกับลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้น บสย. จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในอัตราร้อยละ 100 ตามมติคณะกรรมการของ บสย.ครั้งที่ 3/2544 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544 หนี้สูญที่ตัด
ออกจากบัญชีน�ำไปลดยอดจ�ำนวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
		

เงินฝากประจ�ำ ตั๋วเงินรับ และบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แสดงด้วยราคาทุน

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเสือ่ มราคาค� ำนวณ
โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ประเภทสินทรัพย์
อายุการใช้ประโยชน์
			
20 ปี
อาคาร		
เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำ�นักงาน
10 ปี
เครื่องใช้สำ�นักงาน
5 ปี
3 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ			
5 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน
5 ปี
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยก�ำหนดอายุการใช้ประโยชน์ 3 ปี
3.9 เงินส�ำรองค่าประกันชดเชย
บสย. จัดเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีหน้าที่ให้การค�้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินมี
หลักประกัน ไม่เพียงพอ บสย. มีนโยบายการค�้ำประกันสินเชื่อ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยปรับปรุง
ครั้งล่าสุดในการประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ให้กำ� หนดนโยบายการจัดชั้นหนี้และการกัน
เงินส�ำรองค่าประกันชดเชยโครงการปกติ เฉพาะหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ซึง่ เป็นการจัดชัน้ ต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 20, 50 และ 100 ตามล�ำดับ ตามความเหมาะสมกับความ
สูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยไม่ตอ้ งกันเงินส�ำรองส�ำหรับหนีท้ จี่ ดั ชัน้ ปกติและหนีท้ กี่ ล่าวถึงเป็นพิเศษดังเช่นสถาบัน
การเงินทั่วไป
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บสย. จัดชัน้ หนีแ้ ละกันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยตามความรับผิดชอบและความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในหลักเกณฑ์การค�ำ้ ประกันของแต่ละประเภทค�้ำประกัน บสย.จัดประเภทของภาระค�้ำประกัน ดังนี้
		

3.9.1 ประเภทของภาระค�้ำประกัน - โครงการปกติ

			

1. การค�้ำประกันประเภทปกติ รับผิดชอบตามภาระค�้ำประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่
ฟ้องหรือ ไม่เกินเงื่อนไขตามการค�ำ้ ประกันที่ระบุไว้ในหนังสือค�้ำประกัน

			

2. การค�้ำประกันประเภท NPL รับผิดชอบตามภาระค�้ำประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่
คดีถึงที่สุด

			

3. การค�้ำประกันประเภทจัดสรรวงเงินค�้ำประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับผิดชอบตามภาระค�้ำประกันบวก
ดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค�้ำประกัน

			

4. การค�้ำประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP) รับผิดชอบครึ่งหนึ่งของ
ส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่ากับภาระหนี้คงเหลือหักมูลค่าหลักประกันที่ขายได้) บวกดอกเบี้ยตั้งแต่
วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน

บสย. ได้กันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายค่าประกันชดเชย
สุทธิในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว
		3.9.2 เงินส�ำรองค่าประกันชดเชย - 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
ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ครัง้ ที่ 1, 2, 3 และ 4, โครงการหนีส้ นิ ภาคประชาชน (หนีส้ นิ นอกระบบ), โครงการ
รายสถาบันการเงินระยะที่ 1, โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 2, โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 3,
โครงการ PGS ร่วมกับ ธพว., โครงการ PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, โครงการ PGS
ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ, โครงการ PGS ส�ำหรับผูป้ ระกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs)
และ โครงการ PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity
Improvement Loan), โครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากส�ำหรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจระยะที่ 2, โครงการ Renew PGS 1 - 4, โครงการ PGS Micro Entrepreneurs, โครงการ PGS
SMEs Halal Trade, โครงการเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยมีการกันเงินส�ำรอง
ค่าประกันชดเชย ดังนี้

			

1. โครงการ PGS ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็นโครงการค�้ำประกันสินเชื่อที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบัน
การเงินเพื่อก�ำหนดเงื่อนไขในการค�้ำประกันและสัดส่วนความรับผิดตลอดอายุโครงการ 5 ปี (เริ่ม
โครงการวันที่ 6 มีนาคม 2552 และวันที่ 7 มีนาคม 2553 ตามล�ำดับ) PGS ระยะที่ 1 วงเงิน 30,000
ล้านบาท และ PGS ระยะที่ 2 วงเงิน 36,000 ล้านบาท โดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 ก�ำหนดความ
เสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค�ำ้ ประกัน
เฉลี่ยตลอดอายุโครงการ และโครงการ PGS ระยะที่ 2 ก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระ
ค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ตลอดอายุโครงการ
โดยกันส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ โดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกัน โดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 แยกเป็น
ส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน ในอัตราร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ
6.75 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล และโครงการ PGS ระยะที่ 2 แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการ
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เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�้ำประกันในอัตราร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ 6.25 ได้รับเงินชดเชยจาก
รัฐบาล ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
ในปีนั้น ๆ และส่วนต่างของความเสียหายของโครงการ PGS ระยะที่ 2 ที่ไม่ได้รับการชดเชยจาก
รัฐบาลอีกร้อยละ 0.50
			

2. โครงการ PGS ระยะที่ 3 เป็นโครงการค�้ำประกันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการให้ความ
ช่วยเหลือการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แก่ SMEs เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งจากโครงการ PGS ระยะที่ 2 โดยมี
วงเงินค�ำ้ ประกัน 36,000 ล้านบาท ระยะเวลาค�ำ้ ประกัน 5 ปี สิ้นสุดการรับค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�้ำประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ
(NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกันแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกัน ในอัตราร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ 6.25 ได้รบั เงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนัน้
บสย. จึงตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชยทัง้ จ�ำนวนของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ และส่วนต่าง
ของความเสียหายของโครงการ PGS ระยะที่ 3 ที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกร้อยละ 0.50

			

3. โครงการ PGS ระยะที่ 4 เป็นโครงการค�้ำประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการ
สินเชือ่ แต่ขาดหลักประกัน ให้มโี อกาสเข้าถึงสินเชือ่ จากสถาบันการเงินและเป็นโครงการต่อเนือ่ งจาก
PGS ระยะที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 วงเงินค�ำ้ ประกัน 24,000 ล้านบาท
ระยะเวลาการค�ำ้ ประกัน 5 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยก�ำหนด
ความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 ของภาระ
ค�ำ้ ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตรา
ร้อยละ 1.75 ต่อปี บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
ในปีนั้น ๆ

			

4. โครงการ PGS ระยะที่ 5 เป็นโครงการค�ำ้ ประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพแต่ขาดหลักประกันให้มโี อกาสเข้าถึงสินเชือ่ สถาบันการเงิน รวมทัง้ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ
SMEs ไทยในการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กบั SMEs ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ โดยมีวงเงินค�้ำประกันรวม 3 ปี จ�ำนวน 240,000 ล้านบาท
ระยะเวลาค�ำ้ ประกัน 7 ปี ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดค�ำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ทั้งนี้ในแต่ละปีให้ถือเป็น 1 Portfolio (รวมเป็น 3 Portfolio) โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุด
ทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 18 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุ
การค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน
ค�้ำประกันสินเชื่อตลอดอายุการค�้ำประกัน 7 ปี แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันในอัตราร้อยละ 12.25 และอีกร้อยละ 5.75 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล
คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 13,800 ล้านบาท ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของ
เงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ

			

5. โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ
การค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ กับ บสย. วงเงิน 3,000 ล้านบาท
เพื่อให้ธนาคารน�ำไปจัดสรรวงเงินค�้ำประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
แต่ละราย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการค�้ำประกันสินเชือ่ ในลักษณะ PGS ซึง่ มีอายุโครงการ
ไม่เกิน 7 ปี (เริม่ โครงการวันที่ 26 มีนาคม 2553) โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกัน
หนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน
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โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้ง
เงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 12
ตลอดอายุโครงการ 7 ปี
			

6. โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 2 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ
การค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ กับ บสย. วงเงิน 6,000 ล้านบาท
เพื่อให้ธนาคารน�ำไปจัดสรรวงเงินค�้ำประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
แต่ละราย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการค�้ำประกันสินเชือ่ ในลักษณะ PGS ซึง่ มีอายุโครงการ
ไม่เกิน 5 ปี (เริม่ โครงการวันที่ 9 กันยายน 2556) โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกัน
หนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 8.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้ง
เงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50
ตลอดอายุโครงการ 5 ปี

			

7. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้สินนอกระบบ) เป็นโครงการค�้ำประกันสินเชื่อตาม
นโยบายของรัฐบาลด�ำเนินการภายใต้โครงการค�ำ้ ประกันในลักษณะ PGS ส�ำหรับโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินนอกระบบแบบระยะเวลาค�้ำประกัน 8 ปี วงเงินค�้ำประกัน 3,000 ล้านบาท และระยะเวลา
ค�้ำประกัน 12 ปี วงเงินค�ำ้ ประกัน 2,000 ล้านบาท เพื่อให้การค�ำ้ ประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และขาดหลักประกันหรือมีหลักประกัน
ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านขั้นตอนการเจรจาหนี้สินนอกระบบการเจรจาปรับโครงสร้าง
หนี้ และการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2 แบบ ก�ำหนดความ
เสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�ำ้ ประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ของ
ภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ตามล�ำดับ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกันดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ตลอดอายุโครงการ 8 ปี
และอายุโครงการ 12 ปีตามล�ำดับ

			

8. โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 เป็นโครงการค�้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553
โดยแบ่งการค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท
มีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้
จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
ค�้ำประกัน ตามล�ำดับ โดยทั้ง 2 ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน
ทีค่ ำ�้ ประกัน ดังนัน้ บสย. จึงตัง้ เงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ
รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปีตามล�ำดับ

			

9. โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 2 เป็นโครงการค�้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2554
โดยแบ่งการค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท
มีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้น
ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
ค�้ำประกัน ตามล�ำดับ โดยทั้ง 2 ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน
ทีค่ ำ�้ ประกัน ดังนัน้ บสย. จึงตัง้ เงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ
รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปี ตามล�ำดับ
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10. โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 3 เป็นโครงการค�้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
โดยแบ่งการค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท
มีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้
ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
ค�้ำประกัน ตามล�ำดับ โดยทั้ง 2 ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน
ทีค่ ำ�้ ประกัน ดังนัน้ บสย. จึงตัง้ เงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ
รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปี ตามล�ำดับ

			

11. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ PGS ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษายน 2554 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม
2554 มติคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 15 และ 16 มกราคม 2554 และครั้งที่ 8/2554
เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2554 เห็นชอบให้ บสย. ด�ำเนินการภายใต้โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme ร่วมกับ ธพว. รวม 3 โครงการ ดังนี้

				 1) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง วงเงิน
2,000 ล้านบาทคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ดำ� เนินการขยายระยะ
เวลาด�ำเนินโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผปู้ ระกอบการโลจิสติกส์ไทยจากเดิมสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2554 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี สิ้นสุดการรับค�ำขอ
ค�้ำประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และให้ขยายกลุ่มเป้าหมายโดยให้ครอบคลุม
ผูป้ ระกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจขายตรง โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกัน
หนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 7.50 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกันส�ำหรับค่าธรรมเนียม
ค�ำ้ ประกันในปีแรกให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียม
ค�ำ้ ประกันปีแรกให้กบั บสย. ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกัน ซึง่ แยกเป็นส่วนที่ บสย.
ได้รบั จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันร้อยละ 7.75 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 1
ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลในปีแรก ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
				 2) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม (กรณีผู้ประกอบการที่มี
กรมธรรม์ประกันภัยและยังไม่ได้รบั สินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัย) วงเงิน 2,000 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินการระยะเวลาโครงการ 5 ปี
สิ้นสุดการรับค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุด
ที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 9 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ
วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่
ค�ำ้ ประกันส�ำหรับค่าธรรมเนียมค�้ำประกันในปีแรกให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยรัฐบาล
อุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียมค�้ำประกันปีแรกให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงิน
ค�้ำประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�้ำประกันร้อยละ 8
ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 0.75 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลในปีแรก ดังนั้น บสย. จึงตั้ง
ส�ำรองค่าประกันชดเชยทัง้ จ�ำนวนของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ และส่วนต่างของ
ความเสียหายของโครงการที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกร้อยละ 0.25
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				 3) โครงการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554
วงเงิน 2,000 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินการ
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี สิ้นสุดการรับค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดย
ก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�้ำประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 7.50 ของ
ภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75
ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกันส�ำหรับค่าธรรมเนียมค�้ำประกันในปีที่ 1 - 2 ให้เรียกเก็บในอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปีโดยรัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันปีที่ 1 - 2 ให้กบั บสย. ในอัตรา
ร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันร้อยละ 7.25 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 1.50 ได้รับเงินชดเชย
จากรัฐบาลในปีที่ 1 - 2 ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
			

12. โครงการ PGS FLOOD 2011 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้ดำ� เนินการ
ค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการค�้ำประกัน 7 ปี
สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระ
ค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
ค�ำ้ ประกัน โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 17.75 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่
ตลอดอายุโครงการ ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดย
รัฐบาลอุดหนุนค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันปีที่ 1 - 3 ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน
ค�ำ้ ประกันและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้วงเงินในปีที่ 4 - 7 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน
ที่ค�้ำประกัน จึงแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�้ำประกันร้อยละ 7 และ
อีกร้อยละ 5.25 ได้รบั เงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนัน้ บสย. จึงตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชยทัง้ จ�ำนวนของ
เงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ และได้มีการขยายระยะเวลาโครงการระยะที่ 2 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการสินเชื่อและขยายระยะเวลา
โครงการนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบ
อุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเป็น SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยขยายระยะเวลารับค�ำขอภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2555

			

13. โครงการ PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้
โครงการการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กับ บสย. วงเงิน
700 ล้านบาท มีอายุโครงการไม่เกิน 7 ปี (เริ่มโครงการวันที่ 20 มิถุนายน 2555) โดยก�ำหนดความ
เสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.60 ของภาระค�ำ้ ประกัน
เฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�ำ้ ประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.55 ต่อปีของวงเงินที่
ค�ำ้ ประกัน ดังนัน้ บสย. จึงตัง้ เงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ

			

