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ความเปนมา
ประวัติความเปนมาและเหตุการณสำคัญ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใตการกำกับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งไดถูกจัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
พ.ศ. 2534” โดยรับโอนทรัพยสิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
(กสย.) ใหแก บสย. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2535 ทั้งนี้ บสย. มีลำดับเหตุการณสำคัญตาง ๆ ดังนี้
30 ธันวาคม 2534

บสย. จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
พ.ศ. 2534”

21 กุมภาพันธ 2535

รับโอนกิจการและการดำเนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนจำนวน 400 ลานบาท

3 กรกฎาคม 2543

รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังดำเนินการเพิ่มทุนใหแก บสย. จำนวน 4,000 ลานบาท
ทำให บสย. มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 4,400 ลานบาท

19 ธันวาคม 2548

ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน บสย. มีมติพิเศษเพิ่มทุนใหแก บสย. จำนวน 2,000
ลานบาท

4 มกราคม 2551

บสย. เรียกใหผูถือหุนที่แสดงความประสงคซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวชำระเงินคาหุน
บางสวนจำนวน 302.47 ลานบาท ทำให บสย. มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,702.47
ลานบาท

25 กันยายน 2552

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบใหเพิม่ ทุน บสย. จำนวน 2,137.47
ลานบาท โดยกระทรวงการคลังแสดงความจำนงขอซือ้ หุน เพิม่ ทุนดังกลาวจำนวน 2,000
ลานบาท

14 ตุลาคม 2552

บสย. จดทะเบียนเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชยตามมติพิเศษของผูถือหุน ทำให บสย.
มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839.95 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวจำนวน
6,702.47 ลานบาท
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เจตนารมณการจัดตั้ง

วิสัยทัศน พันธกิจ

เจตนารมณ ในการจัดตั้ง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่ชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) โดยใหบริการค้ำประกันสินเชื่อแก SMEs ที่มีศักยภาพแตขาดหลักทรัพยค้ำประกันในการ
ขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใหผูประกอบการเหลานั้นไดรับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงิน
ที่เพียงพอกับความตองการ อีกทั้ง ยังสรางความเชื่อมั่นใหกับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่ออันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
การดำเนินงานของ บสย. เปนการสรางศักยภาพในการขยายกิจการ และการลงทุนใหผูประกอบการ SMEs
พรอมทั้งสนับสนุนในการสรางโอกาสใหผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้น เชื่อมโยงไปสูการผลิต การจางงานและการ
กระจายรายไดของกลุม วิสาหกิจ SMEs ไดอยางมีนยั สำคัญ อันจะสงผลดีตอ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ดังนั้น การประสานความรวมมือระหวาง บสย. กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการไดรับการสนับสนุน
อยางตอเนื่องจากรัฐบาล ชวยให บสย. สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย เชนเดียวกับสถาบันค้ำประกัน
สินเชื่อทั่วโลกที่ตางไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลแทบทั้งสิ้นในรูปแบบที่แตกตางกัน เนื่องจากสถาบันค้ำประกัน
สินเชื่อ ถือเปนเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญอยางหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาและสงเสริมการสรางสังคมและ
ผูประกอบการของประเทศ
ดวยลักษณะการดำเนินงานดังกลาว บสย. จึงเปนองคกรทีม่ ไิ ดแสวงหากำไร แตจะมุงเนนดำเนินงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวมเปนสำคัญ การบริการค้ำประกันสินเชื่อใหกับ SMEs ของ บสย. จะเปนกลไกสำคัญในการ
สงเสริมพัฒนา SMEs ใหแข็งแกรงและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตอไป
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วิสัยทัศน
วิสัยทัศนขององคกร คือ สิ่งที่ผูบริหารองคกรนั้นเชื่อวาผูมีสวนไดเสียกับองคกร
(Stakeholders) ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะตองสอดคลองกับเจตนารมณ หรือ
สะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ (Results) ขององคกรนั้น โดยวิสัยทัศนที่ บสย. ยึดถือ คือ

“สถาบันค้ำประกันสินเช�อแหงชาติที่มี
บทบาทสำคั ญ ในการส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพ�อ
ขับเคล�อนเศรษฐกิจ”

พันธกิจ
พันธกิจ แสดงถึงบทบาทภาระหนาที่ในภาพรวมขององคกรในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว
พันธกิจจึงเปนเครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศนใหเปนกิจกรรมตาง ๆ โดยพันธกิจของ บสย. ไดกำหนด
ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
พ.ศ. 2534 ดังนี้
1. ชวยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมใหไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ชวยใหสถาบันการเงินมีความมั่นใจในการใหสินเชื่อแกภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมมากยิ่งขึ้น
3. เรงการกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมทั่วประเทศไดเร็วขึ้น
4. ช ว ยให ก ารพั ฒ นาภารธุ ร ะอุ ต สาหกรรมขนาดย อ มบรรลุ เ ป า หมายตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ
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สารจาก

ประธานกรรมการ

,,

บสย. ไดนำประสบการณการเรียนรู
มาพั ฒ นาแก ไ ขอุ ป สรรค ขณะเดี ย วกั น
ก็วางเปาหมายกาวไปสูการทำหนาที่สำคัญ
ในการเป น กลไกหลั ก ของภาครั ฐ ที ่ ช  ว ย
ขับเคล�อนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ผานการค้ำประกันสินเช�อให SMEs ทำให
ภาค SME มีการเติบโต ทั้งในดานการ
ลงทุนและการจางงาน


ูลย
ไพบ
ัตน ร
ติร กา
กิต รรม
ชัย นก
เลิศ ระธา
นาย ป
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การด�ำเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ของเรา
ผ่านพ้นมาอีกปี และถือเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมใิ จของ บสย. เมือ่ ก้าวข้ามทศวรรษที่ 2 สามารถ
ท�ำยอดภาระค�้ำประกันสินเชื่อแตะถึงระดับกว่า 300,000 ล้านบาท
หากพิจารณาจากขนาดองค์กร และจ�ำนวนพนักงาน 228 คน บสย. เป็นเพียงองค์กรขนาดเล็ก แต่เมือ่ พิจารณาขนาด
ธุรกรรม บสย. สามารถสร้างผลผลิตได้ในรูปการให้การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ให้แก่ SMEs ได้กว่า 300,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน
การค�ำ้ ประกันของ บสย. ก่อให้เกิดสินเชือ่ ในระบบทีส่ ถาบันการเงินอนุมตั ใิ ห้กบั SMEs ได้ถงึ 529,668 ล้านบาท นัน่ หมายถึง
ความส�ำเร็จของกระบวนการท�ำงานของ บสย. ได้บรรลุพันธกิจที่ช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา
บสย. ได้นำ� ประสบการณ์การเรียนรูม้ าพัฒนาแก้ไขอุปสรรค ขณะเดียวกันก็วางเป้าหมายก้าวไปสูก่ ารท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญ
ในการเป็นกลไกหลักของภาครัฐที่ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ผ่านการค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs ท�ำให้
ภาค SME มีการเติบโต ทั้งในด้านการลงทุนและการจ้างงาน
ปี 2556 เป็นปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญอุปสรรคหลายประการ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GDP) ทีเ่ คยคาดการณ์ไว้ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 5 ต่อปี ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐทีส่ ง่ ผลกระทบเชือ่ มโยง
ไปยังตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก รวมไปถึงปัจจัยภายในประเทศ ท�ำให้การขยายตัวของ GDP ในปี 2556 ขยายตัวเพียง
ร้อยละ 2.9 บสย. จึงต้องพัฒนาและวางยุทธศาสตร์การท�ำงานให้สามารถปรับตัวรับมือกับภาวะวิกฤตินี้ได้ในทุกสถานการณ์
ด้านการพัฒนา บสย. ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ทั้งสถาบันการเงินภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า SMEs ให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน บสย. ได้พัฒนาระบบการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ระบบการค�้ำประกันหลัก เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ขณะเดียวกันลดการใช้ทรัพยากร
สิ้นเปลือง เช่น ใช้กระดาษให้น้อยลง เพื่อสนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุด
นอกเหนือจากการขยายศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างต่อเนื่องในปี 2556 แล้ว บสย. ยังได้วาง
แนวทางพัฒนาไปสูก่ ารสร้างโครงการสนับสนุนการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ให้ลกู ค้า SMEs ในอีกหลายกลุม่ อาทิ กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
เศรษฐกิจฐานราก (Micro SMEs) และกลุ่ม OTOP เป็นต้น เพื่อให้ SMEs ในกลุ่มที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เงินทุนจนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SMEs
ในด้านการควบคุมคุณภาพการค�้ำประกันสินเชื่อ บสย. ได้มีทั้งกระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสีย และ
กระบวนการให้คำ� ปรึกษาแก่ลกู ค้า ตลอดจนวางมาตรการแก้ไข และควบคุมสัดส่วนระดับการค�ำ้ ประกันทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
(Non-Performing Guarantee, NPGs) ให้อยูใ่ นระดับประมาณร้อยละ 3.86 ณ สิน้ ปี 2556 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับต�ำ่ แสดงถึง
ความสามารถขององค์กรในด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
บสย. ได้สร้างจิตส�ำนึก การท�ำงานอย่างเสียสละ ทุ่มเท ให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรม
การท�ำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงได้กระท�ำตนเป็นแบบอย่างของการตั้งใจท�ำงานอย่างเต็มก�ำลัง เพื่อพัฒนาการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส ยุติธรรม และมีคุณธรรมในการท�ำงานร่วมกัน
ปี 2556 นี้ แม้ว่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย แต่ส�ำหรับ บสย. แล้ว
ปี 2556 นี้ เป็นปีที่พิสูจน์ความสามารถของการร่วมแรงร่วมใจของชาว บสย. ทุกคน ในการท�ำหน้าที่ของกลไกส�ำคัญ ที่ช่วย
ขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างน่าภาคภูมใิ จ เพือ่ การสร้าง บสย. ให้เป็นองค์กรทีเ่ ติบโตได้อย่างยัง่ ยืนสืบเนือ่ งไป

(นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งประกอบด้วย
1. นายอรุณ
กมลกิจไพศาล		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี 		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายคณิต
แพทย์สมาน		
กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิโรจน์
สิทธิเจริญรุ่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายอรุณ
กมลกิจไพศาล		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี 		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต			
กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิโรจน์
สิทธิเจริญรุ่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการก�ำกับดูแลความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายต่าง ๆ การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ
การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลที่ดี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จ�ำนวน 10 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รายงานผลการประชุม
และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บสย. ทุกครั้งเพื่อให้มีการด�ำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ� เนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 เพือ่ ให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน จะช่วยป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ รวมทัง้ ติดตามการปรับปรุงแก้ไข
ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแล
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รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

3. การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากรและ
ความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ตลอดจนการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาผลการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่
กรณี โดยท�ำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศ กระบวนการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อ และกระบวนการพัฒนาและติดตามหนี้ NPGs เป็นต้น

4. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารของฝ่ายบริหารความเสีย่ งเพือ่ รับทราบผลการประเมินความ
เสีย่ ง การด�ำเนินงานด้านบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก บสย. พบว่า การด�ำเนินงาน
และการปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ก�ำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรมีการก�ำกับ
ดูแลที่ดีโดยมีการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามนโยบายการก� ำกับดูแลที่ดี รวมถึงการก�ำหนด
นโยบายการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
และพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตามแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ตั้งแต่กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป ถึงระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย/ส�ำนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 มีการพบปะผู้บริหารจ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อ
หารือและแลกเปลีย่ นความเห็นเกีย่ วกับธุรกิจ ความเสีย่ ง การควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลกิจการ ตลอดจนถึงการปรับปรุง
งานของ 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.) ได้ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วยกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี
มีความโปร่งใส

(นายอรุณ กมลกิจไพศาล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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คุณวิภาวรรณ เหลาธนาสิน

ธ
เดอ ุรกิจโ
จัง ะ ท รง
หว ับแ แรม
ัดก ขก
ระบ กร
ี่ ะบี่

บูท

ีค ร

ีสอ

รท

กรรมการผูจัดการ
เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอรท

“

“

กลไกธุรกิจนั้นสำคัญ
บสย. ชวยผลักดัน และขับเคลื่อนธุรกิจใหสำเร็จ

ผังโครงสร้าง

องค์กร

คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
ผูจัดการทั่วไป
สำนักงานกรรมการ
และผูจัดการทั่วไป
ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝายตรวจสอบ
ภายใน
รองผูจัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ
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รองผูจัดการทั่วไป
สายงานบริหารทั่วไป

รองผูจัดการทั่วไป
สายงานสนับสนุน

ฝายการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ

ฝาย
ประชาสัมพันธ

ฝายวิเคราะห
ประกันสินเชื่อ

ฝายกลยุทธ
องคกร

ฝายบริหาร
จัดการหนี้

ฝายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝายกิจการสาขา

ฝายกิจการ
ตางประเทศ

ฝายปฏิบัติการ
ประกันสินเชื่อ

ฝายบัญชี
และการเงิน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบริหาร
การลงทุน

ฝายบริหาร
สำนักงาน

ฝายปรับปรุง
กระบวนการทำงาน

ฝายคาประกัน
ชดเชย

ฝายกฎหมาย

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

โครงสร้าง อำ�นาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ และประวัติโดยย่อ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในด้านต่างๆ
โดยคณะกรรมการถือว่าเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ ก�ำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผน
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการจึงถือว่ามีความส�ำคัญอย่างมากต่อกิจการนั้น ๆ
นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 ได้ก�ำหนด
หน้าที่ของกรรมการไว้ดังนี้
มาตรา 21 ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจและหน้าทีก่ ำ� กับและควบคุมโดยทัว่ ไป ซึง่ การด�ำเนินงาน การบริหารกิจการและ
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
โดยได้บัญญัติไว้ดังนี้
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

โครงสร้างของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
1. คณะกรรมการ บสย.
1.1 คณะกรรมการ บสย. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
		
1. นายเลิศชัย
กิตติรัตนไพบูลย์		
ประธานกรรมการ
		
2. นายอรุณ
กมลกิจไพศาล		
กรรมการ
		
3. ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี		
กรรมการ
		
4. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา			
กรรมการ
		
5. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ		
กรรมการ
		
6. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต			
กรรมการ
		
7. นายวัลลภ
เตชะไพบูลย์		
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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1.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บสย.
			
1. นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ		
เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการ บสย.
								
วันที่ 7 มีนาคม 2556
								
และพ้นจากต�ำแหน่งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
								
เนื่องจากเกษียณอายุ
			
2. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต			
เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ บสย.
								
วันที่ 17 เมษายน 2556
								
แทน นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ที่ลาออกจาก
								
ต�ำแหน่งกรรมการ วันที่ 11 มีนาคม 2556
			
3. นายวัลลภ
เตชะไพบูลย์		
เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการ บสย.
								
วันที่ 26 กันยายน 2556
			
4. นายเลิศชัย
กิตติรัตนไพบูลย์		
เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการ บสย.
								
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
			
5. นายคณิต
แพทย์สมาน		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 31 ตุลาคม 2556
			
6. นายสุรชัย
ดนัยตั้งตระกูล		
พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ บสย.
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
7. นายชวิศ
ชัยกิตติศิลป์		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ บสย. 			
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
8. นายเครดิต
พิมพ์พิสิฐถาวร		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ บสย. 			
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
9. นายวนิชย์
ปักกิ่งเมือง		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ บสย. 			
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
หมายเหตุ .- กรรมการล�ำดับที่ 6 - 9 พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

2. คณะกรรมการบริหาร
2.1 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			
1. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา			
ประธานกรรมการ
			
2. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ		
กรรมการ 		
			
3. ผู้จัดการทั่วไป				
กรรมการ
2.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
			
1. นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์		
เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
								
วันที่ 7 มีนาคม 2556
								
พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
								
วันที่ 11 มีนาคม 2556
			
2. นายเลิศชัย
กิตติรัตนไพบูลย์		
เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
								
วันที่ 17 เมษายน 2556
								
พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
								
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

			
3. นายคณิต
แพทย์สมาน		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
								
วันที่ 31 ตุลาคม 2556
			
4. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา			
เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
								
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�้ำประกัน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชย
ต่อคณะกรรมการ บสย.
2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันต่อคณะกรรมการ 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. เพือ่ ทราบ ยกเว้นการอนุมตั กิ ารค�ำ้ ประกันโครงการแบบรับความเสีย่ งร่วมกัน (Risk
Participation) และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ทีค่ ณะกรรมการ บสย. ได้มอบอ�ำนาจให้กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไปมีอ�ำนาจอนุมัติ
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 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			
1. นายอรุณ
กมลกิจไพศาล		
ประธานกรรมการ
			
2. ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี		
กรรมการ
			
3. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต			
กรรมการ
			
4. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน		
เลขานุการ
3.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ
			
1. นายคณิต
แพทย์สมาน		
เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
								
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
								
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
								
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556
			
2. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต			
เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
								
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2.		สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
รายงานประจำป 2556
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3.		สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4.		สอบทานการด�ำเนินงานของ บสย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ บสย.
5.		สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6.		พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตทีอ่ าจ
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บสย.
7.		เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง และประเมิน
ผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8.		ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย.
9.		รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บสย.
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาสยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงาน
ในไตรมาสที่สี่ ให้จัดท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง
เพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ บสย.
10.		ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงิน
ละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด� ำเนินงานให้
คณะกรรมการ บสย. ทราบ
11.		เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปีของ บสย.
12.		ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

4. คณะกรรมการอิสระ
4.1 คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			
1. นายอรุณ
กมลกิจไพศาล		
ประธานกรรมการ
			
2. ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี		
กรรมการ
			
3. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต			
กรรมการ
			
4. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน		
เลขานุการ
4.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ
			
1. นายคณิต
แพทย์สมาน		
เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
								
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
								
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
								
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556
			
2. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต			
เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
								
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
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คณะกรรมการอิสระ มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
2. ให้คณะกรรมการท�ำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับแต่งตั้งและเป็นประจ�ำทุกปี
3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในรัฐวิสาหกิจได้รับความคุ้มครองและรัฐวิสาหกิจ
นัน้ มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี นอกจากนีก้ รรมการอิสระจากภายนอกควรมีสว่ นในการก�ำหนดค่าตอบแทน
ของผู้บริหารสูงสุดและสอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. เข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นประจ�ำโดยสม�่ำเสมอ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			
1. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา			
ประธานกรรมการ
			
2. ดร. รณชิต
มหัทธนะพฤทธิ์		
กรรมการ
			
3. นางสาวมัณฑิรา วารีดี			
กรรมการ
			
4. ผู้จัดการทั่วไป				
กรรมการ
			
5. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง		
เลขานุการ
5.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
1. ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี		
พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
2. นายวนิชย์
ปักกิ่งเมือง		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
3. นายสมภพ
ทรัพย์ทวีชัยกุล		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
4. นายชาญยุทธ์ เจนธัญญารักษ์		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
5. นายพงษ์ชัย สุวรรณรัศมี		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
6. รศ. ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์			
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
7. นายวิเชษฐ
วรกุล			
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
หมายเหตุ .- กรรมการล�ำดับที่ 1 - 7 พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพือ่ พิจารณาในเรือ่ งการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภท
2. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยสามารถประเมินติดตามและดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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3. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
มอบหมาย

6. คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
6.1 คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
		
1. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ		
ประธานกรรมการ
		
2. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์		
กรรมการ
		
3. นายวิเชษฐ
วรกุล			
กรรมการ
		
4. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์		
เลขานุการ
6.2 รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CG&CSR)
			
1. นายสุรชัย
ดนัยตั้งตระกูล		
พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ
								
วันที่ 4 มกราคม 2556
			
2. นายวิบูลย์
เพิ่มอารยวงศ์		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 7 มกราคม 2556
			
3. ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
4. นางจตุพร
มณีรัตน์			
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
5. นางพัสชลัยย์ โอภาสนาวิน		
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
								
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
			
หมายเหตุ .- กรรมการล�ำดับที่ 3 - 5 พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ ดังนี้
1.		เสนอแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ บสย.
2.		ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการ บสย. ในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.		พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. เป็นอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล
4.		ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
5.		มอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะท�ำงานชุดย่อยเพื่อ
ท�ำหน้าที่ในการสนับสนุนงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
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6.		พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะท�ำงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
7.		ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการ บสย.
8.		ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามทีค่ ณะกรรมการ
บสย. มอบหมาย

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
7.1		คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			
1. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ		
ประธานกรรมการ
7.2		รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการกิจการสัมพันธ์
			
1. นายเลิศชัย
กิตติรัตนไพบูลย์		
พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ
								
วันที่ 16 เมษายน 2556
			
2. นายคณิต
แพทย์สมาน		
พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ
								
วันที่ 31 ตุลาคม 2556
			
3. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ		
เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการ
								
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.		พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
2.		หาแนวทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
3.		พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
4.		ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินัย
5.		ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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ประวัติของ

คณะกรรมการ บสย.

นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์

ประธานกรรมการ บสย.
(4 พฤศจิกายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
กรรมการ บสย.
(28 กุมภาพันธ์ - 3 พฤศจิกายน 2556)
ประธานกรรมการบริหาร
(17 เมษายน - 3 พฤศจิกายน 2556)
ประธานกิจการสัมพันธ์
(7 มีนาคม - 16 เมษายน 2556)

อายุ 56 ปี
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานกรรมการสภาทนายความ ภาค 5

ประสบการณ์การท�ำงาน

ผู้ช�ำนาญการ ประจ�ำคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม
เลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการ ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม
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นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ประธานกรรมการ บสย.
(28 กุมภาพันธ์ - 2 พฤศจิกายน 2556)

อายุ 64 ปี
การศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
University of South Australia
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน

กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด
กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรรณธิอร จ�ำกัด

นายอรุณ กมลกิจไพศาล

กรรมการ บสย.
(1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(7 มีนาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
ประธานกรรมการอิสระ
(7 มีนาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)

อายุ 58 ปี
การศึกษา

เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด

ประสบการณ์การท�ำงาน

เลขานุการรองอัยการสูงสุด
ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด
อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส�ำนักงานคดีอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี

กรรมการ บสย.
(1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
กรรมการตรวจสอบ
(7 มีนาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
กรรมการอิสระ
(7 มีนาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)

อายุ 64 ปี
การศึกษา

Bachelor of Science in Economics, Colorado State University, U.S.A.
Advanced Management Program, The Wharton School, University of Pennsylvania
การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515
การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 36
การฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารรุ่นที่ 7” กระทรวงการคลัง
Mini MBA รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ข้าราชการบ�ำนาญ

ประสบการณ์การท�ำงาน

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (ระดับ 10) ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ประจ�ำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการ/ที่ปรึกษาธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
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รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา

กรรมการ บสย.
28 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
ประธานกรรมการบริหาร
(4 พฤศจิกายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(7 มีนาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)

อายุ 62 ปี
การศึกษา

Master of Science (วิศวกรรมปิโตรเลียม)
New Mexico Institute of Mining and Technology,
U.S.A.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรด้านปิโตรเลียม

ประสบการณ์การท�ำงาน

กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
อธิบดีกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ

กรรมการ บสย.
(28 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
กรรมการบริหาร
(7 มีนาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
ประธานกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
(7 มีนาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
(4 พฤศจิกายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556)

อายุ 60 ปี
การศึกษา

M.S. (Computer Science),
California State University, U.S.A.
B.S. (Accounting) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก
จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน

หัวหน้าทีม ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช�ำนาญการ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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นายคณิต แพทย์สมาน

กรรมการ บสย.
(28 กุมภาพันธ์ - 31 ตุลาคม 2556)
กรรมการบริหาร
(17 เมษายน - 31 ตุลาคม 2556)
กรรมการตรวจสอบ
(7 มีนาคม - 16 เมษายน 2556)
กรรมการอิสระ
(7 มีนาคม - 16 เมษายน 2556)
ประธานกิจการสัมพันธ์
(17 เมษายน - 31 ตุลาคม 2556)

อายุ 51 ปี
การศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย
กรรมการ การเคหะแห่งชาติ

ประสบการณ์การท�ำงาน

ที่ปรึกษากรรมการช�ำระบัญชี และผู้รับมอบอ�ำนาจ
คณะกรรมการช�ำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
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รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต

กรรมการ บสย.
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(17 เมษายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556)

อายุ 58 ปี
การศึกษา

MBPA - การเงิน Southeastern University, U.S.A.
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไวด์ ไว แม็กซ์ จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน

ผู้อ�ำนวยการองค์กรสุรา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ประธานกรรมการ บสย.
(1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

อายุ 59 ปี
การศึกษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
ทนายความ บริษัท มารุต บุนนาค
อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จ�ำกัด

นายชวิศ ชัยกิตติศิลป์

รองประธานกรรมการ บสย.
กรรมการบริหาร
(1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

อายุ 45 ปี
การศึกษา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยวอลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี พี พี อลิอันซ์ จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษาส่วนตัว ประธานคณะกรรมการ
การประปานครหลวง

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง

กรรมการ บสย.
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

อายุ 46 ปี
การศึกษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสื่อสารทางการเมือง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการ

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วานิชวรกุล กรุ๊ป จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วานิชวรกุล กรุ๊ป จ�ำกัด

26

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

นายเครดิต พิมพ์พิสิฐถาวร
กรรมการ บสย.
กรรมการตรวจสอบ
(1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

อายุ 35 ปี
การศึกษา

ปริญญาตรี King’s College, London
หลักสูตร SFB
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
บริษัท Blue Sapphire Golf & Resort จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน

ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการท่องเที่ยว รัฐสภา
ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
General Manager, Blue Sapphire Golf & Resort
Managing Director, Blue Sapphire Golf & Resort
Chief Executive Officer (CEO), Blue Sapphire
Golf & Resort
ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษาสมาคมวิสาหกิจไทย-อันฮุย

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์

ผู้จัดการทั่วไป
กรรมการ บสย.
(26 กันยายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
กรรมการบริหาร
(17 เมษายน - 21 สิงหาคม 2556)
(26 กันยายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(7 มีนาคม - 21 สิงหาคม 2556)
(26 กันยายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556)

อายุ 57 ปี
การศึกษา

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.

ประสบการณ์การท�ำงาน

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
Senior Executive Vice President, SME Bank
CFO, บริษัท เตชะไพบูลย์ จ�ำกัด
Deputy Managing Director, Chiangmai Orchid Hotel
Managing Director, Siam Shobai Co., Ltd.