14. โครงการ PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินการค�้ำประกันสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่
ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี เป็น SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างด�ำเนินการ วงเงิน 10,000
ล้านบาท มีระยะเวลาการค�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย สิ้นสุด
ค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระ
ค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
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ค�้ำประกัน โดยที่ภาระค�้ำประกันที่เป็น NPG ต้องไม่เกินร้อยละ 37.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย
ณ หลังวันครบรอบปีในแต่ละปีด้วย ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ
2.50 ต่อปี ทัง้ นีร้ ฐั บาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 ทีเ่ รียกเก็บ
จากลูกค้าในอัตราร้อยละ 0.75 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เห็นชอบให้
ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการรับค�ำขอค�้ำประกันออกไปอีก 3 ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เป็นสิ้นสุดการขอรับสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรับเกณฑ์คุณสมบัติ SMEs จาก SMEs
ที่ประกอบกิจการที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการที่มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี
และเปลีย่ นแปลงการชดเชยค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันทีร่ ฐั บาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs
ในปีแรกจากเดิมในอัตราร้อยละ 1.75 เป็นอัตราร้อยละ 2.50 ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกัน
ชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
			

15. โครงการ PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity
Improvement Loan) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินการ
ค�้ำประกันสินเชื่อส�ำหรับการสนับสนุนให้ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตเป็น SMEs
ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ธพว. ให้การรับรองวงเงิน 20,000
ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี มีระยะเวลาการค�ำ้ ประกัน 7 ปี วงเงินค�ำ้ ประกันสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
ต่อราย สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุด
ที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย
ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 ดังนั้น บสย. จึงตั้ง
ส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ

			

16. โครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 2
ตามมติคณะกรรมการ บสย. เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2556 ให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ส�ำหรับการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่
ลงนาม MOU มีระยะเวลาการค�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย
โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10 ของ
ภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บ
ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ

			

17. โครงการ Renew PGS 1 - 4 เพื่อรองรับโครงการ PGS ระยะที่ 1 - 4 ที่ครบก�ำหนดอายุการ
ค�ำ้ ประกัน ตามมติคณะกรรมการ บสย. เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อโครงการ PGS ระยะที่ 1 - 4 ที่ครบก�ำหนดอายุการค�้ำประกัน โดยมีระยะเวลาการค�้ำประกัน
แต่ละระยะโครงการไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค�ำ้ ประกัน ซึ่งค�้ำประกันได้ไม่เกินวงเงิน
ค�้ำประกันที่มีอยู่เดิมกับผู้ให้สินเชื่อ ณ วันที่ครบก�ำหนดอายุโดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 - 4 ก�ำหนด
ความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 11.75 ของภาระ
ค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกันแต่ละระยะโครงการ ซึง่ จะสิน้ สุดการจ่ายค่าประกันชดเชย
ในปีที่ 11 ของหนังสือค�้ำประกันฉบับสุดท้าย ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเรียกเก็บในอัตรา
ร้อยละ 1.75 ต่อปี ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียม
ที่ได้รับในปีนั้น ๆ
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18. โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 3 (BI for SCBT Y2014) คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่
9/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ
การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ โดยมีระยะเวลาการค�ำ้ ประกัน
แต่ละระยะโครงการไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหนังสือค�ำ้ ประกัน โดยก�ำหนดความรับผิดทีเ่ ป็นภาระ
ค�้ำประกันที่เป็น NPG แต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 8.5 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
การค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงิน
ที่ค�้ำประกัน SMEs แต่ละราย ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ

			

19. โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 4 (BI for SCB Y2014) คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่
11/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ
การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ โดยมีระยะเวลาการค�ำ้ ประกัน
ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค�ำ้ ประกัน โดยก�ำหนดความรับผิดที่เป็นภาระค�้ำประกันที่เป็น
NPG แต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน
ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินที่ค�้ำประกัน
SMEs แต่ละราย ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียม
ที่ได้รับในปีนั้น ๆ

			

20. โครงการ PGS Micro Entrepreneurs คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2557 มีมติอนุมัติโครงการค�้ำประกันสินเชื่อใหม่ประเภทเงินกู้ระยะปานกลาง ระยะยาว ที่มีระยะ
เวลาการผ่อนช�ำระอย่างน้อย 3 ปี โดยมีระยะเวลาการค�้ำประกันไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหนังสือ
ค�ำ้ ประกัน SMEs แต่ละฉบับ และ SMEs แต่ละราย ที่ บสย. ให้การค�ำ้ ประกันต่อผูใ้ ห้กรู้ วมทุกแห่งได้
ในวงเงินค�ำ้ ประกันสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท โดยนับเฉพาะการค�้ำประกันภายในโครงการ
นี้ ทัง้ นีก้ ารค�ำ้ ประกันแต่ละครัง้ ต้องมีวงเงินค�ำ้ ประกันไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท SMEs ทุกรายที่ บสย.
ค�ำ้ ประกันให้แก่ผู้ให้กู้แห่งใดเป็น 1 Package Guarantee Scheme ของผู้ให้กู้แห่งนั้นในการถือเอา
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันและเงินสมทบที่ได้รับ เพื่อก�ำหนดความรับผิดการค�้ำประกัน ส�ำหรับระยะ
เวลาในการค�ำ้ ประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ คสช.อนุมัติวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่เอกสารครบถ้วน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันในอัตราระหว่างร้อยละ 1 - 3
ต่อปี ทั้งนี้ให้ผู้ให้กู้เป็นผู้ก�ำหนดอัตราการจ่ายค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันตามความเหมาะสมของ
SMEs แต่ละราย และจะเป็นอัตราคงที่ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันของ SMEs รายนั้น ๆ
ตลอดอายุการค�้ำประกันตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้ให้กู้ เว้นแต่ผู้ให้กู้ได้ยื่นค�ำขอ
ให้จ่ายค่าประกันชดเชย หรือผู้ให้กู้ได้แจ้งยกเลิกการค�้ำประกันพร้อมเวนคืนหนังสือค�้ำประกัน ทั้งนี้
หากผู้ให้กู้ถอนคืนค�ำขอให้จ่ายค่าประกันชดเชย ผู้ให้กู้ยังต้องช�ำระค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุการ
ค�ำ้ ประกัน โดยก�ำหนดความรับผิดในการค�้ำประกันเป็น Package ไม่เกินเงินค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน
รับช�ำระแบ่งเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละรอบปีรวมกับเงินสมทบการเบิกจ่ายจากรัฐบาลร้อยละ 20 ของ
วงเงินอนุมัติค�้ำประกันในแต่ละรอบปี โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณในการด�ำเนินการวงเงินไม่เกิน
1,150 ล้านบาท ในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย.จะจ่ายค่าประกันชดเชยให้กับ Package ของ
ผู้ให้กู้แต่ละแห่งในแต่ละรอบปีตามเงื่อนไข โดยจ่ายให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมค�้ำประกันที่ได้รับในรอบ
ปี ที่ สิ บ สองของการค�้ ำ ประกั น บสย. จึ ง ตั้ ง ส� ำ รองค่ า ประกั น ชดเชยทั้ ง จ� ำ นวนของเงิ น รายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
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21. โครงการ PGS SMEs Halal Trade คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 4/2557 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557
มีมติอนุมัติโครงการค�ำ้ ประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ส�ำหรับ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs Halal มุง่ สู่ AEC และ โลกมุสลิม
มีระยะเวลาการค�้ำประกัน ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค�ำ้ ประกัน โดยก�ำหนดความรับผิด
ที่เป็นภาระค�ำ้ ประกันที่เป็น NPG ไม่เกินร้อยละ 14.75 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
ค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ของวงเงินที่
ค�้ำประกัน SMEs แต่ละราย ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ

			

22. โครงการเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมตั โิ ครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ Portfolio Guarantee
Scheme (PGS) โดยผู้ให้กู้เป็นผู้กำ� หนดวงเงินที่จะขอให้ บสย. ค�้ำประกัน SMEs แต่ละราย ทั้งนี้ผู้กู้
ที่มีสัญญาที่ให้ บสย. ค�้ำประกันตั้งแต่สองสัญญาขึ้นไปและผู้ให้กู้ไม่ได้ก�ำหนดวงเงินค�้ำประกัน
รายสัญญา บสย. จะก�ำหนดวงเงินค�้ำประกันรายสัญญาตามสัดส่วนวงเงินที่ขอให้ บสย. ค�้ำประกัน
ต่อวงเงินสินเชื่อที่คำ�้ ประกัน และ SMEs แต่ละรายจะให้ บสย. ค�้ำประกันต่อผู้ให้กู้รวมทุกแห่งได้ใน
วงเงินค�ำ้ ประกันสูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท มีระยะเวลาการค�้ำประกันไม่เกิน 7 ปี นับแต่
วันที่ออกหนังสือค�้ำประกัน โดยก�ำหนดความรับผิดที่เป็นภาระค�้ำประกันที่เป็น NPG ของแต่ละ
Portfolio ไม่เกินร้อยละ 25 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน โดยรัฐบาลอนุมตั ิ
งบประมาณในการด�ำเนินการวงเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาท ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน
เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกัน SMEs แต่ละราย ดังนัน้ บสย. จึงตัง้ ส�ำรอง
ค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
การกันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชย โครงการ PGS ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่าย ค่าประกันชดเชยสุทธิในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีนั้น ๆ

3.10 การรับรู้เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
		

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล เป็นเงินที่รัฐบาลจะจ่ายชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดจาก
การค�ำ้ ประกันสินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Schreme ในส่วนที่ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่า
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ บสย. ได้รับ แต่ไม่เกินวงเงินที่รัฐบาลก�ำหนด โดยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และ
ค่าธรรมเนียมที่ บสย. ได้รับ จะค�ำนวณตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
บสย. ก�ำหนดนโยบายการรับรู้รายการจ�ำนวนเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือ ไว้ดังนี้
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3.10.1 การรับรูร้ ายการระหว่างงวดทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดโครงการ เมือ่ บสย. ได้รบั เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล
บสย. จะรับรู้เป็นสินทรัพย์รอการชดเชย โดยบันทึกเป็นสินทรัพย์ รายการ “เงินฝากธนาคาร” และ
หนี้สิน รายการ “เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล” เนื่องจากภาระค�ำ้ ประกันที่เกิดขึ้นเมื่อแรกเริ่ม
โครงการจนถึงวันสิน้ สุดโครงการยังมีความไม่แน่นอนของจ�ำนวนเงินทีค่ ำ�้ ประกันและเป็นไปในแนวโน้มที่
ลดลงเสมอในแต่ละสิน้ ปีการต่ออายุการค�ำ้ ประกัน จากเหตุการณ์การยกเลิก การลดวงเงิน ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อภาระค�้ำประกันเฉลี่ยในแต่ละสิ้นปีการค�้ำประกันและต่อเนื่องถึงวงเงินที่จะจ่ายค่าประกันชดเชยได้
ในแต่ละปี ดังนั้น เพื่อให้การรับรู้รายการมีความสม�่ำเสมอของ แต่ละผลิตภัณฑ์ บสย. จึงรับรู้เงินชดเชย
จากรัฐบาลเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อมีความเที่ยงตรงแน่นอนของจ�ำนวนเงินความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการนั้น ๆ
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3.10.2 การเปิดเผยข้อมูลเมื่อสิ้นสุดโครงการ บสย. จะเปิดเผยข้อมูลโดยแสดงรายการเงินอุดหนุนส่วนที่รัฐบาล
ชดเชยความเสียหายด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้เท่ากับเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยส่วนทีร่ ฐั บาล
อุดหนุน โดยแสดงในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		

3.10.3 การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อ บสย. รับรู้จ�ำนวนเงินค่าความเสียหายในส่วนที่รัฐบาลชดเชย
คงเหลือจ�ำนวนเท่าใด บสย. จะน�ำเงินคงเหลือสุทธิจำ� นวนเงินดังกล่าวคืนส�ำนักงบประมาณ หรือโอนเงิน
ชดเชยฯ ดังกล่าวเพื่อเป็นเงินชดเชยส�ำหรับโครงการอื่นที่รัฐบาลมีนโยบายให้การอุดหนุนต่อไป

3.11 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
		 บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย. จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 10
ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการท�ำงานของพนักงาน บสย. โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผูจ้ ดั การกองทุน เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของ บสย. บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		

บสย. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ในการประมาณการภาระ
หนี้สินการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อพนักงานเกษียณอายุ การประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานค�ำนวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ซึ่งน�ำข้อมูลจากประสบการณ์มาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ
ผลประโยชนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค�ำนวณคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยของ
สมาคมตราสารหนี้ไทย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน ผลแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ปรับค่าให้เหมาะสมกับ บสย. ในแต่ละงวดบัญชีจะรับรูเป็น
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดนั้น ส�ำหรับหนี้สินผลประโยชนของพนักงานในอดีตทั้งจ�ำนวนปรับกับขาดทุนสะสม
ยกมาต้นปี 2554 และทบทวนปัจจัยในการค�ำนวณทุก 3 ปี
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูเ้ ข้าก�ำไรสะสม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจ�ำนวน

3.13 ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการน�ำก�ำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำ� หรับงวดทีเ่ ป็นของหุน้ สามัญหารด้วยจ�ำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
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4.

ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

		4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินฝากประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน
รวม

2557
38.57

2556
193.29

0.01
38.58

90.01
283.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จ�ำนวน 38.57 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย
อยู่ระหว่างร้อยละ 0.125 - 1.95 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน จ�ำนวน 0.01 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบีย้
อยู่ระหว่างร้อยละ 0.90 - 1.625 ต่อปี
		

4.1.2 เงินสดค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ประกอบงบกระแสเงินสด)
หน่วย : ล้านบาท
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป

2557
0.57
30.58
(29.74)
1.41

2556
2.21
15.73
(17.37)
0.57

4.2 เงินลงทุน ประกอบด้วย
		4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วย : ล้านบาท
เงินฝากประจ�ำ (หมายเหตุ 4.2.1.1)
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 4.2.1.2)
รวม
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2557
5,878.00
9,815.75
15,693.75

2556
5,970.00
9,245.18
15,215.18

4.2.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี มีจำ� นวน 5,878.00 ล้านบาท มีผลตอบแทนอยูร่ ะหว่างร้อยละ 1.55 - 3.30 ต่อปี
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4.2.1.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จ�ำนวน 9,815.75 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2557
ราคาทุน

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค�ำ้ ประกัน
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
รวม

มูลค่า
ยุติธรรม

2556
ราคาที่แสดงใน
ราคาทุน
งบการเงิน

มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาที่แสดงใน
งบการเงิน

84.03
130.89
214.92

84.03
130.89
214.92

84.03
130.89
214.92

2,942.07
3,459.35

2,942.07 2,005.31
3,459.35 4,964.20

2,004.68
4,994.75

2,004.68
4,994.75

1,245.30
4.96
7,575.15

1,264.24
4.95
7,670.61

1,264.24 595.32
4.95
7,670.61 7,564.83

595.20
7,594.63

595.20

7,594.63

30.22
796.85
827.07

30.59
816.50
847.09

85.50
480.32
565.82

85.80
483.07
568.87

85.80
483.07
568.87

1,038.84
1,038.84
9,652.31

1,086.80
1,086.80
9,815.75

1,086.80 881.43
1,086.80 881.43
9,815.75 9,227.00

866.76
866.76
9,245.18

866.76
866.76
9,245.18

98.29
112.96
211.25

98.29
112.96
211.25

2,896.31
3,428.58

98.29
112.96
211.25

30.59
816.50
847.09
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4.2.1.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
หน่วย : ล้านบาท
2557
TISCO

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค�้ำประกัน
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
รวม
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SCBAM

MFC

K-ASSET

รวม

27.67
51.29
78.96

42.08
40.50
82.58

3.45
21.17
24.62

25.09
25.09

98.29
112.96
211.25

961.81
1,082.60

677.43
989.52

870.55
149.41

432.28
1,237.82

2,942.07
3,459.35

2,044.41

225.39
4.95
1,897.29

663.23
1,683.19

375.62
2,045.72

1,264.24
4.95
7,670.61

253.96
253.96

209.63
209.63

30.59
194.83
225.42

30.59
816.50
847.09

247.93
247.93
2,481.76

204.09
204.09
2,121.53

271.85
271.85
2,568.08

1,086.80
1,086.80
9,815.75

158.08
158.08
362.93
362.93
2,644.38

-

			

4.2.1.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
หน่วย : ล้านบาท
2556
TISCO

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค�ำ้ ประกัน
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
รวม

		

SCBAM

ONE

K-ASSET

รวม

42.95
40.41
83.36

(6.88)
40.35
33.47

8.32
50.13
58.45

39.64
39.64

84.03
130.89
214.92

463.04
1,572.64

515.31
1,104.35

524.28
1,103.52

502.05
1,214.24

2,004.68
4,994.75

2,035.68

278.28
1,897.94

1,627.80

316.92
2,033.21

595.20
7,594.63

7.29
177.58
184.87

38.23
139.44
177.67

95.49
95.49

40.28
70.56
110.84

85.80
483.07
568.87

198.40
198.40
2,502.31

223.84
223.84
2,332.92

218.71
218.71
2,000.45

225.81
225.81
2,409.50

866.76
866.76
9,245.18

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายโดย บสย. ได้ว่าจ้างบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 4 แห่ง เป็นผู้ด�ำเนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 85 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และตราสารทุนร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นีก้ ารลงทุนเป็นไปตาม
นโยบายและข้อจ�ำกัดการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.06 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีคา่ ใช้จา่ ยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จ�ำนวน
6.80 ล้านบาท และ 6.68 ล้านบาท และมีรายได้ที่เกิดจากการบริหารเงินจ�ำนวน 432.12 ล้านบาท และ 421.90
ล้านบาท ตามล�ำดับ
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4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท
เงินฝากประจ�ำ
รวม

2557
500.00
500.00

2556
595.00
595.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี มีจ�ำนวน 500 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี
4.3 ลูกหนี้จากการค�้ำประกัน
หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้จากการค�ำ้ ประกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากการค�ำ้ ประกัน - สุทธิ

2557
13,086.33
(13,086.33)
-

2556
7,807.99
(7,807.99)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีลูกหนี้จากการค�้ำประกันที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้ธนาคาร
จ�ำนวน 5,388.64 ล้านบาท และ 3,591.92 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.11) ได้รับช�ำระคืนเงินต้น จ�ำนวน 49.67
ล้านบาท และ 57.68 ล้านบาท มีสว่ นทีไ่ ด้รบั ช�ำระจากลูกหนีด้ งั กล่าวบันทึกดอกเบีย้ รับ จ�ำนวน 42.78 ล้านบาท
และ 32.17 ล้านบาท และในระหว่างปีมีการจ�ำหน่ายหนี้สูญ จ�ำนวน 60.63 ล้านบาท และ 32.94 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
ดอกเบีย้ ของลูกหนีจ้ ากการค�ำ้ ประกัน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�ำนวน 744.57 ล้านบาท
และ 405.59 ล้านบาท บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชี เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ
เรียกเก็บเงินไม่ได้
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4.4 ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันค้างรับ
หน่วย : ล้านบาท
2557
ต้นงวด
- PGS ร่วมกับ ธพว.
- PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1
- PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2
- PGS New/Start up SMEs 55
- PGS New/Start up SMEs 56
- PGS New/Start up SMEs 57
- PGS PIL/55
- PGS PIL/56
- PGS PIL/57
- PGS 5/57
- PGS Micro Entrepreneurs
- PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน
- โครงการปกติ
รวม

214.54
11.40
2.58
23.67
50.31
0.40
302.90

เพิ่มขึ้น
287.51
87.11
1.84
10.16
5.22
149.76
0.47
174.40
0.16
0.07
13.78
730.48

2556
ลดลง

ปลายงวด

(481.16)
(87.53)
(4.42)
(0.02)
(28.89)
(27.20)
(0.02)
(4.90)
(634.14)

ต้นงวด
223.25
11.19
0.13
9.63
0.47
244.67

20.89
10.98
10.14
172.87
0.47
174.38
0.16
0.07
9.28
399.24

เพิ่มขึ้น
0.17
365.39
86.39
0.64
2.58
97.53
50.31
1.21
604.22

ลดลง

ปลายงวด

(0.17)
(374.10)
(86.18)
(0.77)
(83.49)
(1.28)
(545.99)

214.54
11.40
2.58
23.67
50.31
0.40
302.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันค้างรับจากโครงการปกติและโครงการที่
ได้รบั ชดเชยจากรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ ในระหว่างงวด บสย.รับรูส้ ว่ นทีร่ อชดเชยค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
เป็นจ�ำนวนเงิน 716.70 ล้านบาท รวมส่วนที่รอชดเชยจากรัฐบาล จ�ำนวน 389.96 ล้านบาท บสย. จะด�ำเนินการ
ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันจากรัฐบาลต่อไป
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2557
ราคาทุน
ต้นงวด
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องตกแต่งและ
ติดตรึงส�ำนักงาน
เครื่องใช้สำ� นักงาน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ส�ำนักงาน
รวม

เพิ่มขึ้น

ค่าเสื่อมราคาสะสม

จำ�หน่าย

ปลายงวด

ต้นงวด

ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย

-

3.82

-

61.97

8.94
34.87

93.53

8.94
3.31

-

8.94
96.84

58.15

8.21
15.99

0.16
3.49

(0.12)
(2.66)

8.25
16.82

7.48
11.75

0.10
1.48

(0.10)
(2.62)

7.48
10.61

0.77
6.21

3.76

(3.74)
(7.40)

25.11
7.40

13.73
14.61

5.94
0.19

(3.74)
(7.40)

15.93
7.40

9.18
-

5.86
25.52

(13.92)

10.78
174.14

0.54
106.26

1.31
12.84

(13.86)

1.85
105.24

8.93
68.90

25.09
14.80
4.92
162.54

-

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

99

หน่วย : ล้านบาท
2556
ราคาทุน
ต้นงวด
อาคาร
เครื่องตกแต่งและ
ติดตรึงส�ำนักงาน
เครื่องใช้สำ� นักงาน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ส�ำนักงาน
รวม

93.53

จำ�หน่าย

-

-

93.53

53.48

4.67

-

58.15

35.38

0.12
2.07

(0.15)
(1.65)

8.21
15.99

7.48
12.34

0.11
1.02

(0.11)
(1.61)

7.48
11.75

0.73
4.24

8.23

(0.23)
(1.48)

25.09
14.80

9.40
15.42

4.56
0.67

(0.23)
(1.48)

13.73
14.61

11.36
0.19

1.11
151.82

3.81
14.23

(3.51)

4.92
162.54

0.17
98.29

0.37
11.40

(3.43)

0.54
106.26

4.38
56.28

-

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย

ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

เพิ่มขึ้น

8.24
15.57
17.09
16.28

ค่าเสื่อมราคาสะสม

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บสย. มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลังหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม คงเหลือจ�ำนวน
5.71 ล้านบาท และ 3.06 ล้านบาท ตามล�ำดับประกอบด้วย โปรแกรมส�ำเร็จรูป และลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรม
4.7 งานระหว่างท�ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีงานระหว่างท�ำ จ�ำนวน 5.49 ล้านบาท ประกอบด้วยสัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานปรับปรุงตกแต่งส�ำนักงาน จ�ำนวน 2.78 ล้านบาท สัญญาจ้างด�ำเนินการโครงการระบบสารสนเทศ
การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ จ�ำนวน 1.71 ล้านบาท และสัญญาจ้างด�ำเนินการโครงการระบบงานบัญชี จ�ำนวน 1 ล้านบาท
4.8 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล

ยอดต้นงวด
บวก รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
หัก เงินอุดหนุนเป็นค่าธรรมเนียมรับ
โอนเป็นเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
ยอดปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท

2557
13.13
797.19
(809.86)
0.46

2556
40.92
589.41
(577.07)
(40.13)
13.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. ได้รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาลจ�ำนวน 797.19 ล้านบาท และ
รับรูเ้ งินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาลเป็นเงิน 809.86 ล้านบาท คงเหลือเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
จ�ำนวน 0.46 ล้านบาท
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4.9 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

2557
1,814.69
750.38
(1,090.08)
1,474.99

ยอดต้นงวด
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.8)
หัก โอนเงินชดเชยจากรัฐบาลรับรู้เป็นรายได้
ยอดปลายงวด

2556
1,073.06
701.50
40.13
1,814.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. ได้รบั เงินชดเชยค่าความเสียหายของโครงการ PGS จากรัฐบาล จ�ำนวน 750.38
ล้านบาท เพือ่ ชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดโครงการส�ำหรับโครงการ PGS 2, PGS 3 และ
PGS 4 และในระหว่างปี บสย. ได้โอนรับรู้เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล เป็นรายได้
ค่าประกันชดเชยโครงการ PGS 1, PGS 2 และ PGS 3 จ�ำนวน 1,090.08 ล้านบาท คงเหลือเงินชดเชยค่าความ
เสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล จ�ำนวน 1,474.99 ล้านบาท
4.10 ประมาณการหนี้สิน
		

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน (ผลประโยชน์ในอดีต)
บวก ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
ดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก เงินเกษียณอายุ
รวม

2557
21.62
3.50
1.81
1.14
(0.97)
27.10

2556
17.66
2.72
1.54
(0.30)
21.62

		 สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
			
อัตราคิดลด ต่อปี (ร้อยละ)		
3.38
			
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ)
6.50 - 7.50
			
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)		
8.52
			
อัตราการตาย		
ตารางมรณะไทย 2551
			
เกษียณอายุ		
60 ปี
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4.11 หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2557
56.85
64.24
121.09

2556
41.85
60.47
102.32

4.12 เงินส�ำรองค่าประกันชดเชย
		
ยอดต้นงวด
บวก จ�ำนวนที่ตั้งส�ำรองระหว่างงวด
เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล โครงการ PGS 1, 2 และ 3
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
ส�ำรองลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท

2557
5,491.23
4,710.46
1,090.08
11,291.77
(5,388.64)
(379.67)
5,523.46

2556
5,517.29
4,020.23
9,537.52
(3,591.92)
(454.37)
5,491.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินส�ำรองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินส�ำรองตามหลักเกณฑ์และความ
รับผิดชอบที่ก�ำหนดในหลักเกณฑ์การค�้ำประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่กัน
เงินส�ำรองไว้ โดย บสย. กันเงินส�ำรองในส่วนที่มีภาระค�้ำประกัน (หมายเหตุ 4.17) เฉพาะโครงการเดิมที่เป็น
ลูกหนี้จัดชั้นต�ำ่ กว่ามาตรฐานเป็นต้นไป ในระหว่างงวดเพิ่มขึ้นสุทธิ จ�ำนวน 4,710.46 ล้านบาท ในระหว่างงวด
บสย. ได้รับรู้เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS 1, PGS 2 และ PGS 3 จ�ำนวน 1,090.08 บาท จึงตั้ง
ส�ำรองค่าประกันชดเชยเพิ่มเติมด้วยจ�ำนวนเดียวกัน โดย บสย. ตั้งส�ำรองร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์การกัน
ส�ำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อหักยอดที่โอนเป็นลูกหนี้เนื่องจากการจ่ายค่าประกันชดเชยแทน
ลูกหนี้ จ�ำนวน 5,388.64 ล้านบาท และส�ำรองที่เกิดจากการจัดชั้นลูกหนี้ลดลงหรือการปรับปรุงหลักประกัน
จ�ำนวน 379.67 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยสุทธิจำ� นวน 5,523.46 ล้านบาท การส�ำรอง
ค่าประกันชดเชยดังกล่าวจ�ำแนกตามประเภทการค�้ำประกันและการจัดชั้นหนี้ ประกอบด้วย โครงการปกติ
ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชย จ�ำนวน 2,384.32 ล้านบาท และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชย จ�ำนวน 3,139.14 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 5,523.46 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.17)
รายละเอียดดังนี้
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1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค�้ำประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับ
ปี 2557
หน่วย : ล้านบาท
2557
ภาระค�้ำประกัน

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

4,464.12
268.98
127.32
139.22
3,110.83
8,110.47

ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค�้ำประกันสุทธิ**
ปกติ

NPL

15.65
2.15
342.04
359.84

MOU

47.79
47.79

10.23
11.39
257.26
278.88

RP

รวม

66.36
78.95
1,552.50
1,697.81

92.24
92.49
2,199.59
2,384.32

**ภาระค�ำ้ ประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค�้ำประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำ� มาใช้ในการกันเงินส�ำรอง ซึ่งค�ำนวณจากหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค�้ำประกัน (หมายเหตุ 3.9)

		

2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตงั้ ภาระค�ำ้ ประกันและตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชย
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ภาระค�้ำประกัน
PGS ระยะที่ 1
PGS ระยะที่ 2
PGS ระยะที่ 3
PGS ระยะที่ 4
PGS ระยะที่ 5/56
PGS ระยะที่ 5/57
PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ 1
PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ 2
PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ 3
PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ 4
โครงการหนี้สินนอกระบบ
โครงการรายสถาบันการเงิน 1
โครงการรายสถาบันการเงิน 2
โครงการรายสถาบันการเงิน 3
PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง
PGS อุทกภัย ธพว. 54
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2
PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1
PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2

6,941.28
14,543.50
23,355.82
18,596.14
56,105.92
53,236.88
2,293.03
3,541.58
508.91
4.50
24.76
11,886.07
18,187.62
6,812.01
722.78
445.55
19,535.16
5,508.50
94.82
5.47