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำ� หนดการประชุมคณะกรรมการไว้ลว่ งหน้าตลอดทัง้ ปี โดย
ในปี 2556 ประธานกรรมการ บสย. ได้ก�ำหนดการประชุมปกติเป็นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนส�ำหรับคณะกรรมการ บสย.
และทุกวันพุธของสัปดาห์ที่สองส�ำหรับคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม
ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. จ�ำนวน 17 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 12 ครั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จ�ำนวน 10 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ จ�ำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 10 ครั้ง
คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) จ�ำนวน 6 ครั้ง และ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จ�ำนวน 11 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
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บสย.

บริหาร ตรวจสอบ

อิสระ ความเสี่ยง CG&CSR

กิจการ
สัมพันธ์

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

3/3

-

-

-

-

-

-

นายชวิศ ชัยกิตติศิลป์

3/3

2/2

-

-

-

-

-

นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง

2/3

2/2

-

-

0/1

-

-

นายเครดิต พิมพ์พิสิฐถาวร

2/3

-

0/2

-

-

-

-

นายอรุณ กมลกิจไพศาล

16/17

-

10/10

2/2

-

-

-

ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี

15/17

2/2

7/10

2/2

0/1

-

1/2

นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์

14/14

8/8

-

-

-

-

1/1

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา

13/14

9/10

-

-

9/9

-

-

นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ

13/14

9/10

-

-

-

6/6

2/2

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

11/11

-

-

-

-

-

-

นายคณิต แพทย์สมาน

11/11

8/10

2/2

-

-

-

6/6

นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต

11/11

-

8/8

2/2

-

-

-

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์

8/12

9/9

-

-

8/9

-

-

นายวิเชษฐ วรกุล

3/3

2/2

-

-

1/1

6/6

-

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตรามาตรฐานที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำ� หนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ดำ� เนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบี้ยประชุมให้แก่กรรมการในคณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะท�ำงานอื่น ๆ ตามอัตรา
และหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 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 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะ
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 2556 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,689,333 บาท โดยแยกเป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นมาตามหนังสือของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ กค. 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรือ่ ง อัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน 459,333 บาท และค่าเบี้ยประชุมตามรายคณะ จ�ำนวน 2,230,000 บาท ทั้งนี้ การค�ำนวณค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวนั้น ค�ำนวณ ณ เดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ บสย.

459,333.00

932,500.00

คณะกรรมการบริหาร

-

375,000.00

คณะกรรมการตรวจสอบ

-

425,000.00

คณะกรรมการอิสระ

-

65,000.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

200,500.00

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

-

125,000.00

คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

-

58,000.00

คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป

-

49,000.00

หมายเหตุ . - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนับรวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
รายงานประจำป 2556
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ทั้งนี้ ส�ำหรับค่าเบี้ยประชุมแยกตามรายชื่อกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

-

25,000.00

นายชวิศ ชัยกิตติศิลป์

-

42,500.00

นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง

-

35,000.00

นายเครดิต พิมพ์พิสิฐถาวร

-

40,000.00

นายอรุณ กมลกิจไพศาล

50,000.00

290,000.00

ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี

50,000.00

242,500.00

นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์

68,000.00

217,500.00

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา

50,000.00

267,500.00

นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ

50,000.00

235,500.00

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

61,333.00

100,000.00

นายคณิต แพทย์สมาน

30,000.00

205,000.00

นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต

50,000.00

180,000.00

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์

38,119.00

190,000.00

นายวิเชษฐ วรกุล

11,881.00

40,000.00

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวล
จริยธรรมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tcg.or.th และในระบบ Intranet ของ
บสย. เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานของ บสย. ทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่
ส�ำคัญเพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงาน บสย. ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผูถ้ อื หุน้ ถึงแนวทางการแสดงเจตจ�ำนงทีส่ ำ� คัญของคณะกรรมการ 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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การประเมินผลคณะกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ บสย. เพื่อ
เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเกณฑ์การ
ประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ในเรือ่ งบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยท�ำการประเมินปีละ 1 ครัง้ ซึง่ คณะกรรมการ บสย. จะประเมินใน 2 รูปแบบ
ประกอบด้วยการประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือความโดดเด่นในความรู้ความ
สามารถ ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะกรรมการและการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประกอบด้วยหัวข้อทีใ่ ช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือโครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสารของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและกับ
ฝ่ายบริหาร การเตรียมและด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะน�ำเสนอแบบประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อท�ำการทบทวนแบบประเมินผลให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทหี่ น่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้และเมือ่ คณะกรรมการ บสย. ได้ดำ� เนินการประเมิน
เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายจัดการจะสรุปผลการประเมินและน�ำรายงานต่อที่ประชุมและด�ำเนินการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในปี 2556 ส�ำหรับการประเมินตนเองราย
บุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 76.89 คะแนน จากคะแนนเต็มที่ 85 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.46 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ
ในเกณฑ์ดเี ยีย่ มและการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 109.22 คะแนน จากคะแนนเต็มที่ 120 คะแนน
หรือคิดเป็นร้อยละ 91.02 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการ บสย. ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และน�ำผลประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนน�ำข้อเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานต่อไป
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คุณปเตอร ทวีผลเจริญ

ธ
บร ุรกิจโ
จัง ิษัท ดน
หว แด ัท
ัดก ดด
รุง ี้ โด
เทพ จ
มห ำกัด
านค
ร

กรรมการผูจัดการ
บริษัท แดดดี้ โด จำกัด

“

“

เคาใจถึง
บสย. ตีโจทยแตกพรอมชวย SMEs ไดจริง

คณะผู้บริหาร

บสย.

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

นายวิเชษฐ วรกุล

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
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นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป

นายศิษฏ์ วงศาริยะ

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

นายวีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

นายอนุสรณ์ เอมกมล

รักษาการรองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการหนี้

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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นางอิศราพร อรุณประเสริฐ		

นางสาวพูลสิน อนันตกุล

นายศิริพงษ์ แผนสนิท

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
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ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวธนภร ประกายเกียรติ

นางสาวญาณี รวมรักษา

นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ		

นางสาวปราณี วงศ์อ�ำนวยกุล		

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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นางสาวพิณทิพย์ รุจทิฆัมพร		

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข		

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู

นายพิทยา ปริวัฒนศักดิ์

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายค่าประกันชดเชย

นางดุสิดา ทัพวงษ์

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารการลงทุน

นายเฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
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ผลการ

ดำ�เนินงาน
ด้านการค�้ำประกันสินเชื่อ

82,752

100,000

87,080

1. การอนุมัติค�้ำประกันในแต่ละปี

2550

2551

2552

2553

จำนวนเงิน (ลานบาท)

24,357

17,641

13,346

3,299
1,366

2549

5,763

6,629
2,298

0

7,289
1,916

20,000

21,558

40,000

2554

28,029

42,585

60,000

52,446

80,000

2555

2556

จำนวนโครงการ (ราย)

243,626

2. ภาระการค�้ำประกันคงเหลือ ณ สิ้นปี

180,463

250,000
200,000

39,884
13,084

2550

2551

2552

จำนวนเงิน (ลานบาท)
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2553

39,405

21,855
8,631

2549

24,593

22,271
9,000

0

20,281
8,689

50,000

2554

2555

จำนวนโครงการ (ราย)

81,002

72,894

100,000

59,469

113,047

150,000

2556

3. การอนุมัติค�้ำประกันจ�ำแนกตามภูมิภาคปี 2556

0

จำนวนโครงการ (ราย)

25,824

27,849

38,581

45,987

50,114

8,871

10,268

14,005

20,000

17,393

40,000

17,797

60,000

39,674

80,000

142,080

100,000

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

รวม
กรุงเทพและปริมณฑล*
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก

330,435

108,008

120,000

สัดสวน (รอยละ)
8.43 7.81
11.67
13.92
43.00
15.17

จำนวนเงิน (ลานบาท)

* กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม

4. การอนุมัติค�้ำประกันจ�ำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมปี 2556

350,000

108,008

120,000

300,000

100,000

250,000

80,000

200,000
60,000
150,000
40,000

0

18,145
13,639
10,738
10,365
9,691
7,905
7,524
4,962
4,372
4,172
3,142
3,085
2,153
2,085
1,852
1,544
1,003
809
822

20,000

100,000
50,000

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
เซรามิก แกว และกระจก
รองเทาและเครื่องหนัง

51,424
39,272
35,697
32,806
33,573
22,364
22,517
12,582
11,775
13,157
9,189
9,325
7,940
7,489
7,075
5,783
3,783
2,467
2,217

2.82 2.27
3.98 2.78 2.40 2.14 1.75
1.15
3.56
0.75
3.81
0.67
6.81
15.56
6.77
11.89
10.16
9.93 10.80

330,435

สัดสวน (รอยละ)

จำนวนเงิน (ลานบาท)

ที่มา: ข้อมูลจากระบบค�้ำประกันสินเชื่อใหม่ (ระบบ magic : RPT61030-2, RPT41020, RPT62010) สั่งพิมพ์ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557
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ด้านการสนับสนุนนโยบายรัฐ
บสย. ท�ำหน้าที่เป็นเครื่องมือและกลไกของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ SMEs สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่องต่อไปได้ โดยในปี 2556 บสย. ได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วน โดยมีโครงการส�ำคัญที่ บสย. ได้ด�ำเนินการและ
ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1-5
2. โครงการค�ำ้ ประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1-3 (PGS
รายสถาบันการเงินระยะที่ 1-3)
3. โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรงในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme
4. โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ปี 2554 โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ภายใต้การค�้ำประกัน
สินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme
5. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554
6. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ส�ำหรับโครงการสินเชื่อไอแบงก์ บิ๊กไฟว์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (PGS Big Five)
7. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/
Start-up)
8. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ส�ำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)
9. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก (Micro SMEs) ส�ำหรับธนาคารออมสิน

ด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
ตามภารกิจหลักของ บสย. หรือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีหน้าที่ให้การค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ขาดหลักประกันให้ได้รับการอนุมัติ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อ
มากยิ่งขึ้น
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ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. ค�้ำประกันสินเชื่อสะสมทั้งสิ้น 76,390 รายลูกค้า
วงเงินค�้ำประกัน 330,435 ล้านบาท ช่วยให้ SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 529,668 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.6 เท่า
ของยอดอนุมัติค�้ำประกันสะสม จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงานแก่แรงงานจ�ำนวน
2,298,852 คน และสร้างโอกาสในการจ้างงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากได้รับสินเชื่ออีกจ�ำนวน 301,867 คน ทั้งนี้
สินเชือ่ ต่าง ๆ ได้กระจายไปยังภูมภิ าคต่าง ๆ ดังนี้ กรุงเทพและปริมณฑล 43% ภาคเหนือ 15.17% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13.92% ภาคกลาง 8.43% ภาคตะวันออก 7.81% และภาคใต้ 11.67% จะเห็นได้ว่าการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. เป็น
ปัจจัยส�ำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
นอกเหนือจากภารกิจหลักตามที่กล่าวมา บสย. ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อให้ได้มีโอกาสรู้จัก รับทราบข้อมูล
และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ บสย. และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองทางการเงินตามที่คาดหวังไว้หรือต้องการเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดคลินิกค�้ำประกันสินเชื่อ “เข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพื่อให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
การเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ทั่วไปที่สถาบันการเงินจะพิจารณา
สินเชือ่ ให้แก่ผขู้ อกู้ ซึง่ เสมือนเป็นการด�ำเนินงานในลักษณะ Pre-screening พร้อมกันนีใ้ นงานดังกล่าวได้เชิญ สถาบันการเงิน
ในพื้นที่เข้าร่วมให้ค�ำปรึกษาด้านสินเชื่อ อีกทั้งเชิญ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
เครดิตของตนเอง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผตู้ อ้ งการขอสินเชือ่ แบบครบวงจรได้ในงานเดียวกัน นอกจากนีใ้ นงานยังมีการ
จัดเสวนาให้ความรู้แก่ SME ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย ในปี 2556 จัดกิจกรรม 19 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 5,910 ราย
เข้ารับค�ำปรึกษา 1,669 ราย ต้องการสินเชือ่ 9,612 ล้านบาท หลังจากได้รบั ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ บสย. จะช่วยประสานงาน
และน�ำส่งสถาบันการเงินท�ำให้ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อ 609 ราย วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ 2,898 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้มี
ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อโดยมี บสย. ค�้ำประกันจ�ำนวน 540 ราย วงเงินค�้ำประกัน 1,714 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ
อีกประมาณกว่า 2,200 คนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่ง บสย. จะติดตามความคืบหน้า
ต่อไป
2. การตรวจเยี่ยมลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง บสย. กับลูกค้าที่ บสย. ให้การค�้ำประกัน อีกทั้งเป็นการ
ตรวจสอบและติดตามแนวโน้มกิจการ โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการค�้ำประกันสินเชื่อจาก บสย.
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จ�ำนวนลูกค้าที่ตรวจเยี่ยมในปี 2556 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,699 ราย พบว่ามีผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อ
เพิ่ม 754 ราย วงเงิน 5,358 ล้านบาท และต้องการให้ บสย. ค�้ำประกันจ�ำนวน 714 ราย วงเงิน 3,029 ล้านบาท
3. การพัฒนาธุรกิจกับสถาบันการเงิน โดยการเข้าพบศูนย์ธรุ กิจของสถาบันการเงินในภูมภิ าค จัดประชุมและสัมมนา
กลุม่ ย่อย เพือ่ แนะน�ำหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอรับบริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ และประสานงานในการยืน่ ค�ำขอค�ำ้ ประกัน
สินเชือ่ และติดตามผล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ทดี่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ผลการด�ำเนินงานในปี 2556 จัดกิจกรรมจ�ำนวน 654 ครัง้
มีผู้เข้าร่วม 4,022 คน
4. การเผยแพร่บทบาท บริการและให้ค�ำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ออกบูธร่วมกับ
สถาบันการเงิน หน่วยงานพันธมิตรทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ สิน้ 32 ครัง้ ซึง่ มีผปู้ ระกอบการ SMEs และผูส้ นใจเข้าเยีย่ มชม
บูธรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 17,214 ราย โดยในจ�ำนวนนี้มีผู้ประกอบการ SMEs สนใจขอรับค�ำปรึกษาจ�ำนวน 1,014 ราย
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5. การพัฒนาให้ความรูด้ า้ นการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ให้กบั ผูน้ ำ� ชุมชนทีเ่ ป็น “อาสาสมัครทีป่ รึกษาทางการเงินครัวเรือน”
ที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน (หมอหนี้) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. มีโครงการ “สร้างการรับรู้สู่สถาบันการเงินชุมชน” ซึ่ง
ได้รว่ มบรรยายกับธนาคารออมสินหลักสูตร “บริหารจัดการกลุม่ องค์กรชุมชน” เพือ่ ให้แนะน�ำระบบค�ำ้ ประกันสินเชือ่ บริการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ประเภทต่าง ๆ ให้กบั ผูน้ ำ� ชุมชนในภูมภิ าคต่าง ๆ รวมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ มีผนู้ ำ� ชุมชนร่วมฟังการบรรยายจ�ำนวน
2,386 ราย ในจ�ำนวนนี้มีผู้สนใจขอรับค�ำปรึกษาจ�ำนวน 241 ราย และได้รับอนุมัติการค�้ำประกันสินเชื่อจ�ำนวน 102 ราย