2557
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้
รวม
295.34
316.39
(296.91)
(138.55)
665.78
470.20
15.16
61.38
1.73
0.01
0.95
199.22
266.84
119.89
67.55
34.11
400.37
144.02
3.45
0.06
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2557
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้
รวม
0.39
6.69
10.14
244.13
241.51
0.47
8.57
0.16
0.07
0.02
3,139.14

ภาระค�้ำประกัน
16.00
137.28
1,046.10
5,730.63
9,499.41
110.98
2,441.38
53.31
32.19
7.00
261,424.58

PGS New/Start-up SMEs 55
PGS New/Start-up SMEs 56
PGS New/Start-up SMEs 57
PGS PIL/55
PGS PIL/56
PGS PIL/57
TCG Renew ระยะที่ 1
PGS Micro Entrepreneurs
PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน
PGS SMEs Halal Trade
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. ได้ตั้งส�ำรองโครงการปกติและโครงการ Portfolio Guarantee Scheme
(PGS) ดังนี้
		

1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค�้ำประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับ
ปี 2556
หน่วย : ล้านบาท
2556
ภาระค�้ำประกัน

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

5,534.02
256.28
172.41
158.61
3,356.29
9,477.61

ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค�้ำประกันสุทธิ**
ปกติ
-

9.34

349.03
358.37

NPL
47.43
47.43

MOU

RP

รวม

-

103.86
99.26
1,668.45
1,871.57

117.08
99.26
2,389.31
2,605.65

3.88
324.40
328.28

**ภาระค�้ำประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค�้ำประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำ� มาใช้ในการกันเงินส�ำรอง ซึ่งค�ำนวณจากหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค�้ำประกัน (หมายเหตุ 3.9)
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2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตงั้ ภาระค�ำ้ ประกันและตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชย
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ภาระค�้ำประกัน
PGS ระยะที่ 1
PGS ระยะที่ 2
PGS ระยะที่ 3
PGS ระยะที่ 4
PGS ระยะที่ 5
PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ 1
PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ 2
โครงการหนี้สินนอกระบบ
โครงการรายสถาบันการเงิน 1
โครงการรายสถาบันการเงิน 2
โครงการรายสถาบันการเงิน 3
PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง
PGS อุทกภัย ธพว. 54
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2
PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1,2
PGS New/Start-up SMEs 55
PGS New/Start-up SMEs 56
PGS PIL/55
PGS PIL/56
รวม

11,826.00
17,823.62
27,613.53
21,370.01
60,806.66
2,472.99
1,574.19
27.43
13,929.28
21,240.63
8,762.28
1,023.30
579.01
20,644.21
5,780.98
96.24
47.18
181.78
7,000.64
11,348.68
234,148.64

2556
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้
รวม
68.22
145.09
217.46
351.53
538.83
9.73
4.91
0.75
256.17
367.95
130.93
51.44
24.83
422.93
106.98
2.06
1.43
2.59
131.44
50.31
2,885.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บสย. กันเงินส�ำรองตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในนโยบายการค�้ำประกัน
สินเชื่อ (หมายเหตุ 3.9) เป็นเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 5,523.46 ล้านบาท และ 5,491.23 ล้านบาท
ตามล�ำดับ แบ่งเป็นโครงการปกติ บสย. กันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยจ�ำนวน 2,384.32 ล้านบาท และ
2,605.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของภาระค�้ำประกันสุทธิตามล�ำดับ และโครงการ PGS กันเงิน
ส�ำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รบั รู้ในรอบบัญชีนนั้ มียอดสะสมเป็นจ�ำนวน 3,139.14 ล้านบาท และ
2,885.58 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส�ำหรับโครงการ RP เป็นโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกัน
ชดเชยตามอัตราส่วนสูญเสียทีก่ �ำหนดแต่ไม่เกินภาระค�้ำประกันซึง่ จ�ำนวนเงินทีจ่ ะต้องประมาณการนัน้ จะต้อง
น�ำมูลค่าหลักประกันที่ขายได้สุทธิมาหักออกจากภาระหนี้สินทั้งหมด จึงจะก�ำหนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อ
น�ำมาประมาณการเงินส�ำรองค่าประกันชดเชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บสย. ได้กนั เงินส�ำรอง
ส�ำหรับโครงการ RP จ�ำนวน 1,697.81 ล้านบาท และ 1,871.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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4.13 ทุนเรือนหุ้น
ตามพระราชบัญญัตบิ รรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทนุ ประเดิม 400 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 บสย.
ได้รับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจ�ำนวน 40 ล้านหุ้น เป็นเงิน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400
ล้านบาท ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 และครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 20 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท เป็นเงิน 2,000 ล้านบาท บสย. ได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากกระทรวงการคลังจ�ำนวน 3 ล้านหุ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกจ�ำนวน 24,730 หุ้น เป็นเงินรวม 302.47
ล้านบาท และได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,702.47 ล้านบาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกช�ำระจ�ำนวน 16,975,270 หุ้น
ตามมติพิเศษของการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เห็นชอบให้ยกเลิก
การเรียกช�ำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนส�ำหรับหุ้นที่ยังไม่เรียกช�ำระจ�ำนวน 16,975,270 หุ้น และให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 21,374,737 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 2,137.47 ล้านบาท และได้รับช�ำระแล้วจากกระทรวง
การคลังเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2552 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกช�ำระจ�ำนวน 1,374,737 หุ้น
เป็นเงิน 137.47 ล้านบาท โดย บสย. ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2552 ท�ำให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 95.49 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้ว ซึ่งการ
เพิม่ ทุนดังกล่าวท�ำให้สดั ส่วนของภาระค�ำ้ ประกันกับขนาดของเงินกองทุนอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และท�ำให้สถาบัน
การเงินเกิดความเชื่อมั่นในฐานะการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ตามภาระค�้ำประกันของ บสย.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เป็นหุ้นที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว จ�ำนวน 67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท
4.14 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีทุนส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 109.06 ล้านบาท โดย บสย. ได้กนั เงินส�ำรอง
ในอัตราร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ตามข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินส�ำรองและเงินปันผล ข้อ 77
เมือ่ สิน้ ขวบปีทางบัญชีเงินทุกปี และก่อนทีจ่ ะประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลหรือเงินอย่างอืน่ ทีจ่ า่ ยให้แก่ผถู้ อื หุน้
4.15 เงินปันผลจ่าย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบรรษัท ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จากการด�ำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 2.43 บาท จ�ำนวนหุน้ 67,024,730 หุน้ รวมเป็นเงิน 162.87 ล้านบาท
ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในเดือนกรกฎาคม 2557
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4.16 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นผลก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลให้เป็นมูลค่ายุติธรรม จ�ำนวน 163.43 ล้านบาท และ 18.18 ล้านบาท ตามล�ำดับ
หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

2557
18.18
145.25
163.43

2556
200.23
(182.05)
18.18

4.17 ภาระค�้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
การด�ำเนินงานเพือ่ ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ภาระค�ำ้ ประกันต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ภาระค�้ำประกันปลายงวด
เงินส�ำรองค่าประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.12)

2557
243,626.25
61,063.91
304,690.16
(35,155.11)
269,535.05
5,523.46

2556
180,448.59
87,094.15
267,542.74
(23,916.49)
243,626.25
5,491.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกันจ�ำนวน 269,535.05 ล้านบาท แบ่งเป็นการค�ำ้ ประกันโครงการ
ปกติจ�ำนวน 8,110.47 ล้านบาท และภาระค�้ำประกันโครงการ PGS จ�ำนวน 261,424.58 ล้านบาท (หมายเหตุ
4.12) โดย บสย. มีภาระค�ำ้ ประกันทีเ่ ป็น NPGs และเป็นไปตามหนังสือสัญญาค�ำ้ ประกันกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
ในส่วนที่ บสย. ต้องรับความเสี่ยง จ�ำนวน 2,384.32 ล้านบาท และ 3,139.14 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยภาระ
ค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
		

4.17.1 โครงการ PGS ระยะที่ 1 คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบในหลักการโครงการ
ค�้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 (โครงการมีอายุ 5 ปี) เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการกระตุ้นให้
สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีเป้า
หมายการขยายวงเงินในการค�้ำประกันสินเชื่อ จ�ำนวน 30,000 ล้านบาท และรัฐบาลจะชดเชยความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินการในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริงและลูกค้าที่มาใช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในปีแรก (ระยะเวลาการยื่นค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุด
วันที่ 5 มีนาคม 2553) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 6,941.28 ล้านบาท
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4.17.2 โครงการ PGS ระยะที่ 2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบให้ด�ำเนินการ
ค�้ำประกันสินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 (โครงการมีอายุ 5 ปี) วงเงิน
30,000 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี (ระยะเวลาการยื่นค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553) ซึ่งรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และชดเชยความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินการในวงเงินไม่เกิน 1,875 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 14,426.80 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงการ Portfolio
Guarantee Scheme ระยะที่ 2 และยกเว้นค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันให้กับผู้ประกอบการ SMEs
ที่ได้รับการค�้ำประกันจาก บสย. อยู่เดิม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง และผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤต
ทางการเมืองภายในประเทศ ที่ขอสินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยให้ บสย. แบ่งวงเงินจ�ำนวนไม่เกิน
5,000 ล้านบาท จากวงเงินค�ำ้ ประกันรวม 30,000 ล้านบาท จากโครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมส�ำหรับรอบค�้ำประกัน
ในปี 2553 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันให้ในวงเงินไม่เกิน 37.50 ล้านบาท และให้
เบิกจ่ายตามที่เสียหายจริงส�ำหรับเงื่อนไขให้ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์การค�้ำประกันโครงการ PGS
ระยะที่ 2 ต่อไปเช่นเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 116.70 ล้านบาท
ดังนั้น ภาระค�้ำประกันสินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 จ�ำนวนรวม
14,543.50 ล้านบาท

		

4.17.3 โครงการ PGS ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินการ
ค�้ำประกันโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสินเชื่อ
ในระบบสถาบันการเงินและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดวงเงิน
ค�้ำประกัน จ�ำนวน 36,000 ล้านบาท ระยะเวลาค�ำ้ ประกัน 5 ปี สิ้นสุดการรับค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรัฐบาลชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินการในวงเงิน
ไม่เกิน 2,250 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระ
ค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 23,355.82 ล้านบาท

		

4.17.4 โครงการ PGS ระยะที่ 4 เป็นโครงการค�ำ้ ประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อ
แต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินและเป็นโครงการต่อเนื่องจาก PGS
ระยะที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 วงเงินค�้ำประกัน 24,000 ล้านบาท ระยะ
เวลาการค�้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยก�ำหนดความ
เสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่
ณ วันสิ้นอายุการค�ำ้ ประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
บสย. จึงตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชยทัง้ จ�ำนวนของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 18,596.14 ล้านบาท

		

4.17.5 โครงการ PGS ระยะที่ 5 คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2556 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกัน
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
ทีม่ ศี กั ยภาพแต่ขาดหลักประกันให้มโี อกาสเข้าถึงสินเชือ่ สถาบันการเงิน รวมทัง้ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ
SMEs ไทยในการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ โดยมีวงเงินค�้ำประกันรวม 3 ปี จ�ำนวน 240,000 ล้านบาท

108

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

ระยะเวลาค�ำ้ ประกัน 7 ปี ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดค�ำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ทั้งนี้ในแต่ละปีให้ถือเป็น 1 Portfolio (รวมเป็น 3 Portfolio) โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุด
ทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 18 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุ
การค�้ำประกันส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน
ค�ำ้ ประกันสินเชื่อตลอดอายุการค�ำ้ ประกัน 7 ปี บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงิน
รายได้คา่ ธรรมเนียมที่ได้รับในปีนนั้ ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกันของโครงการ
ทีค่ ำ�้ ประกันในปี 2556 และ ปี 2557 จ�ำนวน 56,105.92 ล้านบาท และ 53,236.88 ล้านบาท ตามล�ำดับ
		

4.17.6 โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครัง้ ที่ 1 คณะกรรมการ บสย. ครัง้ ที่ 4/2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม
2553 มีมติอนุมัติจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ
PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีระยะเวลาในการให้การ
ค�้ำประกันภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ท�ำบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อให้ธนาคารน�ำไปจัดสรรวงเงินค�้ำประกัน
ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วงเงิน 3,000 ล้านบาท ก�ำหนดอายุโครงการ
7 ปี โดยจ�ำกัดการจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
การค�้ำประกัน พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 2,293.03 ล้านบาท

		

4.17.7 โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2556 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค�้ำประกันสินเชื่อ
ในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 โดยมีระยะเวลาในการ
ให้การค�ำ้ ประกันภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีท่ ำ� บันทึกข้อตกลงนีเ้ พือ่ ให้ธนาคารน�ำไปจัดสรรวงเงินค�ำ้ ประกัน
ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วงเงิน 6,000 ล้านบาท ก�ำหนดอายุโครงการ
5 ปี โดยจ�ำกัดการจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 8.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ
วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่
ค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 3,541.58 ล้านบาท

		

4.17.8 โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 3 คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 25
สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค�้ำประกันสินเชื่อ
ในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการค�้ำประกันแต่ละระยะโครงการ
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหนังสือค�ำ้ ประกัน โดยก�ำหนดความรับผิดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันทีเ่ ป็น NPG
แต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 8.5 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�ำ้ ประกัน ส�ำหรับ
อัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกัน SMEs แต่ละราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 508.91 ล้านบาท

		

4.17.9 โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 4 (BI for SCB Y2014) คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่
11/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ
การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ โดยมีระยะเวลาการค�ำ้ ประกัน
ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหนังสือค�ำ้ ประกัน โดยก�ำหนดความรับผิดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันทีเ่ ป็น NPG
แต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 12 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน ส�ำหรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินที่ค�้ำประกัน SMEs แต่ละราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 4.50 ล้านบาท
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4.17.10 โครงการหนี้สินนอกระบบ คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2553 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มีมติ
อนุมตั ใิ ห้จดั ท�ำหลักเกณฑ์โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ภาคประชาชน (หนีส้ นิ นอกระบบ) โดยด�ำเนินการ
ภายใต้โครงการค�ำ้ ประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ให้กับสถาบันการเงิน
ของรัฐในวงเงิน 3,000 ล้านบาทและ 2,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาค�้ำประกัน 8 ปี และ 12 ปี บสย.
จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 15และร้อยละ 23 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
การค�ำ้ ประกัน ตามล�ำดับ พร้อมทัง้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกัน
ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านขั้นตอนการเจรจาหนี้สินนอกระบบ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
และการพิจารณาสินเชือ่ ตามระเบียบของธนาคารทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยก�ำหนดวงเงินค�ำ้ ประกันสูงสุด
แต่ละรายไม่เกิน 200,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 24.76
ล้านบาท