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
1. การบริหารจัดการสารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) บสย. ได้ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานให้สอดคล้องและ
รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยในปี 2556 บสย. ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการ
ใน 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ระบบงานสารสนเทศที่สนับสนุนความต้องการภายนอกและภายใน
		 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) เพื่อสนับสนุนการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ส�ำคัญเข้าด้วยกัน ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถ
วางแผนและก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยง
ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน
			 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) เพื่อสนับสนุน
รายงานข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แล้วน�ำมาวิเคราะห์ในมิตติ า่ ง ๆ ให้แก่ผบู้ ริหาร
ในทุกระดับได้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและพอเพียงส�ำหรับการวางแผนและตัดสินใจ
			 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบค�้ำประกันแบบ Authorized Approach เพื่อสนับสนุนการให้
บริการแก่สถาบันการเงินในการส่งข้อมูลลูกค้าเพื่อขอให้ บสย. ค�้ำประกันสินเชื่อผ่านเครือข่ายออนไลน์
ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
			 พัฒนาและปรับปรุงระบบ Call Center เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า SMEs
โดยให้ค�ำแนะน�ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนร่วมกับการใช้บริการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย.
			 พัฒนาระบบ E-Banking เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้
ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
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1.2 ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวนและปรับปรุงการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001 ได้อย่างเหมาะสม และจัดตัง้ โครงการ
สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และปฏิบตั งิ านส�ำรอง (Alternate Site) เพือ่ เตรียมความพร้อม
หากเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศ ขณะเดียวกันได้ซักซ้อมและปรับปรุงแผนการกู้
คืนและฟื้นฟูระบบสารสนเทศ (DRP) รวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศที่ให้บริการธุรกรรมต่าง ๆ ไม่หยุดชะงัก อันจะสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
1.3 การส่งเสริมความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ส่งเสริมและอบรมความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่บคุ ลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้บคุ ลากรได้ตระหนักเรียนรูแ้ ละเพิม่ พูน
ทักษะในการน�ำไปปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมในการรักษาระเบียบ
กฎเกณฑ์ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่นับวันระบบข้อมูลและสารสนเทศได้เข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจมากยิ่งขึ้น
2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ปี 2556 บสย. ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ และทักษะการท�ำงานของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการจัดท�ำแผนพัฒนาและเสริมสร้าง Competency ในทุกระดับต�ำแหน่ง
ซึง่ จะมีการน�ำผลการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการท�ำงานของบุคลากรเทียบกับระดับความสามารถ
ที่ บสย. คาดหวังในต�ำแหน่งงานนั้น ๆ มาประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม Training Road Map เพื่อให้พนักงาน
มีความพร้อมทีจ่ ะก้าวสูเ่ ส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ Career Path ภายใต้แนวทาง Career Management ซึง่ จะส่งผลให้
องค์กรมีบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนี้ บสย. ยังมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้เกิด Happy Workplace โดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ
ทีเ่ สริมสร้างคุณภาพชีวติ การท�ำงาน ให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน พร้อมทัง้ จัดโครงการทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในเชิงลึกที่เกี่ยวกับองค์กรและความส�ำคัญของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้กับทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ในโครงการ TCG
DNA ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดและปลูกฝังทัศนคติที่ดี ค่านิยม และจรรยาบรรณขององค์กรไปพร้อมกัน โดยคาดหวัง
ที่จะเพิ่มความผูกพันของพนักงาน บสย. ที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556 นี้ บสย. ได้มีการด�ำเนินการส�ำรวจเพื่อ
ทบทวนหาปัจจัยความผูกพันของพนักงาน เพื่อน�ำไปวางแผนและสร้างกลยุทธ์ในการที่จะรักษาและพัฒนาคนเก่ง ส่งเสริม
คนดีให้อยู่คู่ บสย. อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง

และการบริหารความเสี่ยง
บสย. ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ ง โดยมุง่ พัฒนาและเสริมสร้างระบบการบริหารความเสีย่ งขององค์กรให้
มีมาตรฐาน เพือ่ ให้องค์กรสามารถบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด�ำเนินงาน โดยอยูใ่ นระดับความเสีย่ งที่
ยอมรับได้
บสย. ได้ดำ� เนินการบริหารความเสีย่ งตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างต่อเนือ่ ง
มีการก�ำหนดโครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง นโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ตามองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสีย่ งทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ 5 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่ งด้านการ
ค�้ำประกันสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ ในปี 2556 บสย. ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงด้านการค�้ำประกันสินเชื่อ (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านการค�้ำประกันสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าที่ บสย. ให้การค�้ำประกันสินเชื่อ
ไม่สามารถช�ำระหนีค้ นื สถาบันการเงินผูใ้ ห้กไู้ ด้ หรือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากโอกาสทีล่ กู ค้าอาจไม่สามารถช�ำระหนีค้ นื ได้ (Potential
Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้
ของ บสย.
บสย. ได้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะทีส่ ามารถควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยได้ออก
ผลิตภัณฑ์การค�้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการค�้ำประกันที่มีการ
จ�ำกัดปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantees: NPGs) และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี 2556 มี
ภาระค�้ำประกันสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 96 ของภาระค�้ำประกันทั้งหมด โดยที่ได้มีการติดตามการจ่ายค่าประกันชดเชยและ
ควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากการค�้ำประกันอย่างใกล้ชิด
ส�ำหรับการติดตาม ควบคุม และดูแลลูกหนี้ NPGs ถือเป็นส่วนที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต ซึง่ ได้มกี ารด�ำเนินการติดตามเพือ่ ลดหนี้ NPGs ทัง้ การลดหนี้ NPGs รายเดิม และหนี้ NPGs รายใหม่ทเี่ กิดระหว่าง
ปี 2556 เพือ่ หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพือ่ ช่วยเหลือ SMEs ทีย่ งั พอมีศกั ยภาพ
ให้สามารถช�ำระหนี้ได้ รวมทั้งหาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย. นอกจากนี้ ได้มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง
และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)
2. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงานและการน�ำไปปฏิบตั ิ
ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการ
ด�ำรงอยู่ของกิจการ
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บสย. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดท�ำแผนวิสาหกิจ
ได้น�ำการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM มาประกอบการวางแผน มีการก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้พฒ
ั นาแนวทางการจัดท�ำแบบจ�ำลองเพือ่ ใช้ในการบริหารความเสีย่ ง (Portfolio View of Risk)
ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร และ
พิจารณาทางเลือกทีเ่ หมาะสมในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ นอกจากนี้ ได้พฒ
ั นาแนวทาง
การค�ำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกรรมของ บสย. โดยมีการประเมินระดับความเสี่ยงและระดับ
เงินกองทุนที่ใช้รองรับการด�ำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า บสย. มีเงินทุนเพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk)
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายอันเนือ่ งมาจากการขาดการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมทีด่ ี โดยอาจเกีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน คน ระบบงาน
หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
บสย. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือส�ำคัญ ได้แก่
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment : RCSA) ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) เป็นต้น โดยได้
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารให้มกี ารใช้งานครอบคลุมทัง้ องค์กร ซึง่ ฝ่ายงานต่าง ๆ และส� ำนักงานสาขา
สามารถรายงานและบันทึกข้อมูลความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีเมือ่ เกิดเหตุการณ์ หรือรายงานเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานในองค์กร และการส�ำรวจความตระหนักด้านการ
บริหารความเสี่ยงของพนักงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM) และทบทวนแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องขององค์กร (BCP) รวมทั้งมีการทดสอบแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บสย.
จะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
4. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของฐานะ
ที่อยู่ในและนอกงบดุล ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ และราคาตราสารทุนอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทัว่ ไป (General market risk) และ/หรือ ปัจจัยเฉพาะของผูอ้ อกตราสาร
(Specific market risk)
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บสย. ได้ก�ำหนดนโยบายการลงทุนอย่างระมัดระวัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ มีการ
รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
รายเดือน ในปี 2556 บสย. ยังคงใช้นโยบายและข้อจ�ำกัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน�้ำหนักการ
ลงทุนในตราสารหนีภ้ าคเอกชนทีไ่ ม่เกินร้อยละ 8 ของเงินลงทุน และน�ำ้ หนักการลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินลงทุน รวมถึงก�ำหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม มีการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) นอกจากนี้ ได้มกี ารใช้นโยบาย Stop Loss 3 ระดับ คือ ขัน้ ต้น ให้จดั ท�ำรายงานวิเคราะห์
ตราสาร ขั้นปานกลาง ให้ด�ำเนินการขายครึ่งหนึ่งของที่ลงทุน และขั้นสูง ให้ด�ำเนินการขายทั้งหมด เพื่อจ�ำกัดระดับความ
เสียหายจากการลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้ด�ำเนินการ
บริหารเงินกองทุน ทั้ง 4 แห่งต้องเสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อพิจารณา
5. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถช�ำระหนีส้ นิ และค่าประกันชดเชย
ต่อสถาบันการเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ
หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนทีส่ งู เกินกว่าทีจ่ ะยอมรับได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
เนือ่ งจากปัจจุบนั ภาระค�ำ้ ประกันสินเชือ่ โดยส่วนใหญ่เป็นการค�ำ้ ประกันประเภทโครงการ Portfolio Guarantee
Scheme ซึ่งตามกระบวนการจ่ายค่าประกันชดเชยได้มีการก�ำหนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่
บสย. จะทราบจ�ำนวนเงินรวมที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีล่วงหน้า ท�ำให้ บสย. มีเวลาในการจัดเตรียมสภาพคล่อง ประกอบกับ
มีการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติการบริหารสภาพคล่องของ บสย. เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพคล่องเพื่อการด�ำเนินงานและการ
จ่ายค่าประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพื่อการจ่ายค่าประกันชดเชยที่มีการก�ำหนดเงื่อนไขการจ่าย
ค่าประกันชดเชยจากค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันทีไ่ ด้รบั เพือ่ ให้การบริหารสภาพคล่องมีความชัดเจน รวมทัง้ ได้จดั ท�ำประมาณการ
กระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี มีการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งแยกตามลักษณะการจ่ายค่า
ประกันชดเชย และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) รวมถึงมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่
ไม่ปกติและแผนฉุกเฉินสภาพคล่องในภาวะวิกฤต
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การควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี การ
ก�ำกับดูแลที่ดีขององค์กร มีการบริหารงานที่เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผูกพัน
ในการด�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ส�ำหรับการด�ำเนินงานทุกด้านของ บสย. โดย บสย. ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานของ บสย. ยึดถือแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการควบคุม
ภายในตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
เพื่อเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจของ บสย. และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้มีการสอบทาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการหารือ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสาระส�ำคัญประกอบด้วย
การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอ
และคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�ำคัญ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
บสย. ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลทีด่ ี โดยจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และระเบียบปฏิบตั งิ าน รวมทัง้
คู่มือระบบควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงานก�ำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษการกระท�ำความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน
และการควบคุมภายในโดยผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำ เพือ่ เสริมสร้างให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบตั งิ าน
บสย. ก�ำหนดให้กจิ กรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการปฏิบตั งิ านและจัดโครงสร้างการควบคุมทีเ่ หมาะสม
ในทุกส่วนงาน กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมิน
ผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ส�ำหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับการระบุและด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บสย.
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของ บสย. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ติดตามดูแลการควบคุมภายใน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ บสย. อย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ นโยบายระเบียบปฏิบตั แิ ละจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านของ บสย. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนการรายงานผลการก�ำกับและตรวจสอบต่อกรรมการและผู้จัดการ
ทัว่ ไป และผูบ้ ริหาร เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการแก้ไข และได้นำ� เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนี้
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ ค�ำสั่งต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้
องค์กรมีการก�ำกับดูแลที่ดีตามกรอบการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ทัง้ นี้ บสย. ตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญของการด�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.
รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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กรรมการผูจัดการ
บริษัท ผึ้งนอยเบเกอรี่ จำกัด

“

“

เพิ่มเสนทางบินของธุรกิจ
บสย. เพิ่มความแข็งแกรง สานตอธุรกิจ

ยุทธศาสตร์และแนวนโยบาย

การดำ�เนินงานปี 2557

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายปรับปรุงระบบประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
โดยมีแนวทางนโยบายก�ำหนดให้ บสย. ด�ำเนินการ ดังนี้
1. เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ศักยภาพทางธุรกิจแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และได้รับการพัฒนาให้มีความ
สามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเครดิต ให้มีการจัดการในการ
ป้องกันและแก้ไขภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (Non Performing Credit Guarantees: NPGs) อย่าง
เป็นระบบและมีมาตรฐาน
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ให้มคี วามหลากหลาย เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการเงินและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเพื่อยกระดับผลประกอบการ
4. เน้นการสร้างจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในการยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้กับพนักงาน
ในการจัดท�ำแผนวิสาหกิจปี 2557 – 2561 ของ บสย. ได้มีการทบทวนค่านิยมองค์กร และความสามารถพิเศษของ
องค์กร ดังนี้
- ค่านิยมองค์กร
“เป็นเลิศในผลงาน ประสานความร่วมมือ ถือธรรมาภิบาล”
- ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core competencies)
1) มีความน่าเชื่อถือ
2) มีความเชี่ยวชาญด้านการค�้ำประกัน
วัตถุประสงค์การด�ำเนินการของแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2557 – 2561 ของ บสย. ประกอบด้วย
1. สร้างเสริมศักยภาพของ บสย. เพื่อท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการสร้างระบบการค�้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการท�ำงานที่ส�ำคัญต่อ บสย. ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. เผยแพร่ บทบาท หน้าที่ และภาพลักษณ์ของ บสย. ให้เป็นที่เข้าใจและยอมรับในระดับประเทศและสากล
4. บสย. เป็นกลไกรัฐที่ส�ำคัญในการส่งเสริมสถาบันการเงินช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน
เป้าหมายของการด�ำเนินการตามแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2557 – 2561 ของ บสย.
1. การสร้าง บสย. ให้เป็นสถาบันค�้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่ช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้
2. บสย. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทส�ำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศ
3. ท�ำให้ บสย. เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานตามแผนวิสาหกิจปี 2557 – 2561 ของ บสย.
กรอบยุทธศาสตร์และนโยบายสร้างฐานเศรษฐกิจทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนของประเทศไทย ผนวกกับการวิเคราะห์ของ SWOT
Analysis น�ำมาสูก่ ารสร้างยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของแผนวิสาหกิจ ปี 2557 – 2561 ของ บสย. ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรเพื่อน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใน
สรุปรายละเอียดของยุทธศาสตร์ส�ำคัญ มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่นี้ เป็นการด�ำเนินยุทธศาสตร์ทนี่ ำ� ผลส�ำเร็จจากการสร้างผลิตภัณฑ์
ค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ที่ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มาเป็นองค์ความรู้ที่น�ำไปสู่
การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์คำ�้ ประกันสินเชือ่ ใหม่ ๆ เพิม่ เติม โดยมีเป้าหมายให้เป็นนวัตกรรมของการค�ำ้ ประกันทีส่ ามารถ
เพิ่มประเภทการค�้ำประกันตอบสนองความต้องการของ SMEs ที่หลากหลายในภาคส่วนต่าง ๆ สอดคล้องไปกับผลิตภัณฑ์
สินเชือ่ ของระบบสถาบันการเงิน โดย บสย. จะเพิม่ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์คำ�้ ประกันให้สามารถเชือ่ มโยงและสนับสนุนการ
ขอสินเชื่อของ SMEs ในระบบสถาบันการเงินให้เพิ่มมากขึ้น
นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์คำ�้ ประกันสินเชือ่ แล้ว บสย. ยังมีแผนการสร้างตลาด SMEs ผูใ้ ช้การค�ำ้ ประกันสินเชือ่
ไปยังกลุม่ ใหม่ ๆ ทีย่ งั ไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านการขอสินเชือ่ ในระบบสถาบันการเงิน ซึง่ การด�ำเนินการดังกล่าว
จะสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาคที่รัฐบาลได้วางไว้ได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ ได้แก่การสร้างผลิตภัณฑ์คำ�้ ประกันสินเชือ่ ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด หรือ SMEs ในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น SMEs ที่ด�ำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน และ SMEs รายใหม่ ๆ
ที่พร้อมจะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1. มีผลิตภัณฑ์คำ�้ ประกันทีร่ องรับ SMEs รายใหม่ทเี่ ข้าสูแ่ หล่งทุนในระบบ ทัง้ ผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย และเชิงพาณิชย์
2. มีผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันที่รักษาฐาน SMEs รายปัจจุบัน ให้สามารถด�ำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่พึ่งพิง
การชดเชยจากภาครัฐ
แผนกลยุทธ์
1. การออกผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันใหม่ตามนโยบายรัฐ ตามความเหมาะสมกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจ
2 บสย. พัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับโครงการภาครัฐเดิมที่ครบอายุการสนับสนุน
3 บสย. พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรเพื่อน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน มีหลักคิดส�ำคัญได้แก่ การสร้างองค์กรให้เป็นกลไก
หรือเครื่องมือที่ส�ำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของประเทศ
ซึ่งการด�ำเนินการยุทธศาสตร์ในข้อนี้ มีแนวทางการเพิ่มระดับความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาค SMEs
ไปจนถึงผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดหลักประกัน หรือ มีหลักประกันไม่พอเพียงใช้ค�้ำประกันการกูย้ ืมสินเชื่อเพือ่ ด�ำเนินธุรกิจ
จากสถาบันการเงินดังเช่นธุรกิจขนาดใหญ่
การด�ำเนินยุทธศาสตร์ในข้อนี้เป็นการด�ำเนินยุทธศาสตร์ที่ต้องการเพิ่มการรับรู้ของ SMEs และผู้เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบันที่รับรู้เกี่ยวกับ บสย. บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาท�ำความรู้จัก และเข้ามาใช้บริการของ บสย.
การด�ำเนินการเพิม่ หรือ ขยายระดับความรู้ ความเข้าใจในธุรกรรมของ บสย. จะท�ำให้ SMEs ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้อง
กับภาคส่วน SMEs ได้ตระหนักถึงบทบาทการท�ำหน้าที่ ค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และเป็นการเชิญชวนให้ SMEs เข้าใช้
ประโยชน์จากการมีองค์กรค�ำ้ ประกันสินเชือ่ อย่าง บสย. ไปสร้างธุรกิจให้อยูร่ อดและเติบโตต่อไป สุดท้ายแล้ว การทีโ่ ครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจประเทศมีขนาดผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น ปัญหาความเหลื่อมล�้ำของการกระจายรายได้จะ
ลดลงไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ
นอกจากนีแ้ ล้ว บสย. ยังได้วางแนวทางด�ำเนินการพัฒนาสร้างสาธารณูปโภคทางการเงิน เพือ่ ช่วยให้การพัฒนาการ
สนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน โดยการพัฒนาการสร้างศูนย์ข้อมูล Credit Risk Database Center (CRD) ที่น�ำไปสู่การ
ประเมินความเสีย่ งของกลุม่ ลูกค้า SMEs ทีจ่ ะส่งผลให้ นโยบายการปล่อยสินเชือ่ การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ และการคิดต้นทุนการ
กู้ยืม มีความเหมาะสมกับขนาดความเสี่ยง ขณะที่หากภาคเศรษฐกิจใด มีการประเมินระดับความเสี่ยงสูง ก็จะต้องมีการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว มาก�ำหนดระดับความเสี่ยง และน�ำการประเมินระดับความเสี่ยงนี้ไปสู่การพัฒนาสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ ง เพือ่ ให้ SMEs รายใหม่ ๆ ทีม่ โี อกาสพัฒนาได้ผา่ นพ้นช่วงเริม่ ต้นการด�ำเนินธุรกิจ
และสามารถเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้
ขณะเดียวกัน แม้ว่า บสย. จะเป็นองค์กรภาครัฐ แต่การจะพัฒนาภาคส่วน SMEs ต่อไปต้องอาศัยความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บสย. มีแนวทางที่จะศึกษาหาแหล่งทุนสนับสนุนการช่วยเหลือ SMEs ให้มากขึ้น จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระบบ ซึ่งผลจากการมีฐานทุนที่เพิ่มขึ้นแปรผันตามขนาดของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาค SMEs จะเป็น
อีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยขยายขนาดการค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs
การด�ำเนินการในยุทธศาสตร์ข้อนี้ จะท�ำให้ บสย. ไม่เป็นเพียงองค์กรที่สนับสนุนการค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs
เท่านัน้ แต่ บสย. จะยังเป็นองค์กรทีไ่ ด้รบั การบูรณาการให้เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ และสามารถเป็นกลไกหลักทีส่ ำ� คัญของการ
พัฒนา SMEs
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2
วัตถุประสงค์ของการสร้างองค์กรเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การเพิม่ ระดับความรู้ ความเข้าใจ และได้รบั
การยอมรับในการท�ำหน้าที่สนับสนุนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ทั้งกับ SMEs และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1. เพิ่มสัดส่วนการค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs ต่อขนาดสินเชื่อ SMEs ใหม่ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของ บสย. ที่มีต่อ SMEs และระบบเศรษฐกิจ
3. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพการด�ำเนินงาน
แผนกลยุทธ์ แบ่งเป็นแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้
1. แผนกลยุทธ์ระยะสั้น
1.1 เพิ่มจ�ำนวน SMEs รายใหม่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของ บสย. ที่มีต่อ SMEs และระบบเศรษฐกิจ
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2. แผนกลยุทธ์ระยะยาว
2.1 ศึกษาและพัฒนาเพื่อการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล Credit Risk Database Center (CRD)
2.2 ศึกษาการหาแหล่งทุนเพิ่มเติมจากคู่ความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อขยายศักยภาพการค�้ำประกันให้ SMEs
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใน
ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการภายใน เป็นการด�ำเนินการเพือ่ ปิดจุดอ่อน และอุปสรรคในการปฏิบตั ิ
งานให้หมดไป โดยสร้างระบบการจัดการภายในให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น รองรับการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ในข้อนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรทั้งหมดของ บสย. ซึ่งประกอบ
ไปด้วยทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางด้านระบบงาน อุปกรณ์สนับสนุนการท�ำงาน รวมไปถึงทรัพยากรทางด้านเงินทุนที่ใช้
รองรับการให้บริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ กับ SMEs โดยมีเป้าหมายให้มกี ารบูรณาการการใช้ทรัพยากรทัง้ หมดขององค์กร ให้เต็ม
ก�ำลังความสามารถ แก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ และเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้น
ปัจจุบนั นี้ แม้ว่า บสย. จะมีขนาดธุรกรรมเพิม่ ขึน้ จนแตะระดับแสนล้านบาท แต่เป้าหมายการตอบสนองการขยาย
ตัวของระบบเศรษฐกิจ ยังจ�ำเป็นต้องเพิ่มขึ้นให้ทันต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ในภาพรวม บสย. จึงได้ด�ำเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดมา และเพื่อให้ บสย. สามารถท�ำหน้าที่ช่วยเหลือภาค SMEs ให้มากขึ้น บสย. จึงต้องมีการ
พัฒนาให้องค์กรมีระบบการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าว บสย.
ได้วางแผนด�ำเนินการเชื่อมโยงการพัฒนาการในปีที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพขององค์กร
ต่อไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใน คือการบูรณาการการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพในปัจจุบันและในระยะยาว
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกด้าน
2. ระบบการปฏิบัติงานสนับสนุนสามารถรองรับการขยายขนาดการด�ำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธ์
1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
2. การพัฒนาระบบการท�ำงาน
3. การพัฒนาบริหารจัดการหนี้ NPGs
4. การขยายโอกาสการลงทุน
5. การสร้างเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประการ เป็นการด�ำเนินการที่ได้มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุง
ให้แนวทางการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทตี่ งั้ ไว้นนั้ สามารถน�ำพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย และเป็นไปตามวิสยั ทัศน์องค์กร
ที่วางไว้ทุกประการ ซึ่งผลการด�ำเนินการของยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประการจะเป็นการด�ำเนินงานไปสู่เป้าหมายการค�้ำประกัน
สินเชื่อใหม่ในแต่ละปี ดังนี้
รายการ / ปี
เป้าหมายการค�้ำประกันสินเชื่อใหม่ (ล้านบาท)