		

4.17.11 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26
มีนาคม 2553 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึง่ เป็นโครงการค�้ำประกัน
สินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น
2 ประเภท ประเภทระยะเวลา 5 ปี และระยะเวลา 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวมไม่เกิน
10,000 ล้านบาท และ มติคณะกรรมการ บสย. ครัง้ ที่ 6/2554 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 อนุมตั วิ งเงิน
ค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับรายสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 10,000 ล้านบาท
รวมเป็นวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดย บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 8.50 และ
ร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 11,886.07 ล้านบาท

		

4.17.12 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลงวันที่ 27
ตุลาคม 2554 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึง่ เป็นโครงการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น
2 ประเภท ประเภทระยะเวลา 5 ปี และระยะเวลา 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม 5,000
ล้านบาท บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกัน
เฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�ำ้ ประกัน ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน
จ�ำนวน 18,187.62 ล้านบาท

		

4.17.13 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2555 ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2555 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึง่ เป็นโครงการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น
2 ประเภท ประเภทระยะเวลา 5 ปี และระยะเวลา 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม 10,000
ล้านบาท บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกัน
เฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�ำ้ ประกัน ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน
จ�ำนวน 6,812.01 ล้านบาท

		

4.17.14 โครงการ PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์, ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรงโดยความ
ร่วมมือระหว่าง บสย. กับ ธพว. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ดำ� เนินการ
ภายใต้โครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme มีระยะเวลาค�้ำประกัน
5 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 7.50 ของภาระค�้ำประกัน
เฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี (ระยะ
เวลาการยื่นค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554) โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมอัตรา
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ร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกันในปีแรก วงเงินชดเชยค่าธรรมเนียมไม่เกิน 20 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 722.78 ล้านบาท
		

4.17.15 โครงการ PGS ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย, วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554
วงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือระหว่าง บสย. และ ธพว. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่
3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินการภายใต้โครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio
Guarantee Scheme ระยะเวลาค�ำ้ ประกัน 5 ปี วงเงินค�ำ้ ประกัน 2,000 ล้านบาท บสย. จ่ายค่าประกัน
ชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 7.50 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน โดยให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในปีที่ 1 - 2 อัตราร้อยละ 1 ต่อปี (ระยะเวลาการยื่นค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554) โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน
ในปีแรก วงเงินชดเชยค่าธรรมเนียมไม่เกิน 30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระ
ค�้ำประกัน จ�ำนวน 445.55 ล้านบาท

		

4.17.16 โครงการ PGS FLOOD 2011 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้ดำ� เนินการ
ค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการค�ำ้ ประกันไม่เกิน 7 ปี
สิน้ สุดค�ำขอให้คำ�้ ประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75
ต่อปีของวงเงินค�ำ้ ประกันตลอดอายุโครงการ โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้
จัดชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน โดยรัฐบาล
ชดเชยความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 17.75 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ
ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุน
ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันปีที่ 1 - 3 ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกันและ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูใ้ ช้วงเงินในปีที่ 4 - 7 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกัน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกันแบ่งเป็นระยะที่ 1 จ�ำนวน 19,535.16 ล้านบาท และ
ระยะที่ 2 จ�ำนวน 5,508.50 ล้านบาท

		

4.17.17 โครงการ PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้
โครงการการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับ บสย. วงเงิน
700 ล้านบาท มีอายุโครงการไม่เกิน 7 ปี (เริ่มโครงการวันที่ 20 มิถุนายน 2555) โดยก�ำหนดความ
เสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�ำ้ ประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.60 ของภาระค�้ำประกัน
เฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.55 ต่อปีของวงเงินที่
ค�ำ้ ประกัน บสย. ตั้งเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 94.82 ล้านบาท

		

4.17.18 โครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 2 ตามมติ
คณะกรรมการ บสย. เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2556 ให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ส�ำหรับการสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม MOU
มีระยะเวลาการค�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย โดยก�ำหนดความ
เสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่
ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�้ำประกันในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 5.47 ล้านบาท

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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4.17.19 โครงการ PGS ส�ำหรับผูป้ ระกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินการค�้ำประกันสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่มีอายุกิจการ
ไม่เกิน 2 ปี เป็น SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างด�ำเนินการวงเงิน 10,000 ล้านบาท มีระยะ
เวลาการค�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกัน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อย
คุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน โดยทีภ่ าระค�ำ้ ประกัน
ที่เป็น NPG ต้องไม่เกินร้อยละ 37.50 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลี่ย ณ หลังวันครบรอบปีในแต่ละปีด้วย
ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 ที่เรียกเก็บจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 0.75 และ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2556 ให้ขยายระยะเวลาการค�ำ้ ประกันออกไปอีก 3 ปี จากเดิมสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นสิ้นสุดการขอรับสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. จึงตั้งส�ำรอง
ค่าประกันชดเชยทัง้ จ�ำนวนของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย.
มีภาระค�ำ้ ประกันที่ค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2555 เป็นระยะที่ 1 จ�ำนวน 16 ล้านบาท ปี 2556
เป็นระยะที่ 2 จ�ำนวน 137.28 ล้านบาท และในปี 2557 เป็นระยะที่ 3 จ�ำนวน 1,046.10 ล้านบาท

		

4.17.20 โครงการ PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity
Improvement Loan) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินการ
ค�้ำประกันสินเชื่อส�ำหรับการสนับสนุนให้ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต เป็น SMEs
ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ธพว. ให้การรับรองวงเงิน 20,000
ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี มีระยะเวลาการค�ำ้ ประกัน 7 ปี วงเงินค�ำ้ ประกันสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
ต่อราย สิ้นสุดค�ำขอให้คำ�้ ประกันภายในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.50 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
การค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ทั้งนี้รัฐบาล
จะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชย
ทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระ
ค�ำ้ ประกันที่ค�ำขอค�ำ้ ประกันสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2555 เป็นระยะที่ 1 จ�ำนวน 5,730.63 ล้านบาท ปี 2556
เป็นระยะที่ 2 จ�ำนวน 9,499.41 ล้านบาท และในปี 2557 เป็นระยะที่ 3 จ�ำนวน 110.98 ล้านบาท

		

4.17.21 โครงการ Renew PGS 1 - 4 เพื่อรองรับโครงการ PGS ระยะที่ 1- 4 ที่ครบก�ำหนดอายุการค�้ำประกัน
ตามมติคณะกรรมการ บสย. เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ โครงการ
PGS ระยะที่ 1 - 4 ทีค่ รบก�ำหนดอายุการค�ำ้ ประกัน โดยมีระยะเวลาการค�ำ้ ประกันแต่ละระยะโครงการ
ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหนังสือค�ำ้ ประกัน โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนี้
จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 11.75 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกันแต่ละ
ระยะโครงการ ซึง่ จะสิน้ สุดการจ่ายค่าประกันชดเชยในปีที่ 11 ของหนังสือค�ำ้ ประกันฉบับสุดท้าย ส�ำหรับ
อัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชย
ทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระ
ค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 2,441.38 ล้านบาท

		

4.17.22 โครงการ PGS Micro Entrepreneurs คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2557 มีมติอนุมตั ใิ ห้จดั ท�ำหลักเกณฑ์โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ใหม่ประเภทเงินกูร้ ะยะปานกลาง/ระยะ
ยาว ที่มีระยะเวลาการผ่อนช�ำระอย่างน้อย 3 ปี โดยมีระยะเวลาการค�้ำประกันไม่เกิน 10 ปี นับแต่
วันที่ออกหนังสือค�ำ้ ประกัน SMEs แต่ละฉบับ โดยก�ำหนดความรับผิดในการค�้ำประกันต่อ Package
ไม่เกินเงินค่าธรรมเนียมค�้ำประกันรับช�ำระแบ่งเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละรอบปี รวมกับเงินสมทบการ
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เบิกจ่ายจากรัฐร้อยละ 20 ของวงเงินอนุมัติค�้ำประกันในแต่ละรอบปี ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียม
ค�้ำประกันเรียกเก็บตามความเหมาะสมของ SMEs ในแต่ละราย ในระหว่างอัตราร้อยละ 1 - 3 ต่อปี
ของวงเงินที่คำ�้ ประกัน SMEs แต่ละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน
53.31 ล้านบาท
		

4.17.23 โครงการเพือ่ ผูป้ ระกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการ บสย. ครัง้ ที่ 10/2557 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค�้ำประกัน
สินเชื่อในลักษณะ PGS โดยผู้ให้กู้เป็นผู้ก�ำหนดวงเงินที่จะขอให้ บสย. ค�้ำประกัน SMEs แต่ละราย
หากกรณีมีสัญญาที่ให้ บสย. ค�้ำประกันตั้งแต่สองสัญญาขึ้นไปและผู้ให้กู้ไม่ได้กำ� หนดวงเงินค�้ำประกัน
รายสัญญา บสย. จะก�ำหนดวงเงินค�้ำประกันรายสัญญาตามสัดส่วนวงเงินที่ขอให้ บสย. ค�้ำประกัน
ต่อวงเงินสินเชื่อที่ค�้ำประกัน และ SMEs แต่ละรายจะให้ บสย. ค�้ำประกันต่อผู้ให้กู้รวมทุกแห่งได้
ในวงเงินค�ำ้ ประกันสูงสุดไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการค�้ำประกันแต่ละระยะโครงการ
ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค�ำ้ ประกัน โดยก�ำหนดความรับผิดที่เป็นภาระค�ำ้ ประกันหนี้จัดชั้น
ด้อยคุณภาพ (NPG) ของแต่ละ Portfolio ไม่เกินร้อยละ 25 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
การค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของวงเงินที่
ค�ำ้ ประกัน SMEs แต่ละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 32.19 ล้านบาท

		

4.17.24 โครงการ PGS SMEs Halal Trade คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557
มีมติอนุมัติจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS
ส�ำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Halal มุ่งสู่ AEC และ
โลกมุสลิม โดยมีระยะเวลาการค�้ำประกันแต่ละระยะโครงการไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ
ค�้ำประกัน โดยก�ำหนดความรับผิดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ไม่เกินร้อยละ
14.75 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน
เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ของวงเงินที่ค�้ำประกัน SMEs แต่ละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 7 ล้านบาท

		

นอกจากนี้ บสย. มีภาระค�ำ้ ประกันของโครงการปกติ จ�ำนวน 8,110.47 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วย โครงการปกติ
จ�ำนวน 361.45 ล้านบาท โครงการ MOU จ�ำนวน 719 ล้านบาท โครงการ SME - NPL จ�ำนวน 53.99 ล้านบาท
และโครงการ RP (Risk Participation) จ�ำนวน 6,976.03 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บสย. ยังมีวงเงินค�้ำประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างท�ำสัญญาและ
วงเงินค�้ำประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างด�ำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้

วงเงินค�้ำประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างท�ำสัญญา
วงเงินค�ำ้ ประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างด�ำเนินการตามกฎหมาย
- ส่วนที่ยื่นฟ้องศาลแล้ว
- ส่วนที่ยังไม่ยื่นฟ้องศาล
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2557
2556
71.68
5,035.98
8,628.19
13,735.85

3,845.07
4,515.68
8,360.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บสย. ได้ตั้งเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยส�ำหรับความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากภาระค�้ำประกัน เป็นจ�ำนวนเงิน 5,523.46 ล้านบาท และ 5,491.23 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(หมายเหตุ 4.12)
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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4.18 สัญญาเช่าระยะยาว
		

บสย. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
รวม		

ไม่เกิน 1 ปี
7.28
6.63
2.25
16.16

2557
ตั้งแต่ 1-5 ปี
5.37
14.42
3.47
23.26

รวม
12.65
21.05
5.72
39.42

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
รวม

ไม่เกิน 1 ปี
6.37
3.62
1.37
11.36

2556
ตั้งแต่ 1-5 ปี
9.01
7.46
1.73
18.20

รวม
15.38
11.08
3.10
29.56

4.19 รายได้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยตั๋วเงินรับ, พันธบัตร
ดอกเบี้ยรับ - ลูกหนี้จากการค�ำ้ ประกัน
หนี้สูญรับคืน
รายได้อื่น ๆ
รวม

2557
205.45
0.19
42.78
0.91
11.77
261.10

2556
204.21
0.05
32.17
0.28
7.86
244.57

4.20 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญของกิจการ
หน่วย : ล้านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวม
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2557
14.26
14.26

2556
15.55
15.55

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป และผู้บริหาร 3 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บสย. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกรับรู้ผลประโยชน์ระยะยาวของ
ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบ
สวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารในปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 มีจำ� นวน 0.27 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 2.39 ล้านบาท
4.21 การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบการเงินบางรายการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : ล้านบาท
2556
ก่อนจัด
รายการจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
รวม

5,970.00
5,970.00

9,245.18
9,245.18

5,970.00
9,245.18
15,215.18

เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
รวม

595.00
9,245.18
9,840.18

(9,245.18)
(9,245.18)

595.00
595.00

หน่วย : ล้านบาท

งานระหว่างท�ำ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ระหว่างทาง
เงินมัดจ�ำ
รวม

2556
ก่อนจัด
รายการจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
0.05
0.05
0.05
2.34
2.39

(0.05)
(0.05)

-

2.34
2.34

4.22 การอนุมัติงบการเงิน
		

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดย คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
รายงานประจำป 2557
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บสย. รวมถึงโครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของ บสย.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839,946,700 บาท แบ่งเป็น 68,399,467 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช�ำระแล้ว 6,702,473,000 บาท คิดเป็น 67,024,730 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือกระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนช�ำระแล้ว โดยมีรายละเอียด
ผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
รายชื่อผูถือหุน

จำนวนหุน (หุน)

กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
257,193
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
127,287
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
143,000
119,100
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
117,500
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
95,300
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
57,200
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 11,950
อื่นๆ 800
รวม

สัดสวน (%)
63,999,200
632,500
571,900
476,600

415,200

67,024,730

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวล
จริยธรรมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th และในระบบ
Intranet ของ บสย. เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานของ บสย. ทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง
โดยมีเป้าหมายที่ส�ำคัญเพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน บสย. ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการแสดงเจตจ� ำนงที่ส�ำคัญของ
คณะกรรมการ บสย. ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีการก�ำหนดให้กรรมการ บสย. ทุกท่านต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทุกครั้งที่เข้ารับต�ำแหน่งและต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและ
มีการรายงานให้คณะกรรมการ บสย. ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการ
สอบทานการท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บสย. ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีด้วย
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95.49
0.94
0.85
0.71
0.62
0.38
0.19
0.21
0.18
0.18
0.14
0.09
0.02
0.00
100.00

การประเมินผลคณะกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ บสย.
เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเกณฑ์
การประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยท�ำการประเมินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ บสย. จะประเมิน
ใน 2 รูปแบบ ประกอบด้วยการประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือความโดดเด่นใน
ความรูค้ วามสามารถ ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ความเอาใจใส่ตอ่ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ในคณะกรรมการและการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสารของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของ
คณะกรรมการและกับฝ่ายบริหาร การเตรียมและด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ทั้ งนี้ ฝ่ายจัดการจะน�ำเสนอแบบประเมิน ต่อ ที่ ประชุ มคณะกรรมการเพื่ อ ท�ำ การทบทวนแบบประเมิ น ผลให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทหี่ น่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้และเมือ่ คณะกรรมการ บสย. ได้ดำ� เนินการ
ประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายจัดการจะสรุปผลการประเมินและน�ำรายงานต่อที่ประชุมและด�ำเนินการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ บสย. ในปี 2557 ส�ำหรับการประเมินตนเองรายบุคคล
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.03 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเยี่ยมและการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.44 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการ บสย. ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ บสย.
เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และน�ำผลประเมินมาวิเคราะห์
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนน�ำข้อเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานต่อไป

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ

ส�ำหรับการถือครองหุ้นของคณะกรรมการ บสย. มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกรรมการ
นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์
นายอรุณ กมลกิจไพศาล
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ
นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต
นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ
นายธีรธร ธาราไชย

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
100
100
100
100
100
100
100
100

มูลค่า (บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
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กิจกรรมและบทบาทด้านสังคมในปี 2557
การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการและความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน
ในปี 2557 บสย. ได้ดำ� เนินการตามแผนงานอย่างต่อเนือ่ งในการสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล บสย. (Policy Makers) โดยเข้าร่วมประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. ตลอดจนหารือแนวทางประสาน
ความร่วมมือระหว่างกันเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี่ อดรับความต้องการของผูป้ ระกอบการ SMEs โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มยอดการค�ำ้ ประกันโดยรวมให้ได้ตามเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
1. กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. ให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากการลงนามในความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนปัจจุบัน
มีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมกว่า 40 องค์กร เฉพาะในปี 2557 มีดังนี้
			 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมศักยภาพผูป้ ระกอบการ SMEs และผูป้ ระกอบการ
รายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
และหน่วยงานภาครัฐอีก 7 แห่ง
			 ร่วมพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม” กับส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรต่าง ๆ อีกกว่า 20 แห่ง

2. กิจกรรมเพื่อผสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ โดยในปี 2557 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มุ่งเน้นในการหาแนวทางการสนับสนุน
ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
			 หน่วยงานในประเทศ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้หารือในเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(SIPA)
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			 หน่วยงานในต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มีการจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงาน Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) ประเทศเกาหลีใต้มาบรรยายให้ความรู้
ในเรื่องระบบการค�้ำประกันสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิธีการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมาก โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน และสถาบันการเงินกว่า 30 สถาบัน และสื่อมวลชนอีกกว่า 20 รายเข้าร่วมงาน นอกจากนี้
ยังได้รับความสนใจจากผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนน�ำไปสู่การประชุมหารือร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นก้าวส�ำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าวผ่านโครงการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย.
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ น�ำมาซึ่งการขอรับความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่าน
โครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) โดยได้น�ำส่ง KSP Application ต่อ Ministry of Strategy and Finance
ประเทศเกาหลี ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งจากกระทรวงการคลังและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการเตรียมการเพื่อออกโครงการค�ำ้ ประกันเพื่อผู้ประกอบการกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3. กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย เพือ่ กระตุน้ ยอดการค�ำ้ ประกันภายใต้โครงการต่าง ๆ อาทิ
			 การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้องโดยเชิญวิทยากรจากกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยาย ซึง่ ได้รบั
ความสนใจเป็นอย่างมาก และน�ำมาซึ่งการที่สถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์เพือ่ ผูป้ ระกอบการ
กลุ่ม OTOP โดยมี บสย. ค�้ำประกัน
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4. กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มต่าง ๆ พร้อมศึกษาท�ำความเข้าใจในความต้องการของ
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อหาแนวทางในการช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสม
			 งานสัมมนา “รวยทะลุล้านด้วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง”: ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าและจัดงานร่วมกับ บริษัท
แอดวานซ์อนิ โฟร์เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) สถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)
บริษัท พีเพิลมีเดีย จ�ำกัด บริษัท เพนนิซูลาร์แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด และ Google Thailand เพื่อให้ความรู้
ทางด้าน Online Marketing แก่ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้า บสย. ในปัจจุบันหรือเป็นลูกค้าเก่า บสย. ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ SME รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่ของ บสย. ให้ลูกค้าทราบ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน
สัมมนา ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 104 ราย มีความต้องการวงเงินสินเชือ่ ประมาณ 250 ล้านบาท โดยเป็นกลุม่ ทีย่ งั ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลให้ บสย. ทราบถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การเปิด AEC อาทิ
			 ประสานความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ดังนี้
				 ร่วมแบ่งปันความรู้เรื่อง Credit Guarantee กับ รัฐบาลพม่า ณ กรุงเนปยีดอ
				 เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ บสย. ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน AEC + 4 ที่จัดขึ้นโดยธนาคาร
กสิกรไทย ที่เชิญหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงินจากต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ 40 องค์กร
			 ได้รับเชิญจาก สมาคมธนาคารไทย และ Greater Mekong Subregion (GMS) ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากร
ให้กับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ AEC ร่วมกับสถาบันการเงิน
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ความร่วมมือกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
บสย. ได้ด�ำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนประสานความสัมพันธ์
กับสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และ
ทีมงานของธนาคารส่วนกลาง ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านบริหารการขาย
ด้านบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลในการก�ำหนดนโยบายให้มีการน�ำผลิตภัณฑ์ของ บสย. ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มยอดการค�ำ้ ประกันให้เป็นไปตามเป้าหมาย และช่วยให้ผู้ประกอบการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมุ่งเน้นการท�ำกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอ�ำนวยสินเชื่อร่วมกับทีมงานธนาคารส่วนกลาง
แต่ละแห่ง โดยมีรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1. กิจกรรมประชุมชีแ้ จง/หารือ ร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพือ่ ให้สถาบันการเงินรับทราบนโยบายและความคืบหน้า
โครงการต่าง ๆ ของ บสย. และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการท�ำงานร่วมกัน อาทิ
			 กิจกรรมประชุมชี้แจงสถาบันการเงินทุกแห่ง เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือพักช�ำระค่าธรรมเนียม 6 เดือน
ส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวในภาคเหนือและวิกฤตการณ์ทางการเมือง
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557

			 จัดประชุมชี้แจงสถาบันการทุกแห่ง เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ SMEs
รวม 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมปีแรกผ่านโครงการค�้ ำประกันสินเชื่อ PGS5 วงเงิน
ค�้ำประกันรวม 55,000 ล้านบาท มาตรการค�ำ้ ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs วงเงิน
ค�้ำประกันรวม 5,000 ล้านบาท และมาตรการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
วงเงินค�้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
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			 จัดประชุมหารือเรื่องผลกระทบกฎหมายค�้ำประกันฉบับใหม่ร่วมกับพันธมิตรสถาบันการเงิน โดย นายวิเชษฐ
วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารระดับสูง บสย. เชิญพันธมิตรสถาบันการเงิน ด้านสินเชื่อ จ� ำนวน 200 คน เพื่อร่วมประชุม
“การหารือผลกระทบกฎหมายค�ำ้ ประกันและจ�ำนองที่แก้ไขใหม่ ที่มีต่อการค�้ำประกันของ บสย.” พร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากสถาบันการเงิน ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และ
น�ำไปปรับปรุงกระบวนการท�ำงานระหว่างกันเพื่อรองรับกับกฎหมายค�้ำประกันที่แก้ไขใหม่

2. จัดกิจกรรมหรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดการค�้ำประกันของ บสย. ให้กับธนาคาร
พาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ
พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อ SMEs Halal Trade เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ
SMEs Halal มุ่งสู่ AEC และโลกมุสลิม ส�ำหรับธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย (SMEs Halal Trade for IBANK)
วงเงินค�้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ระหว่าง บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กับธนาคารอิสลาม
แห่ ง ประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็ น เตอร์ พ อยต์
เทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร “โครงการสินเชือ่ เพือ่ การสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม ระหว่ า ง
หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 20 แห่ง ร่วมกับ
ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (บสย.) ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ส�ำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
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จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุน SMEs รวม 4 โครงการ
ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(บสย.) กับ ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม
2557

กิจกรรมแถลงข่าวระหว่าง บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) และธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ถึ ง การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ้ ป ระกอบการแฟรนไชส์
ณ ธนาคารกสิกรไทย ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2557

กิจกรรมสัมมนา “มาตรการกระตุ้นสินเชื่อ SMEs ผ่านกลไก
การค�้ำประกันของ บสย.” ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวม 4 ครัง้ เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในบทบาทของ
บสย. และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการค�้ำประกันของ
บสย. ให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงินรวมจ�ำนวน
กว่า 900 คน โดยจัดขึ้นในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมความร่วมมือ 3 พันธมิตรได้แก่ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารไทยพาณิชย์
จ� ำ กั ด (มหาชน) และกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวง
มหาดไทย ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP และ
วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME เพื่อ
ผู ้ ป ระกอบการ OTOP โดยมี ก ารค�้ ำ ประกั น จาก บสย.
ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2557
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			 จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “คืนความสุข SMEs รายย่อย OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน” ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กับ สถาบันการเงิน 19 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการ
ค�้ำประกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน วงเงิน 10,000 ล้านบาท และ
โครงการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) วงเงิน 5,000 ล้านบาท

3. กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและขอบคุณธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
กิจกรรมขอบคุณสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการขอบคุณสถาบันการเงินส�ำหรับความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกัน
กับ บสย. ด้วยดีตลอดมา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

124

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

ความช่วยเหลือและการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
1. กิจกรรม “เข้าถึงแหล่งเงินทุน” ฝ่ายกิจการสาขา โดยส�ำนักงานสาขาของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ทั่วภูมิภาคทั้ง 11 สาขา ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
หน่วยงานคู่ความร่วมมือ และสถาบันการเงินในพื้นที่ จัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพื่อสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ 22 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในงาน
ช่วงเช้าเป็นการให้คำ� ปรึกษาด้านการขยายสินเชือ่ และการค�ำ้ ประกันจาก บสย. พร้อมทัง้ ค�ำปรึกษาและแนะน�ำเรือ่ ง
แผนการเงิน ธุรกิจ การเตรียมความพร้อมในการขอสินเชือ่ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษจากบริษทั ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ และการเสวนา “เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้สนิ เชือ่ ” โดย ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการพัฒนา SMEs และ บสย.

ส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่

ส�ำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา

ส�ำนักงานสาขาอุบลราชธานี

ส�ำนักงานสาขาสงขลา

ส�ำนักงานสาขากรุงเทพฯ

ส�ำนักงานสาขาชลบุรี

รายงานประจำป 2557
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2. กิจกรรม “บสย. Orientation” ฝ่ายกิจการสาขา โดยส�ำนักงานสาขาของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ทั่วภูมิภาคทั้ง 11 สาขา จัดกิจกรรม “บสย. Orientation” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสย.
ให้ ก ารค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง บสย. กั บ ลู ก ค้ า
พร้อมทั้งแนะน�ำบทบาทและหน้าที่ของ บสย. รวมถึงผลิตภัณฑ์บริการค�้ำประกันสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ให้ลูกค้า
ได้ทราบ นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษและการเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง
ในการท�ำธุรกิจ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ สามารถน�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของตนเองได้
ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs พร้อมกันนี้
ภายในงานมีกิจกรรมเปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน

ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา

ส�ำนักงานสาขาพิษณุโลก

ส�ำนักงานสาขาสุราษฎ์ธานี

ส�ำนักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์

3. การพัฒนาธุรกิจกับสถาบันการเงิน ฝ่ายกิจการสาขา โดยส�ำนักงานสาขาของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ทั่วภูมิภาคทั้ง 11 สาขา ร่วมพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันการเงิน โดยการเข้าพบศูนย์ธุรกิจของ
สถาบันการเงินในภูมิภาค จัดประชุมและสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อแนะน�ำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับบริการ
ค�ำ้ ประกันสินเชื่อและประสานงานในการยื่นค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อและติดตามผล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมสร้างการรับรู้กับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเปิดบูธ
บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.)
ในโอกาสเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งาน “Money Expo
Hatyai 2014” พร้อมด้วยนายสันติ วิรยิ ะรังสฤษฎ์ ประธาน
จัดงาน และนายพิริสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา โดยมี น างพงษ์ ทิ พ ย์ เทศะภู ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ บสย. และนายเอกพร นิโรจน์ ผู้จัดการ
ส�ำนักงานสาขาอาวุโส ส�ำนักงานสาขาสงขลา ร่วมให้การ
ต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่
7 มีนาคม 2557
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Money Expo 2014” โดยมี
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.) และ
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ให้การ
ต้อนรับ โดย บสย. ร่วมออกบูธ เพื่อให้ค�ำปรึกษาการขอ
สินเชื่อและแนะน�ำค�้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ
SMEs ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 เมืองทองธานี เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
นายระพี ผองบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดบูธ บสย. ในงาน “Thailand Smart
Money” จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ พร้อมให้
ค� ำ แนะน� ำ การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น แก่ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs
ในโครงการค�้ำประกันสินเชื่อ วงเงิน 55,000 ล้านบาท
ฟรี ค ่ า ธรรมเนี ย มค�้ ำ ประกั น ปี แรก ณ เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้เกียรติเปิดบูธ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ในโอกาสเป็นประธานในพิธเี ปิด “มหกรรมชีช้ อ่ งรวย
เชียงใหม่ 2014” โดยมีนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำ� นวยการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. และนายคมสัน วัฒนวนาพงษ์
รักษาการผู้อ� ำนวยการฝ่ายกิจการสาขา ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
รายงานประจำป 2557
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นายเสริ ม ไชยณรงค์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ให้เกียรติเปิดบูธ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน “Thailand
Smart Money Smart Opportunities อุบลราชธานี
ครัง้ ที่ 2” โดยมีนายรุง่ ชัย เศรษฐบดี ผูจ้ ดั การส�ำนักงานสาขา
อุบลราชธานี บสย. และทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ให้ ก ารต้ อ นรั บ ณ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 ตุลาตม 2557

นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา ให้เกียรติ
เปิดบูธ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน “Thailand Smart
Money Smart Opportunities สัญจรสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 2” โดยมีนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้ช่วย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บสย. และทีมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน “Thailand Smart
Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 5” โดยนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิดงาน และทีมงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการสาขาส�ำนักงานสาขา
กรุ ง เทพมหานคร ร่ ว มออกบู ธ แนะน�ำ บริ ก ารค�้ ำ ประกั น
สินเชื่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และให้ค�ำปรึกษากับผู้ประกอบการ
SMEs ที่เข้าร่วมงาน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2557

128

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

การสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สัมภาษณ์
ในรายการ “บอกข่าวเล่าเรื่อง” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (สทท.พิษณุโลก) เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดการค้าและการ
ท่ อ งเที่ ย วเขตชายแดนไทย-พม่ า ” ระหว่ า ง บสย. กั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เพื่อช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ให้เตรียมพร้อมรับการก้าวสู่การเปิดประชาคม
อาเซียน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด
พิษณุโลก (สทท.พิษณุโลก) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นายพัชรพล สุทธิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียล
พลัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ลูกค้า บสย. ให้สัมภาษณ์เพื่อ
บั น ทึ ก เทปในรายการ “เดิ น หน้ า ประเทศไทย” โดยมี
นายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นพิธีกรด�ำเนินรายการ เพื่อชี้แจง
แนวทางการขับเคลื่อนของ บสย. ในการช่วยผู้ประกอบการ
SMEs ให้เดินหน้าก้าวต่อไป รวมถึงการเล่าประสบการณ์ของ
ลูกค้าที่การได้รับความช่วยเหลือจาก บสย. ณ อาคาร
มาลีนนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2557 โดยได้ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557
หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์
เพื่อบันทึกเทปในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” โดยมี
นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นพิธีกรด�ำเนินรายการ เพื่อ
ชี้แจงมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ได้แก่ มาตรการพักช�ำระค่าธรรมเนียมค�้ำประกันส�ำหรับ
ลู ก ค้ า บสย. และ 3 มาตรการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แก่ มาตรการรัฐ
จ่ายค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันแทน SMEs ในโครงการค�ำ้ ประกัน
PGS ระยะที่ 5 มาตรการช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ ป ระกอบการ
กลุ่มรายย่อยผ่านโครงการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบ
การ Micro Entrepreneurs และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ณ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นายพัชรพล สุทธิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด และนายหัสยุทธ วิเศษบัณฑิตกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาซาล ฟุตบอลคลับ จ�ำกัด ลูกค้า บสย. บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ “รักเมืองไทย”
ตอน “บสย. ช่วย SMEs ช่วยชาติ” ด�ำเนินรายการโดย พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ เพื่อแนะน�ำบทบาทและบริการค�้ำประกัน
สินเชื่อของ บสย. รวมถึงมาตรการช่วย SMEs ต่าง ๆ ณ สถานีโทรทัศน์ TNN 2 อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ต้อนรับ
คุณมุนิตา แซ่เบ๊ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี และ
คุณสุจติ รา กิไพโรจน์ ผูส้ อื่ ข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN ในโอกาส
สั ม ภาษณ์ ป ระเด็ น ความคื บ หน้ า โครงการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการกลุ่มรายย่อย Micro Entrepreneurs และ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม
2557

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ รักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการ
สาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ให้สมั ภาษณ์ออกอากาศสด ในรายการ “บอกข่าว เล่าเรือ่ ง”
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
(สทท.พิษณุโลก) ณ สทท.พิษณุโลก พร้อมทั้งแถลงข่าวกับ
ผู้แทนสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงมาตรการ
ช่วย SMEs 3 มาตรการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก คสช. ให้ประชาชน
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง ณ บสย. ส�ำนักงานสาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2557
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รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ� ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.)
ให้สัมภาษณ์กับพลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ ผู้ด�ำเนินรายการ
ในการบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย” ทางสถานีโทรทัศน์
TNN2 ออกอากาศทาง True Vision 120 เพือ่ ประชาสัมพันธ์
โครงการ “นักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1” ซึ่งเป็น
บทบาทของ บสย. ทีร่ ว่ มกับหอการค้าไทย หนึง่ ในหน่วยงาน
พันธมิตรในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และนักธุรกิจ
ให้มีความรู้และความเข้มแข็ง ซึ่งจะท�ำให้เศรษฐกิจของชาติ
มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ณ สถานีโทรทัศน์ TNN
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ� ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.)
ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ� ำปี
2557 กับนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ในงาน “เด็กไทยน�ำวัฒนธรรมสูอ่ าเซียน” ซึง่ บสย. ได้รว่ มมือ
กับกรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กกับ
กรมประชาสัมพันธ์เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วม
ในสังคมและเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในวันข้างหน้าพร้อมทั้งเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
(สทท.11) ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย
นายวั ล ลภ เตชะไพบู ล ย์ กรรมการและผู ้ จั ด การทั่ ว ไป
มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิบางกอกโพสต์ จ�ำนวน 100,000
บาท เพือ่ ใช้ในกิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธฯิ ในกิจกรรม
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “2014 Bangkok Post - Black
Mountain Charity Golf & Gourmet Dinner” โดยมี
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิบางกอกโพสต์ เป็นผู้รับมอบ ณ สนามกอล์ฟ Black
Mountain หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2557

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

131

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ
3 หน่วยงานพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุน ให้ความรู้สื่อมวลชนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการค้า-การลงทุน
และสถานการณ์การท่องเที่ยว แม่สอด-เมียวดี ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก
นายชัยวัฒน์ วิทติ ธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก ร.ต.อ.สมบัติ พันธุณ
์ รงค์ นายกสมาคมท่องเทีย่ วจังหวัด
ตากและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก และนายประเสริฐ จึงกิงรุ่งโรจน์ ผู้บริหารบริษัท ฮงล้งแอนด์ซัน
จ�ำกัด ร่วมเสวนา ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รสี อร์ท พร้อมทัง้ น�ำสือ่ มวลชนเยีย่ มชม ไร่กหุ ลาบ “ปฐมเพชร” แหล่งผลิต
ดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยส่งไปจ�ำหน่ายปากคลองตลาด จากนั้นชมกิจการค้าส่ง-ปลีก ลูกค้า บสย. “มุกดา
มาร์เก็ต” เจาะลึกสินค้าอุปโภค-บริโภค ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมกิจการ นางปิยนาถ พรหมสมบัติ ลูกค้า บสย. ที่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการกับ บสย. ประกอบกิจการน�ำเข้าแมงดาจากพม่ารายใหญ่ของเมืองไทย ระหว่างวันที่ 29-31
มีนาคม 2557

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ� ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วม
แสดงความยินดีกับนายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดี
กรมประชาสั ม พั น ธ์ ในงาน “เริ ง ลี ล า ลี ล าศเริ ง ใจ
กรมประชาสั ม พั น ธ์ ” เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยก่ อ ตั้ ง
กรมประชาสัมพันธ์ปีที่ 81 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการสื บ สานอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ
ด้านการแสดงดนตรีของวงกรมประชาสัมพันธ์ และสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับเครือข่าย
กรมประชาสั ม พั น ธ์ โดยรายได้ จ ากการจั ด งาน
กรมประชาสัมพันธ์จะน�ำไปเป็นสวัสดิการข้าราชการและ
พนั ก งานต่ อไป ณ อาคารใหม่ สวนอัม พร เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2557
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) น�ำทีมพนักงาน
บสย. และทีมผูส้ อื่ ข่าว แข่งขันแบดมินตันกระชับความสัมพันธ์
กั บ พล.ต.ต. อดิ ศ รี งามจิ ต รสุ ข ศรี ประธานชมรม
Badminton RSBC Polo และทีม RBSC Polo Club
ในการแข่ ง ขั น “TCG+Press Vs RBSC Polo Club
Badminton Friendship Tournament” ณ สนามโปโลคลับ
ลุมพินี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557
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รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย และ
ดร. ธัชพล กาญจนกูล ประธานสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แถลงข่าวโครงการความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SMEs ผ่าน “มาตรการฟรีค่าธรรมเนียมค�้ำประกันปีแรก
โครงการ PGS 5 วงเงินค�้ำประกัน 55,000 ล้านบาท” โดย
รัฐบาลรับภาระช�ำระค่าธรรมเนียมค�้ำประกันแทน SMEs
ปีแรก มีระยะเวลาด�ำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน
2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 หรือจนครบวงเงินค�้ำประกัน
ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริษัท
กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย จ�ำกัด ผู้รับซื้อน�้ำนมดิบจาก
ฟาร์มโคนม ของนายประทีป แก้วนันท์ กรรมการผู้จัดการ
ลูกค้าที่ บสย. สนับสนุนการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ พร้อมเยีย่ มชม
ฟาร์มโคนมของนางนวรัตน์ อิ่มลาภ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
หนองสาหร่าย ฟังแนวคิดและมุมมองระหว่างผู้รับซื้อน�้ำนม
ดิบและเกษตรโคนมที่ต้องเติบโตควบคู่กันไปแบบน�้ำพึ่งเรือ
เสือพึ่งป่า เป็นธุรกิจที่ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ณ อ�ำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เชิญสื่อมวลชนส�ำรวจเส้นทาง
เศรษฐกิจ ด่านช่องเม็ก ประตูการค้าไทย-ลาว พร้อมพูดคุย
กับนายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง นายด่านศุลกาการช่องเม็ก
จากนัน้ เยีย่ มชมกิจการลูกค้า บสย. 3 แห่ง ได้แก่ นายศักรินทร์
นุติพรรณ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ้านแพ้ว
กรุ ๊ ป กิ จ การโลจิ ส ติ ก ส์ ร ายใหญ่ ใ นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
นางสาวจารุณี ทีฆะทิพย์สกุล เจ้าของกิจการร้านชมดี โรงงาน
ผลิตหมูยอ กุนเชียง หมูหยอง ส่งออกทั่วภาคอีสาน และ
นางสาวชาลิดา พูลทรัพย์ กิจการเทียมหอมเดชอุดม เมื่อ
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557
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นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ� ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็น
ผู้แทน บสย. ร่วมถ่ายภาพกับนางสาวล�ำยอง ปกป้อง นายก
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในโอกาสที่ บสย. ร่วมสนับสนุน
การแข่งขัน “แรลลี่ ชั่งหัวมัน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ”
ประจ�ำปี 2557 โดยมีสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิก
จากทุ ก ส� ำ นั ก ข่ า ว/ส� ำ นั ก พิ ม พ์ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในครั้ ง นี้
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
คณะกรรมการ บสย. ร่วมแถลงนโยบายการบริหาร บสย.
และแผนงานปี 2558 พร้อมหนุนฝ่ายจัดการเพิ่มศักยภาพ
องค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน โดยมี พันเอกประเสริฐ ชูแสง กรรมการ
และ ประธานกรรมการบริหาร นายวัลลภ เตชะไพบูลย์
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย และ คณะกรรมการ ร่วม
แถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2557

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. ร่วมแถลงแผนงานและเป้าหมายของ บสย. ในปี 2558 โดย
มุ่งเน้นการท�ำงานแบบบูรณาการ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ภายใต้ 4 กรอบแผนงาน พร้อมสรุปผลการด� ำเนินงาน
ในปี 2557 และจัดงานขอบคุณสือ่ มวลชนทีใ่ ห้การสนับสนุน บสย. ตลอดปี 2557 ณ ห้องอาหาร ราชกรีฑาฮอลล์ โปโล คลับ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารการลงทุน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็น
หั ว หน้ า คณะผู ้ แ ทน บสย. ร่ ว มแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ระหว่าง บสย. กับสถาบัน
ค�ำ้ ประกันสินเชื่อสาธารณรัฐเกาหลี Korea Federation of
Credit Guarantee Foundations (KOREG) ในโครงการ
Working Level Council (WLC) ครั้งที่ 4 โดยมี สถาบัน
ค�ำ้ ประกันสินเชื่อ Credit Guarantee Foundations: CGF
Seoul CGF และสถาบันค�้ำประกันสินเชื่อ Incheon CGF
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อน�ำความรู้
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อส�ำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ณ เมืองแดจอง สาธารณรัฐ
เกาหลี ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2557
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูง ร่วมต้อนรับ Mr. Jose De Luna Martinez,
Senior Financial Economist, World Bank และ
Mr. Adel Meer, International Finance Cooperation
Regional Representative ผู้บริหารระดับสูง ธนาคารโลก
(World Bank) ประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสประชุมหารือ
ความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
SMEs ส�ำหรับสตรี ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
นายศิษฎ์ วงศาริยะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกรรมการและ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมต้อนรับ Mr. Takao
Hayashi, Director, SME Promotion Department และ
Mr. Katsuhisa Takiguchi, Director, SME Promotion
Department, Japan External Trade Organization
(JETRO) ประจ�ำประเทศไทย (JETRO Bangkok) ในโอกาส
ที่ Mr. Takao Hayashi จะเดินทางกลับไปปฏิบัติงาน
ที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น และ Mr. Katsuhisa Takigushi มา
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประจ�ำประเทศไทย ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารหารือการ
ด�ำเนินงานของ บสย. และแนวทางความร่วมมือระหว่าง
บสย. กับ JETRO ในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs และ
โครงการพัฒนา Credit Risk Database (CRD) ตามแผน
วิสาหกิจปี 2557-2561 ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่
26 มีนาคม 2557
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโอกาส
ได้รับเชิญจาก Mr. James Woodward ผู้จัดการบริษัท
หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เข้าร่วมบรรยาย
แนะน�ำบทบาทของ บสย. ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SMEs แก่ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) จากสถาบัน
การเงินชัน้ น�ำต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยการบรรยาย
ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้จัดการกองทุนมีความเข้าใจถึงความส�ำคัญ
ของ บสย. ทีม่ ตี อ่ สถาบันการเงินมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เปิดโอกาส
ให้ บสย. เป็นทีร่ จู้ กั ในเวทีตา่ ง ๆ มากยิง่ ขึน้ ซึง่ ผูร้ ว่ มงานสนใจ
สอบถามรายละเอียดด้านศักยภาพของ บสย. ความช�ำนาญ
ในการให้บริการในผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ
การเข้าใจตลาดและเศรษฐกิจของประเทศไทย ณ โรงแรม
คอนราด กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม น�ำทีมคณะผู้บริหาร
บสย. และคณะผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ศึกษาดูงานระบบการประกันสินเชือ่ และนโยบายรัฐบาลในการให้ความสนับสนุนสถาบัน
ค�ำ้ ประกันสินเชื่อและผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น 5 สถาบัน ได้แก่ 1. สถาบัน Japan Finance Corporation
(JFC) 2. สถาบัน Japan Federation of Credit Guarantee Corporations (JFG) 3. สถาบัน Credit Guarantee
Corporations (CGC), โตเกียว 4. สถาบัน CRD Association (ระบบ Credit Risk Database) 5. Asian Development
Bank Institution (ADBI) โดยการศึกษาดูงานครัง้ นี้ เพือ่ น�ำความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ด้จากการศึกษาดูงานเกีย่ วกับระบบประกัน
สินเชื่อ แหล่งที่มาของเงินทุนในระบบประกันสินเชื่อและเงินสนับสนุนการประกันสินเชื่อในประเทศญี่ปุ่น (Sources of
Funds) ระบบการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่มีต่อผู้ประกอบการ SMEs จนท�ำให้ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ระบบ Credit Risk Database (CRD) เพื่อน�ำมาพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการขยายขอบเขตการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยให้บรรลุ
เป้าหมาย อีกทั้งเป็นแนวทางในการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานของ บสย. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บสย. ตาม
พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15-20 มิถุนายน 2557
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นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นางสาวพิณทิพย์ รุจทิฆัมพร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมงานสัมมนา “Financially Empowering SMEs in
Myanmar-K Bank Forum” ซึ่ง Mr. Muang Myint รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Evolution of SMEs Financial
Support in Thailand and Lessons-Learned for Myanmar” ซึง่ การเข้าร่วมสัมมนาครัง้ นีม้ จี ดุ ประสงค์ คือ เพือ่ แนะน�ำ
บทบาทภารกิจของ บสย. ให้เป็นทีร่ จู้ กั แก่ผนู้ ำ� ระดับสูงของรัฐบาลเมียนมาร์ พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ระหว่างสถาบันการเงินของไทยกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมาร์ โดยเน้นไปยังการให้
ความรู้แก่สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐในเมียนมาร์ถึงความส�ำคัญในการให้สินเชื่อแก่ SMEs รวมถึงวิธีการบริหาร
จัดการสินเชื่อรายย่อยให้คุ้มค่า น�ำเสนอแนวทางในการช่วยเหลือ SMEs เพื่อให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยใช้
กลไกการค�้ำประกันสินเชื่อจากองค์กรของรัฐ อย่าง บสย. ของไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่
27-29 สิงหาคม 2557

นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
พร้อมตัวแทนพนักงาน บสย. เข้าร่วมประชุม ACSIC Training Program (ATP) ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ “How to renovate
the credit supplementation system of ACSIC member institutions for the future in 10 years” เพื่อให้
ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติ และประสบการณ์การพัฒนาระบบค�้ำประกันสินเชื่อของแต่ละประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จัดโดยสถาบัน Korean Federation of Credit Guarantee Foundations
(KOREG) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2557
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นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำ� นวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.)
พร้อมด้วยผู้บริหาร บสย. ร่วมต้อนรับ Ms. Alen Suci
Marlina ผู้แทนจาก Bank Indonesia และ Mr. Zakir
Machmud กั บ Ms. Thia Jasmina นั ก วิ จั ย จาก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Faculty of
Economics, University of Indonesia: LPEM FEUI)
ในโอกาสศึกษาระบบค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และ
การจัดล�ำดับความน่าเชื่อถือของ SMEs (Credit Rating)
ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง บสย. ร่วมต้อนรับผูแ้ ทนจากธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank: ADB) คณะกรรมการ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง
(Greater Mekong Sub-region: GMS) และผู้บริหาร
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง ของกลุ่มประเทศ CLMV
(กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ในโอกาสประชุมเรือ่ ง
Credit Guarantee System for SMEs to Promote
Green Technology and Climate Friendly Agriculture
และศึ ก ษาระบบการค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ ของ บสย. ณ
ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมประชุม
สภาผูว้ า่ การธนาคารโลกและกองทุนระหว่างประเทศประจ�ำปี
2557 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่ปรึกษา
(Advisor) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทย เพื่อ
สามารถปรับปรุงการสนับสนุนความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
และน�ำมาใช้กำ� หนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานของ
บสย. ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9-16
ตุลาคม 2557
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผู้บริหารระดับสูง บสย. ร่วมต้อนรับ Mr. Sebastian Sommer, Head of Component องค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) ซึ่งน�ำคณะผู้บริหารสถาบันการเงินจากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เยีย่ มชมและศึกษาระบบการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในประเทศไทยและผลิตภัณฑ์คำ�้ ประกันสินเชือ่ โครงการ
ต่าง ๆ ของ บสย. เพื่อเป็นต้นแบบให้กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ด�ำเนินการจัดตั้งสถาบันค�้ำประกันสินเชื่อ ส่งผลต่อการขยาย
การค้า การลงทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs ในประเทศตนเอง ส�ำหรับรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โครงการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมธนาคารไทยกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน
ในการน�ำผู้บริหารสถาบันการเงินของสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ มาศึกษาดูงานระบบการธนาคารและระบบการ
ค�ำ้ ประกันสินเชื่อในประเทศไทย ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บสย. เข้าร่วมประชุมประจ�ำปี ACSIC Conference ครั้งที่ 27 แห่งสมาพันธ์ Asian
Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) โดยสถาบัน Credit Guarantee Corporation
Malaysia Berhad (CGCMB) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีหัวข้อการประชุม คือ “Fostering a Culture of
Innovation to Enhance Sustainable Development” จุดประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม คือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสถาบันประกันสินเชื่อในภูมิภาคเอเชียให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และสร้างเครือข่ายที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกสมาพันธ์ ACSIC และสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557
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นายภณ รั ก ตระกู ล กรรมการ บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและ
พนักงาน บสย. ได้เข้าพบ Credit Guarantee Corporation
Malaysia Berhad (CGCMB) เพือ่ ศึกษาดูงานระบบประกัน
สินเชื่อและการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ
มาเลเซี ย พร้ อ มแลกเปลี่ ย นความรู ้ แนวปฏิ บั ติ และ
ประสบการณ์การพัฒนาระบบค�้ำประกันสินเชื่อของแต่ละ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ณ สถาบัน
CGCMB กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2557

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นายเกรียงไกร ไชยศิรวิ งศ์สขุ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมสัมมนา International Forum
เรื่ อ ง “Strengthening Financial Infrastructure:
Towards Shared Growth of Financial Markets in Asia”
จั ด โดย The Center for International Finance
Cooperation (CIFC) ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง
(Financial Supervisory Commission) ของสาธารณรัฐ
เกาหลี และร่วมประชุมกับสถาบัน KOTEC เพื่อแลกเปลี่ยน
และให้ความรู้ในเรื่องการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SMEs ที่มี
นวัตกรรม กับ บสย. และหาแนวทางที่เป็นไปได้ในความ
ร่วมมือในโครงการระดับชาติกับประเทศไทย ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2557

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ นรั บ Mr. Hyun Soon Kang,
Executive Director, Korea Credit Guarantee Fund
(KODIT) สถาบันค�้ำประกันสินเชื่อจากสาธารณรัฐเกาหลี
และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมโครงการ “Working Level
Council (WLC) ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยน
ความรูป้ ระสบการณ์และข้อคิดเห็นด้านต่าง ๆ ในการค�ำ้ ประกัน
สินเชือ่ ของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง บสย.
กับ KODIT เพื่อน�ำความรู้การให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
มาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายขึ้น ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2557
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การช่วยเหลือชุมชนและสังคม (นอกเหนือจากภารกิจหลักของ บสย.)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริ่มด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมบนพื้นฐานของกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบสย. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่ต้องให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างคุณประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบสย. โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม
(SMEs) เพือ่ ให้เกิดการด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโตทัง้ ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ในการ
ท� ำ ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ รรยาบรรณ และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อมแล้ว ในปี 2557 บสย. ได้ด�ำเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความส�ำคัญกับ
การพั ฒ นาสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ของสั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างคุณประโยชน์ต่อกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. โดยเฉพาะผู้ประกอบ
การขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดการด�ำรงอยู่ได้
อย่ า งมี ประสิทธิภาพส่งผลให้ป ระเทศไทยมีการ
เติบโตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการ “คืนรอยยิ้ม ระยะที่ 2” เป็น
โครงการด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ซึง่ ต่อเนือ่ งจาก
โครงการคืนรอยยิ้ม ระยะที่ 1 เมื่อปี 2555 เพื่อช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ส�ำคัญในพื้นที่ให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน บสย. ในการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมของ
องค์กร และเสริมสร้างการขยายเครือข่ายพันธมิตรของส�ำนักงานสาขาของ บสย. โดยได้
ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ทีใ่ นจังหวัดทีม่ สี ำ� นักงานสาขาตัง้ อยู่ จ�ำนวน 8 พืน้ ที่ ได้แก่
		 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ส�ำหรับ
นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย จังหวัดเชียงใหม่
		 2. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมเยาวชน “ชมรมรักสุราษฎร์”
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 3. โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิคและทีจ่ อดจักรยาน บริเวณลานเศรษฐกิจชุมชน
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
		 4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะหนองประจักษ์
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
		 5. โครงการจัดสร้างเวทีแอโรบิคและทีจ่ อดจักรยาน สวนสาธารณะเทศบาลเมือง
ประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
		 6. โครงการจัดสร้างเวทีแอโรบิค ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 7. โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดฉาง จังหวัดปทุมธานี
		 8. โครงการก่อสร้างสนามลานเพาะกาย สวนสาธารณะทุง่ ศรีเมือง เทศบาลเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดปทุมธานี
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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2. โครงการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผปู้ ระกอบการ SMEs - “โครงการอบรมหลักสูตร นักธุรกิจรุน่ ใหม่
หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1 - SEED รุ่นที่ 1” โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ
หอการค้าไทย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคธุรกิจ) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “นักธุรกิจ
รุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1 - SEED รุ่นที่ 1” เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น “ประธานกลุ่ม
นักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัด” หรือ Young Entrepreneur Chamber of Commerce - YEC จ�ำนวน
63 คนทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการบริหาร
องค์กรธุรกิจ มุง่ เน้นการวางความรูพ้ นื้ ฐานทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้จริงในองค์กร พัฒนาทักษะความเป็นผูน้ ำ� การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รอบรู้สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กล้าตัดสินใจและ
แก้ปัญหา พร้อมทั้งสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และน�ำพาองค์กรให้สามารถก้าวสู่
ผลส�ำเร็จเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดการอบรมติวเข้ม 5 วัน 5 คืน เติมเต็มองค์ความรู้จากนักธุรกิจชั้นน�ำและ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจแบบพอเพียง พร้อมการศึกษาดูงานธุรกิจ
ต้นแบบในการประยุกต์ใช้การบริหารธุรกิจแบบพอเพียง ณ โรงแรมเซีย่ งไฮ้ แมนชัน่ บูตกิ โฮเต็ล เยาวราช กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557
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รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

3. โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม “โรงเรียนบ้านจับไม้” ต�ำบลเฝ้าไร่ อ�ำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย และ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุข “บ้านเกาะทัง” ต�ำบลนาโหนด อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้
เชิงคุณธรรม” เพื่อขับเคลื่อนขยายเครือข่ายด้านคุณธรรมความดีสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ ซึ่งชุมชนในพื้นที่จะ
ได้รบั การบ่มเพาะพฤติกรรมด้านคุณธรรมความดีนำ� สูก่ ารปฎิบตั จิ ริง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ ในชุมชนให้ดขี นึ้
จากการสนับสนุนด้านการพัฒนาสือ่ เพือ่ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ วัสดุอปุ กรณ์และครุภณ
ั ฑ์สำ� นักงาน ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงคุณธรรม การปรับปรุงสถานที่ที่ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน เป็นต้น

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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แผนผังขั้นตอนการค�้ำประกัน
ผูประกอบการ SMEs

4

1

ใหสินเชื่อ
(Loan Disbursement)

ยื่นคำขอสินเชื่อ
(Loan Request)

สถาบันผูใหกู
(Lenders)

5
6
จายคาประกันชดเชย
(Claim Payment)
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3

2

ออกหนังสือค้ำประกัน
(Letter or Guarantee
Issued)

ยื่นคำขอใหค้ำประกัน
(Application for
Guarantee)

รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

ยื่นคำขอรับเงินคา
ประกันชดเชยเมื่อได
ฟองรองผูกูตอศาลแลว
(Application for
Claims under the
Condition of Each
Scheme)

ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา
สำ�นักงานสาขากรุงเทพมหานคร
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II (ชั้น 16-18) เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2890-9988 (อัตโนมัติ) ต่อ 9760-4
มือถือ : 081-733-3772
: 0-2890-9770, 0-2890-9800
E-mail : bangkok@tcg.or.th
โทรสาร

สำ�นักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา

สำ�นักงานสาขาชลบุรี

เลขที่ 58/8 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3595-7772
มือถือ
: 09-3139-4445
: 0-3595-7773
โทรสาร
E-mail
: central@tcg.or.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ชั้น 6)
เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.98 ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3878-3951
: 09-3139-4141
มือถือ
โทรสาร
: 0-3878-3952
E-mail
: chonburi@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาเชียงใหม่

สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 265/6 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5200-4330
: 08-1379-6688
มือถือ
โทรสาร
: 0-5200-4331
E-mail
: chiangmai@tcg.or.th

เลขที่ 231/12 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-9801-2
: 08-1379-0011
มือถือ
โทรสาร
: 0-7721-9803
E-mail
: suratthani@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาพิษณุโลก

สำ�นักงานสาขาสงขลา

อาคารไทยศิวารัตน์ (ชั้น 3)
เลขที่ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5524-4353-4
มือถือ
: 08-0507-7035
โทรสาร
: 0-5524-4354
E-Mail
: phitsanulok@tcg.or.th

เลขที่ 13 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7426-2551-2
มือถือ
: 08-1379-5995
โทรสาร
: 0-7426-2553
E-mail
: songkhla@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาอุดรธานี

สำ�นักงานสาขาอุบลราชธานี

เลขที่ 420/5 หมู่ 7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4234-1969-70
มือถือ
: 08-1379-4774
โทรสาร
: 0-4234-1971
Email
: udonthani@tcg.or.th

เลขที่ 610 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4521-0844
มือถือ
: 09-3139-5445
โทรสาร
: 0-4521-0845
E-mail
: ubon@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขานครราชสีมา

สำ�นักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ 901/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-2104
มือถือ
: 08-1876-3911
โทรสาร
: 0-4426-2105
E-mail
: korat@tcg.or.th

เลขที่ 42/116 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3254-7151
: 09-3139-5551
มือถือ
โทรสาร
: 0-3254-7141
E-mail
: prachuap@tcg.or.th
รายงานประจำป 2557
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท : 0-2890-9988 โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800
ศูนยลูกคาสัมพันธ : 0-2890-9999 www.tcg.or.th