2557 F

2558 F

2559 F

2560 F

2561 F

57,000

118,000

130,000

143,000

157,000
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การกำ�กับดูแล

กิจการที่ดี

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม สุจริต และบริหารจัดการภายใต้กรอบการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
คณะกรรมการ บสย. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CG&CSR) เพื่อให้ก�ำหนดหลักการและแนวนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ และหลักมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังต่อไปนี้
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 2556 บสย. ได้ด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ด้านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
- จัดอบรม เรือ่ ง “การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี เพือ่ วางพืน้ ฐานให้กบั พนักงานและพนักงานใหม่ได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดอบรม เรื่อง “ปลูกจิตส�ำนึก ต้านภัยทุจริต” เพื่อเน้นให้พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ได้ตระหนัก
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- จัดบรรยายธรรม เรื่อง “จริยธรรมกับการท�ำงาน” เพื่อสร้างเสริมจริยธรรมคุณธรรมให้กับพนักงาน ผู้บริหาร
ตลอดจนกรรมการของ บสย.
- จัดบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลือ่ นธรรมาภิบาลในองค์กร” เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาและ
อุปสรรคในการขับเคลือ่ นธรรมาภิบาลในองค์กรให้ผบู้ ริหารและกรรมการ บสย. ได้รบั ทราบ และกระตุน้ ให้เกิด
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนดังกล่าวขององค์กร
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
- ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลและบทความด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรายไตรมาส
- จัดกิจกรรม “อ่านดีๆ มีรางวัล” โดยเชิญชวนพนักงานร่วมตอบค�ำถามแสดงความคิดเห็น ภายใต้หวั ข้อเกีย่ วกับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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3. การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
- ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันสมัยต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการก�ำกับดูแลและปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
- รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บสย. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก จึงได้กำ� หนดไว้เป็นส่วนหนึง่
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Website ของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้
รับทราบ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ บสย. ดังนี้
1. ข้อพึงปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ บสย. มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการทีด่ แี ละเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รักษาระดับ
ฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
2. ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ บสย. สนับสนุนการด�ำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของ
หน่วยงานก�ำกับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ
3. ข้อพึงปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า บสย. มุง่ มัน่ ให้บริการแก่ลกู ค้าด้วยความเต็มใจ เต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค
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
และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 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. ข้อพึงปฏิบตั ติ อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยค�ำนึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนา
สังคม ชุมชม สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
9. ข้อพึงปฏิบตั ติ อ่ คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของ บสย. ได้รบั ทราบถึงสิทธิของตนเป็น
อย่างดี และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่ บสย. ก�ำหนดไว้
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10. ข้อพึงปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญขององค์กร
จึงรักษาและสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ขณะเดียวกัน บสย. ก็ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมซึ่งได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และเรียนรูด้ ว้ ยกันอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นการมุง่ เน้นให้พนักงานมีความ
เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความส�ำเร็จ สามารถสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและน�ำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
บสย. ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน จึงก�ำหนดเป็น
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขึน้ เพือ่ ให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตาม
ทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
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. เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์กร คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร บสย. หรือข้อมูลเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ ประกอบด้วย ประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง ประกาศ
ร่าง TOR และประกาศยกเลิก ให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจค้นหาได้ที่ www.tcg.or.th
นอกจากนี้ บสย. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสาร
หลักฐาน เช่น ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ศาล กรมบังคับคดี
เป็นต้น โดย บสย. จะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย.

การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน และแสดงความคิดเห็น
บสย. จัดให้มีช่องทางเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แสดงความ
คิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- ส�ำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2890-9999
- โทรศัพท์ : 0-2890-9988 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800
- www.tcg.or.th
ส�ำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ
บสย. ให้ความส�ำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป จึงได้ก�ำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
พนักงาน และกรรมการของ บสย. โดยจัดท�ำเป็นคู่มือจรรยาบรรณ เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นส�ำคัญ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บสย. ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ บสย. โดยได้ก�ำหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติการรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
ยึดถือและปฎิบัติตาม ซึ่งก�ำหนดให้ทุกคนต้องรับรองรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งก�ำหนด
ให้มีฝ่ายงานรับผิดชอบในการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานด้วย
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คุณปราโมทย กงทอง

ธ
กล ุรกิจข
จัง ุมบ นส
หว ริษ ง
ัดน ัท ม
คร ีโช
ราช คก
สีม รุป
า

กรรมการผูจัดการ
กลุมบริษัท มีโชคกรุป

“

“

เติมเต็มลมหายใจธุรกิจ
บสย. ใหหลักประกัน เพิ่มสภาพคลองใหเดินหนา

การวิเคราะห์

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,494.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 10.10
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 6,592.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�ำนวน 1,390.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
26.72 ซึ่งในระหว่างปี บสย. ได้รับค่าธรรมเนียมค�้ำประกันรวม 4,127.70 ล้านบาท เงินชดเชยจากรัฐบาลในส่วนของการ
ชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหาย จ�ำนวน 1,331.04 ล้านบาท และรับเงินคืนจากการจ่ายค่าประกันชดเชยจ�ำนวน 57.68
ล้านบาท เป็นต้น ทัง้ นีใ้ นระหว่างปี บสย. มีการจ่ายค่าประกันชดเชยทัง้ สิน้ 3,591.92 ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 311.09 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 9,901.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�ำนวน 122.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.25 ทั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นตามผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งในปี 2556 บสย. ได้รับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 2.59 โดยสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 เงินกองทุนส่วนบุคคลมีทรัพย์สินสุทธิ
จ�ำนวน 9,245.18 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ณ 31 ธันวาคม 2556 หนีส้ นิ หมุนเวียนมีจำ� นวน 9,253.78 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จ�ำนวน 1,149.97 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.19 โดยร้อยละ 59.34 หรือจ�ำนวน 5,491.23 ล้านบาท เป็นการส�ำรองค่าประกันชดเชย ซึ่งลดลงจาก
ปี 2555 จ�ำนวน 26.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.47 คงเหลือหนีส้ นิ หมุนเวียนอีกจ�ำนวน 3,762.55 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินค่าธรรมเนียมค�้ำประกันรับล่วงหน้า ร้อยละ 19.55 เงินชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
ร้อยละ 19.75 และหนี้สินอื่นอีก ร้อยละ 1.36
จากการตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชยจ�ำนวนทัง้ สิน้ 5,491.23 ล้านบาท แยกเป็นการตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชยโครงการ
ปกติ ในอัตราร้อยละ 100 ของภาระค�้ำประกันสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวนรวม
2,605.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ�ำนวน 253.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.87 และเป็นการตั้งส�ำรองค่าประกัน
ชดเชยโครงการ PGS ในอัตราร้อยละ 100 ของรายได้ที่รับรู้ตามระยะเวลา จ�ำนวนรวม 2,885.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2555 จ�ำนวน 227.64 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.56
ส�ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวนรวม 7,240.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�ำนวน 362.65 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลการด�ำเนินงานของปี 2556 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 544.69 ล้านบาท เมื่อ
หักขาดทุนสะสมจ�ำนวน 24.66 ล้านบาท และมีการจัดสรรก�ำไรเพื่อเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของ
ก�ำไรสุทธิ เป็นจ�ำนวนรวม 54.47 ล้านบาทแล้วท�ำให้ บสย. มีก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจ�ำนวน 465.57 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกันสะสมรวม 243,626.25 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จ�ำนวน 63,177.66
ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปี มีภาระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น 87,094.15 ล้านบาท และมีภาระค�้ำประกันลดลงเนื่องจากการยกเลิก
ลดวงเงิน และจ่ายค่าประกันชดเชย จ�ำนวน 23,916.49 ล้านบาท
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รายได้ และค่าใช้จ่าย

จากผลการด�ำเนินงานในปี 2556 บสย. มีรายได้รวม 4,368.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�ำนวน 1,083.41
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.98 แยกเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน 1,209.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 111.63 รายได้บริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลลดลงจ�ำนวน 170.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.69 และรายได้อื่น
เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 43.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06
ในส่วนของค่าใช้จ่ายมีจ�ำนวนรวม 3,823.90 ล้านบาท เมื่อปรับส�ำรองค่าประกันชดเชยที่บันทึกสูงไปในระหว่างปี
จ�ำนวน 26.05 ล้านบาท และหักหนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ญ
ู จ�ำนวนรวม 3,538.86 ล้านบาทแล้ว คงเหลือค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 311.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 30.63 แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานร้อยละ 65.02 ค่าใช้จ่าย
ด�ำเนินงานและอื่น ๆ ร้อยละ 34.98

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ในปี 2556 บสย. มีก�ำไรขั้นต้นก่อนการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าประกันชดเชยรวม 4,057.51 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 33.16 และเมื่อปรับปรุงรายการตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญแล้ว บสย.
มีก�ำไรจากการด�ำเนินงานรวม 544.69 ล้านบาท หรือก�ำไร 8.13 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�ำนวน 240.07 ล้านบาท
หรือก�ำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 3.59 บาทต่อหุ้น
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ผู้สอบบัญชี
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งบการเงิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ

2556

หน่วย : บาท
2555

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.1.1

283,297,470.06

1,165,575,059.91

เงินลงทุนชั่วคราว

4.2.1

5,970,001,178.39

3,758,591,160.24

ลูกหนี้จากการค�้ำประกัน

4.3

7,807,985,784.38

4,306,688,178.93

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4.3

(7,807,985,784.38)

(4,306,688,178.93)

32,301,955.84

30,367,011.38

302,904,705.76

244,674,637.53

4,060,252.48

3,110,227.33

6,592,565,562.53

5,202,318,096.39

4.2.2

9,840,177,361.12

9,720,003,723.58

4.5

56,279,695.67

53,528,417.77

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3,057,300.18

4,439,267.76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,391,427.19

1,559,075.79

9,901,905,784.16

9,779,530,484.90

16,494,471,346.69

14,981,848,581.29

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันค้างรับ

4.4

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ห้องชุดสำ�นักงาน และอุปกรณ์

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ

2556

หน่วย : บาท
2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันรับล่วงหน้า

1,808,622,029.42

1,377,836,735.40

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล

4.6

13,130,992.49

40,918,478.52

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

4.7

1,814,690,008.52

1,073,056,800.00

2,169,070.03

2,169,070.03

เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้
ประมาณการหนี้สิน

4.8

21,617,468.82

17,662,701.39

หนี้สินอื่น

4.9

102,314,505.73

74,875,193.29

3.8 4.10

5,491,233,725.43

5,517,286,227.64

รวมหนี้สินหมุนเวียน

9,253,777,800.44

8,103,805,206.27

รวมหนี้สิน

9,253,777,800.44

8,103,805,206.27

6,839,946,700.00

6,839,946,700.00

6,702,473,000.00

6,702,473,000.00

เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

4.11

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

4.12

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

4.13

54,469,456.00

-

465,566,795.59

(24,658,308.44)

18,184,294.66

200,228,683.46

7,240,693,546.25

6,878,043,375.02

16,494,471,346.69

14,981,848,581.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ .......................................................................
(นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .......................................................................
(นายวัลลภ เตชะไพบูลย์)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2556

2555

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน

3.1

3,702,122,824.19

2,492,692,859.15

รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน

3.1

421,900,509.44

591,910,064.24

244,572,999.02

200,582,623.40

4.16

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

4,368,596,332.65 3,285,185,546.79
3.2

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

202,265,465.78

151,158,925.69

31,380,704.04

24,589,573.63

3,166,737.30

2,614,580.00

67,597,634.82

51,070,959.61

6,682,483.10

8,705,282.20

33,484,389.84

62,162,224.10

(26,052,502.21)

1,066,001,762.25

3,505,376,859.95

1,614,260,349.34

ค่าประกันชดเชยสุทธิ
หนี้สูญ
ค่าประกันชดเชย (กลับรายการสำ�รองฯ)
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย

3,823,901,772.62 2,980,563,656.82

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

544,694,560.03

304,621,889.97

(182,044,388.80)

59,731,741.76

(182,044,388.80)

59,731,741.76

362,650,171.23

364,353,631.73

8.13

4.54

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

4.13

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

3.11

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
(ต�่ำกว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

รวม

จัดสรรแล้ว
สำ�รองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

140,496,941.70

-

(329,280,198.41)

6,513,689,743.29

-

59,731,741.76

-

304,621,889.97

364,353,631.73

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

6,702,473,000.00

200,228,683.46

-

(24,658,308.44) 6,878,043,375.02

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

6,702,473,000.00

200,228,683.46

-

(24,658,308.44)

6,878,043,375.02

54,469,456.00

(54,469,456.00)

-

-

544,694,560.03

6,702,473,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

4.13

สำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

4.13

6,702,473,000.00

(182,044,388.80)

362,650,171.23

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน

544,694,560.03

304,621,889.97

14,281,167.58

12,560,305.58

3,538,861,249.79

1,676,422,573.44

(26,052,502.21)

1,066,001,762.25

(388,126.22)

(1,309,834.61)

(415,218,026.34)

(583,204,782.04)

รายการปรับกระทบกำ�ไรจากการดำ�เนินงานเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าประกันจ่ายชดเชย (กลับรายการสำ�รองฯ)
(กำ�ไร) จากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
(กำ�ไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
(กำ�ไร) จากการจำ�หน่ายหน่วยลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

(236,380,572.31)
234,445,627.85
3,654,243,378.17

(9,643,390.00)
(180,304,429.13)
(2,490,000.00)
172,836,222.71
2,490,000.00
2,457,980,318.17

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการค�้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันค้างรับ

(3,534,234,530.29) (1,672,961,569.94)
(58,230,068.23)

70,247,465.69

(950,025.15)

(879,614.34)

(5,459,070.90)

(4,688,703.84)

ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันรับล่วงหน้า

430,785,294.02

353,963,318.14

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค�้ำประกันจากรัฐบาล

(27,787,486.03)

7,126,815.84

เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

741,633,208.52

1,073,056,800.00

3,954,767.43

6,171,921.37

29,077,824.39

7,279,521.14

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

(2,421,210,086.24)

(160,684,045.94)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

1,233,033,291.93

2,297,296,272.23

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว

(6,279,831,019.24) (6,148,670,237.01)

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว

(70,000,000.00)

(525,000,000.00)

(17,369,314.19)

(12,083,381.40)

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว

4,068,477,034.59

4,624,002,293.78

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว

183,000,000.00

616,397,700.00

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร

468,450.56

1,350,000.00

ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากการจำ�หน่ายหน่วยลงทุน

(56,033.50)

(4,951,844.64)

เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร

4.1.2

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,115,310,881.78) (1,448,955,469.27)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

4.1.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4.1.1

(882,277,589.85)

848,340,802.96

1,165,575,059.91

317,234,256.95

283,297,470.06 1,165,575,059.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.

ข้อมูลทั่วไปและการด�ำเนินงานของ บสย.
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 โดยส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 17-18 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่บริการค�้ำประกันสินเชื่อ และด�ำเนินการ
เกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม (การประกอบอุตสาหกรรม การท�ำหัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่น
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด ทั้งนี้โดยมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และมี
ทรัพย์สินถาวรตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดโดยกฎกระทรวง) ให้สามารถเร่งการกระจายสินเชื่อไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ท�ำให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น

2.

เกณฑ์การเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการน�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
สภาวิชาชีพการบัญชีได้ประกาศเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความ
ตามมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

				
		 ฉบับที่ 1
		 ฉบับที่ 7
		 ฉบับที่ 17
		 ฉบับที่ 18
		 ฉบับที่ 19
		 ฉบับที่ 21
				
		 ฉบับที่ 24
				
		 ฉบับที่ 28
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มาตรฐานการบัญชี
การน�ำเสนองบการเงิน (ปรับปรุงปี 2555)
งบกระแสเงินสด (ปรับปรุงปี 2555)
สัญญาเช่า (ปรับปรุงปี 2555)
รายได้ (ปรับปรุงปี 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุงปี 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (ปรับปรุงปี 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ปรับปรุงปี 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุงปี 2555)

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

				
		 ฉบับที่ 31
		 ฉบับที่ 34
		 ฉบับที่ 36
		 ฉบับที่ 38

มาตรฐานการบัญชี
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุงปี 2555)
งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุงปี 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุงปี 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุงปี 2555)

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

				
		 ฉบับที่ 2
		 ฉบับที่ 3
		 ฉบับที่ 4
		 ฉบับที่ 5
				
		 ฉบับที่ 8

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ปรับปรุงปี 2555)
การรวมธุรกิจ (ปรับปรุงปี 2555)
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(ปรับปรุงปี 2555)
ส่วนงานด�ำเนินงาน (ปรับปรุงปี 2555)

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

				
		 ฉบับที่ 15
		 ฉบับที่ 27
		 ฉบับที่ 29
		 ฉบับที่ 32

การตีความมาตรฐานการบัญชี
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาที่เช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

				
		 ฉบับที่ 1
				
		 ฉบับที่ 4
		 ฉบับที่ 5
				
		 ฉบับที่ 7
				
		 ฉบับที่ 10
		 ฉบับที่ 12
		 ฉบับที่ 13
		 ฉบับที่ 17
		 ฉบับที่ 18

การตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วันที่มีผลบังคับใช้
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายกัน
1 มกราคม 2557
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2557
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
1 มกราคม 2557
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2557
งบการเงินระหว่างการและการด้อยค่า	
1 มกราคม 2557
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	
1 มกราคม 2557
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้เงินสดให้เจ้าของ
1 มกราคม 2557
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินของ บสย. อย่างเป็นสาระส�ำคัญ

รายงานประจำป 2556
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3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้

		

3.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน รับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค�้ำประกันสินเชื่อของโครงการโดยเรียกเก็บ
ล่วงหน้าเป็นรายปีตามอัตราที่ก�ำหนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

		

3.1.2 รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน

			
			
			
		

- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 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
เงินลงทุนชั่วคราวของ บสย. เป็นเงินลงทุนที่บริหารโดย บสย. ประกอบด้วย เงินฝากประจ�ำ ตั๋วเงินรับ และ
บัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี แสดงด้วยราคาทุน
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
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3.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
		

3.6.1 เงินฝากประจ�ำ ตั๋วเงินรับ และบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แสดงด้วยราคาทุน

		

3.6.2 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย บันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
แสดงเป็น รายการหักบัญชีเงินลงทุน และรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่ง
จ�ำหน่ายเงินลงทุน จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมนั้นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		

3.6.3 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ตราสารหนีท้ อี่ ยูใ่ นความ
ต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�ำนวณจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง ปรับด้วยอัตรา
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึกเป็นก�ำไรหรือ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น
บสย. จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น และ
ปรับปรุงโดยเทียบกับมูลค่าตามราคาที่รับซื้อหน่วยลงทุนคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นบันทึก
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่าย
กับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
ชนิดเดียวกันมีการจ�ำหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายค�ำนวณโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่
ถ่วงน�้ำหนักจากจ�ำนวนที่ถือครองทั้งหมด

3.7 ห้องชุดส�ำนักงาน และอุปกรณ์
ห้องชุดส�ำนักงานและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา
ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
			
			
			
			
			
			
			

ประเภทสินทรัพย์
อายุการใช้ประโยชน์
ห้องชุดส�ำนักงาน		
20 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตรึงส�ำนักงาน		
10 ปี
เครื่องใช้ส�ำนักงาน		
5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
3 ปี
ยานพาหนะ		
5 ปี
ส่วนปรับปรุงส�ำนักงาน		
5 ปี

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบัน
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
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3.8 เงินส�ำรองค่าประกันชดเชย
บสย. จัดเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีหน้าที่ให้การค�้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินมี
หลักประกันไม่เพียงพอ บสย. มีนโยบายการค�้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ โดยปรับปรุง
ครั้งล่าสุดในการประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ให้ก�ำหนดนโยบายการจัดชั้นหนี้และการ
กันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยโครงการปกติ เฉพาะหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ซึ่งเป็นการจัดชั้นต�่ำกว่า
มาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 20, 50 และ 100 ตามล�ำดับ ตามความเหมาะสม
กับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องกันเงินส�ำรองส�ำหรับหนี้ที่จัดชั้นปกติและหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ดังเช่นสถาบันการเงินทั่วไป
บสย. จัดชั้นหนี้และกันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยตามความรับผิดชอบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่
ก�ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การค�้ำประกันของแต่ละประเภทค�้ำประกัน บสย. จัดประเภทของภาระค�้ำประกัน ดังนี้
		

3.8.1 ประเภทของภาระค�้ำประกัน – โครงการปกติ

			

1. การค�ำ้ ประกันประเภทปกติ รับผิดชอบตามภาระค�ำ้ ประกันบวกดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ผิดนัดจนถึงวันทีฟ่ อ้ ง
หรือไม่เกินเงื่อนไขตามการค�้ำประกันที่ระบุไว้ในหนังสือค�้ำประกัน

			

2. การค�ำ้ ประกันประเภท NPL รับผิดชอบตามภาระค�ำ้ ประกันบวกดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ผิดนัดจนถึงวันทีค่ ดี
ถึงที่สุด

			

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

			

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

บสย. ได้กันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายค่าประกัน
ชดเชยสุทธิในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว
		

3.8.2 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�ำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ , โครงการหนีส้ นิ ภาคประชาชน (หนีส้ นิ นอกระบบ), โครงการรายสถาบัน
การเงินระยะที่ 1, โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 2, โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 3, โครงการ
PGS ร่วมกับ ธพว., โครงการ PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, โครงการ PGS ส�ำหรับสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ, โครงการ PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) และ โครงการ
PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement
Loan) โดยมีการกันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชย ดังนี้
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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
เสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค�้ำประกัน
เฉลี่ยตลอดอายุโครงการ และโครงการ PGS ระยะที่ 2 ก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระ
ค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ
โดยกันส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ โดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน โดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 แยกเป็น
ส่วนที่ บสย. ได้รบั จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกัน ในอัตราร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ 6.75
ได้รบั เงินชดเชยจากรัฐบาล และโครงการ PGS ระยะที่ 2 แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รบั จากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันในอัตราร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ 6.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนั้น
บสย. จึงตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชยทัง้ จ�ำนวนของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ และส่วนต่าง
ของความเสียหายของโครงการ PGS ระยะที่ 2 ที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกร้อยละ 0.50

			

2. โครงการ PGS ระยะที่ 3 เป็นโครงการค�้ำประกันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการให้ความ
ช่วยเหลือการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แก่ SMEs เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งจากโครงการ PGS ระยะที่ 2 โดยมี
วงเงินค�้ำประกัน 36,000 ล้านบาท ระยะเวลาค�้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดการรับค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ
(NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ตลอดอายุโครงการ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกันแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ค�้ำประกัน ในอัตราร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ 6.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนั้น บสย. จึง
ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ และส่วนต่างของ
ความเสียหายของโครงการ PGS ระยะที่ 3 ที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกร้อยละ 0.50

			

3. โครงการ PGS ระยะที่ 4 เป็นโครงการค�้ำประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการ
สินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินและเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
PGS ระยะที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 วงเงินค�้ำประกัน 24,000 ล้านบาท
ระยะเวลาการค�้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยก�ำหนด
ความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 ของภาระค�ำ้ ประกัน
เฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75
ต่อปี บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
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4. โครงการ PGS ระยะที่ 5 เป็นโครงการค�้ำประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพแต่ขาดหลักประกันให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อสถาบันการเงิน รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ
SMEs ไทยในการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ โดยมีวงเงินค�้ำประกันรวม 3 ปี จ�ำนวน 240,000 ล้านบาท
ระยะเวลาค�้ำประกัน 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�ำ้ ประกันสินเชือ่ ตลอดอายุการค�ำ้ ประกัน 7 ปี แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รบั จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ค�้ำประกันในอัตราร้อยละ 12.25 และอีกร้อยละ 5.75 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล คิดเป็นวงเงิน
ไม่เกิน 13,800 ล้านบาท ดังนัน้ บสย. จึงตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชยทัง้ จ�ำนวนของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียม
ที่ได้รับในปีนั้น ๆ

			

5. โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ
การค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ กับ บสย. วงเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อ
ให้ธนาคารน�ำไปจัดสรรวงเงินค�้ำประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
แต่ละราย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ซึ่งมีอายุโครงการ
ไม่เกิน 7 ปี (เริม่ โครงการวันที่ 26 มีนาคม 2553) โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกัน
หนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน โดย
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินส�ำรอง
ค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 12 ตลอดอายุ
โครงการ 7 ปี

			

6. โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 2 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ
การค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ กับ บสย. วงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อ
ให้ธนาคารน�ำไปจัดสรรวงเงินค�้ำประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
แต่ละราย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ซึ่งมีอายุโครงการ
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
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7. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้สินนอกระบบ) เป็นโครงการค�้ำประกันสินเชื่อ
ตามนโยบายของรัฐบาลด�ำเนินการภายใต้โครงการค�้ำประกันในลักษณะ PGS ส�ำหรับโครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินนอกระบบแบบระยะเวลาค�้ำประกัน 8 ปี วงเงินค�้ำประกัน 3,000 ล้านบาท และระยะ
เวลาค�ำ้ ประกัน 12 ปี วงเงินค�ำ้ ประกัน 2,000 ล้านบาท เพือ่ ให้การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และขาดหลักประกันหรือมีหลักประกัน
ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านขั้นตอนการเจรจาหนี้สินนอกระบบการเจรจาปรับโครงสร้าง
หนี้ และการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2 แบบ ก�ำหนดความ
เสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ของ
ภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ตามล�ำดับ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ตลอดอายุโครงการ 8 ปีและ
อายุโครงการ 12 ปีตามล�ำดับ

			

8. โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 เป็นโครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงิน
แต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยแบ่ง
การค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม
ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ
(NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ตามล�ำดับ
โดยทัง้ 2 ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกัน ดังนัน้ บสย.
จึงตั้งเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ
8.50 และร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปีตามล�ำดับ

			

9. โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 2 เป็นโครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงิน
แต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 โดยแบ่ง
การค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม
ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ
(NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ตามล�ำดับ
โดยทัง้ 2 ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกัน ดังนัน้ บสย.
จึงตั้งเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น 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�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัด
ชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
การค�้ำประกัน ตามล�ำดับ โดยทั้ง 2 ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของ
วงเงินที่ค�้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
ในปีนั้น ๆ รวมกัน ไม่เกินร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปี ตามล�ำดับ

			

11. โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ PGS ร่วมกับ ธพว. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษายน 2554 และ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มติคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 15 และ
16 มกราคม 2554 และครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เห็นชอบให้ บสย. ด�ำเนินการ
ภายใต้โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ร่วมกับ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) รวม 3 โครงการ ดังนี้

					 1) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง วงเงิน
2,000 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมมี 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�้ ประกัน ส�ำหรับค่าธรรมเนียม
ค�ำ้ ประกันในปีแรกให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียม
ค�้ำประกันปีแรกให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย.
ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�้ำประกันร้อยละ 7.75 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ
1 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลในปีแรก ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของ
เงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
					 2) โครงการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการชุมนุม (กรณีผปู้ ระกอบการทีม่ กี รมธรรม์
ประกัน ภัยและยังไม่ไ ด้ รั บสิ น ไหมทดแทนจากบริ ษั ท ประกั น ภั ย ) วงเงิ น 2,000 ล้ า นบาท
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 ประกัน ส�ำหรับค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันในปีแรกให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยรัฐบาล
อุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียมค�้ำประกันปีแรกให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงิน

80

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

ค�ำ้ ประกัน ซึง่ แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รบั จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันร้อยละ 8 ตลอด
อายุโครงการ และอีกร้อยละ 0.75 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลในปีแรก ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรอง
ค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ และส่วนต่างของความ
เสียหายของโครงการที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกร้อยละ 0.25
					 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�ำ้ ประกันหนีจ้ ดั ชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 7.50 ของ
ภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75
ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ส�ำหรับค่าธรรมเนียมค�้ำประกันในปีที่ 1 – 2 ให้เรียกเก็บในอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปีโดยรัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันปีที่ 1 – 2 ให้กบั บสย. ในอัตรา
ร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันร้อยละ 7.25 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 1.50 ได้รับเงินชดเชย
จากรัฐบาลในปีที่ 1 – 2 ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
			

12. โครงการ PGS FLOOD 2011 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้
ด�ำเนินการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการค�้ำประกัน
7 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
การค�้ำประกัน โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 17.75 ของภาระค�้ำประกัน
เฉลี่ยตลอดอายุโครงการ ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าธรรมเนียมค�้ำประกันปีที่ 1 – 3 ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของ
วงเงินค�้ำประกันและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้วงเงินในปีที่ 4 – 7 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของ
วงเงินที่ค�้ำประกัน จึงแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค�้ำประกันร้อยละ 7
และอีกร้อยละ 5.25 ได้รบั เงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนัน้ บสย. จึงตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชยทัง้ จ�ำนวน
ของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ในปีนนั้ ๆ และได้มกี ารขยายระยะเวลาโครงการระยะที่ 2 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการสินเชื่อและขยายระยะเวลา
โครงการนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบ
อุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเป็น SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยขยายระยะเวลารับค�ำขอ ภายในวันที่
30 ธันวาคม 2555
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13. โครงการ PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้
โครงการการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ 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�้ำประกัน 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 วันสิ้นอายุ
การค�้ำประกัน โดยที่ภาระค�้ำประกันที่เป็น NPG ต้องไม่เกินร้อยละ 37.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย
ณ หลังวันครบรอบปีในแต่ละปีด้วย ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ
2.50 ต่อปี ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 ที่เรียกเก็บ
จากลูกค้าในอัตราร้อยละ 0.75 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการรับค�ำขอค�้ำประกันออกไปอีก 3 ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 เป็นสิ้นสุดการขอรับสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรับเกณฑ์คุณสมบัติ SMEs จาก
SMEs ที่ประกอบกิจการที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการที่มีอายุกิจการ
ไม่ เ กิ น 3 ปี และเปลี่ ย นแปลงการชดเชยค่ า ธรรมเนี ย มการค�้ ำ ประกั น ที่ รั ฐ บาลจะสนั บ สนุ น
ค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกจากเดิมในอัตราร้อยละ 1.75 เป็นอัตราร้อยละ 2.50 ดังนั้น บสย.
จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�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�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 5
ล้านบาทต่อราย สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยก�ำหนดความเสียหาย
สูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย
ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75
ต่อปี ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 ดังนั้น บสย.
จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
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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 โดย
ก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.00 ของ
ภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บ
ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ

การกันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชย โครงการ PGS ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าประกันชดเชยสุทธิในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีนั้น ๆ
3.9 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย. จ่ายสมทบในอัตรา
ร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการท�ำงานของพนักงาน บสย. โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของ บสย. บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
3.10 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
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3.11 ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการน�ำก�ำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำ� หรับงวดทีเ่ ป็นของหุน้ สามัญหารด้วยจ�ำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
4.

ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินฝากประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2556
193.29

2555
155.56

90.01
283.30

1,010.01
1,165.57

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และใบรับฝากเผื่อเรียก จ�ำนวน 193.29 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.125 – 2.25 ต่อปี
เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน จ�ำนวน 90.01 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.25 – 3.20 ต่อปี
		

4.1.2 เงินสดค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ประกอบงบกระแสเงินสด)

เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่ตัวตนยกมา
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป
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หน่วย : ล้านบาท

2556
2.21
15.73
(17.37)
0.57

2555
2.35
11.94
(12.08)
2.21

4.2 เงินลงทุน ประกอบด้วย
4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
							
เงินฝากประจ�ำ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2556
5,970.00
5,970.00

2555
3,758.59
3,758.59

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี จ�ำนวน 5,970.00 ล้านบาท ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 1.55 – 3.45 ต่อปี
4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
			
เงินฝากประจ�ำ (หมายเหตุ 4.2.2.1)
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 4.2.2.2)
รวม
		

หน่วย : ล้านบาท

2556
595.00
9,245.18
9,840.18

2555
708.00
9,012.00
9,720.00

4.2.2.1 เงินฝากประจ�ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี จ�ำนวน 595 ล้านบาท มีอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.30 – 3.75 ต่อปี
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4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
แสดงตามราคาทุนเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
หน่วย : ล้านบาท
2556
ราคาทุน

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
ตราสารหนี้
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค�้ำประกัน
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
รวม
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84.03
130.89
214.92
-

มูลค่า
ยุติธรรม

2555
ราคาที่แสดงใน
งบการเงิน
84.03
130.89
214.92

84.03
130.89
214.92
-

-

ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาที่แสดงใน
งบการเงิน

(2.02)
145.70
143.68

(2.02)
145.70
143.68

(2.02)
145.70
143.68

160.84
180.00
340.84

160.84
180.00
340.84

160.84
180.00
340.84

2,005.31
4,964.20

2,004.68
4,994.75

2,004.68
4,994.75

1,745.01
4,969.82

1,754.97
4,995.21

1,754.97
4,995.21

595.32
7,564.83

595.20
7,594.63

595.20

7,594.63

261.62
5.99
6,982.44

264.06
5.99
7,020.23

264.06
5.99
7,020.23

85.50
480.32
565.82

85.80
483.07
568.87

85.80
483.07
568.87

71.08
421.74
492.82

71.62
427.64
499.26

71.62
427.64
499.26

881.43
881.43
9,227.00

866.76
866.76
9,245.18

866.76
866.76
9,245.18

851.99
851.99
8,811.77

1,007.99
1,007.99
9,012.00

1,007.99
1,007.99
9,012.00
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4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
หน่วย : ล้านบาท
2556 (มูลค่ายุติธรรม)
TISCO

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

SCB

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
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4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
หน่วย : ล้านบาท
2555 (มูลค่ายุติธรรม)
TISCO

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
ตราสารหนี้
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค�้ำประกัน
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
รวม
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MFC
(2.24)
45.08
42.84

(0.01)
(0.01)
160.84
160.84

-

180.00
180.00

ONE

K-ASSET

รวม

0.62
100.62
101.24

(0.39)
(0.39)

(2.02)
145.70
143.68

-

-

160.84
180.00
340.84

346.38
1,428.81

413.11
1,040.16

499.93
1,072.53

495.55
1,453.71

1,754.97
4,995.21

1,775.19

264.06
5.99
1,723.32

1,572.46

1,949.26

264.06
5.99
7,020.23

57.79
128.20
185.99

13.83
84.03
97.86

72.75
72.75

142.66
142.66

71.62
427.64
499.26

297.69
297.69
2,419.70

243.99
243.99
2,288.01

219.64
219.64
1,966.09

246.67
246.67
2,338.20

1,007.99
1,007.99
9,012.00

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายโดย บสย. ได้ว่าจ้างบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 4 แห่ง เป็นผู้ด�ำเนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 85 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารทุนร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้การลงทุน
เป็นไปตามนโยบายและข้อจ�ำกัดการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.06 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีคา่ ใช้จา่ ยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล จ�ำนวน 6.68 ล้านบาท และ 8.71 ล้านบาท และมีรายได้ที่เกิดจากการบริหารเงินจ�ำนวน 421.90
ล้านบาท และ 591.91 ล้านบาท ตามล�ำดับ
4.3 ลูกหนี้จากการค�้ำประกัน
							
		
ลูกหนี้จากการค�้ำประกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากการค�้ำประกัน – สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2556
7,807.99
(7,807.99)
-

2555
4,306.69
(4,306.69)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีลกู หนีจ้ ากการค�ำ้ ประกันที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้ธนาคาร จ�ำนวน
3,591.92 ล้านบาท และ 1,750.50 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.10) ได้รับช�ำระคืนเงินต้น จ�ำนวน 57.68 ล้านบาท
และ 77.54 ล้านบาท มีส่วนที่ได้รับช�ำระจากลูกหนี้ดังกล่าวบันทึกดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 32.17 ล้านบาท และ
25.47 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในระหว่างปี 2556 และ 2555 มีการจ�ำหน่ายหนี้สูญจ�ำนวน 32.94 ล้านบาท และ
61.86 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ดอกเบี้ยของลูกหนี้จากการค�้ำประกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�ำนวน 405.59
ล้านบาท และ 237.68 ล้านบาท บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชี เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

89

4.4 ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันค้างรับ
							
2556
		
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง ปลายงวด
- PGS ท่องเที่ยว
- PGS ระยะที่ 2
- 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 PIL (รอบที่ 1)
- PGS PIL (รอบที่ 2)
- โครงการปกติ
รวม

223.25
11.19
0.13
9.63
0.47
244.67

-

0.17
365.39
86.39
0.64
2.58
97.53
50.31
1.21
604.22

(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

หน่วย : ล้านบาท
2555
ต้นงวด
1.95
305.31
5.27
0.96
1.43
314.92

เพิ่มขึ้น
3.99
2.24
16.93
222.29
11.19
0.13
9.63
5.18
271.58

ลดลง
(5.94)
(307.55)
(22.20)
(6.14)
(341.83)

ปลายงวด
223.25
11.19
0.13
9.63
0.47
244.67

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันค้างรับจากโครงการปกติและโครงการที่ได้
รับชดเชยจากรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ ในระหว่างงวด บสย. ได้รบั เงินชดเชยค่าธรรมเนียมจากรัฐบาลเป็น
จ�ำนวนเงิน 544.71 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่รอชดเชยจากรัฐบาล จ�ำนวน 302.50 ล้านบาท บสย. จะด�ำเนินการ
ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันจากรัฐบาลต่อไป
4.5 ห้องชุดส�ำนักงาน และอุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท
2556

ราคาทุน
ต้นงวด
ห้องชุดส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่งและ
ติดตรึงส�ำนักงาน
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ส�ำนักงาน
รวม
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93.53

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย

ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย

-

-

93.53

53.48

4.67

-

58.15

35.38

8.24
15.57

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

17.09
16.28

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

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

1.11
151.82

-
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หน่วย : ล้านบาท
2555
ราคาทุน
ต้นงวด
ห้องชุดส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่งและ
ติดตรึงส�ำนักงาน
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ส�ำนักงาน
รวม

93.53

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย

ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

เพิ่มขึ้น

จำ�หน่าย

-

-

93.53

48.79

4.69

-

53.48

40.05

7.74
13.87

0.62
2.26

(0.12)
(0.56)

8.24
15.57

7.42
12.09

0.15
0.81

(0.09)
(0.56)

7.48
12.34

0.76
3.23

13.34
19.53

6.49

(2.74)
(3.25)

17.09
16.28

10.02
16.71

2.12
1.96

(2.74)
(3.25)

9.40
15.42

7.69
0.86

0.86
10.23

(6.67)

1.11
151.82

0.02
95.05

0.15
9.88

(6.64)

0.17
98.29

0.94
53.53

0.25
148.26

-

4.6 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด
บวก รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
หัก เงินอุดหนุนเป็นค่าธรรมเนียมรับ
โอนเป็นเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
ยอดปลายงวด

2556
40.92
589.41
(577.07)
(40.13)
13.13

2555
33.79
350.81
(343.68)
40.92

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. รับรู้เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาลจ�ำนวนเงิน 589.41 ล้านบาท และ
โอนเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียม จ�ำนวน 40.13 ล้านบาท ไปบัญชีเงินชดเชยความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
แบ่งเป็นโครงการ PGS 1 และ PGS 2 จ�ำนวน 33.79 ล้านบาท และ 6.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

91

4.7 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

ยอดต้นงวด
บวก เงินชดเชยความเสียหายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
รับเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.6)
ยอดปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท

2556
1,073.06
701.50
40.13
1,814.69

2555
1,073.06
1,073.06

บสย. ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายของโครงการ PGS จากรัฐบาล ในปี 2556 และ 2555 จ�ำนวน 701.50
ล้านบาท และ 1,073.06 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพือ่ ชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดโครงการ
ส�ำหรับโครงการ PGS ระยะที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี นับจากวันที่เริ่มโครงการ โดยในระหว่างงวด บสย.
ได้โอนงบประมาณเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือของโครงการมาเป็นเงินรับชดเชยค่าความเสียหายโครงการ
PGS 1 และ โครงการ PGS 2 จ�ำนวน 33.79 ล้านบาท และ 6.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยปรับปรุงจ�ำนวนเงิน
ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของโครงการดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดการขอรับเงินชดเชยจากสถาบันการเงิน
หลังสิ้นปี พ.ศ. 2557
4.8 ประมาณการหนี้สิน
		

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน (ผลประโยชน์ในอดีต)
บวก ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
ดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
หัก เงินเกษียณอายุ
รวม

2556
17.66
2.72
1.54
(0.30)
21.62

		 สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
			
อัตราคิดลด ต่อปี (ร้อยละ)		
3.75
			
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ)
6.50 - 7.50
			
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)		
5.27
			
อัตราการตาย		
ตารางมรณะไทย 2554
			
เกษียณอายุ		
60 ปี
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2555
11.49
3.98
2.19
17.66

4.9 หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2556
41.85
60.47
102.32

2555
33.70
41.18
74.88

4.10 เงินส�ำรองค่าประกันชดเชย
		

หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด
บวก จ�ำนวนที่ตั้งส�ำรองระหว่างงวด
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
ส�ำรองลดลงระหว่างงวด (เกิดจากการจัดชั้นลูกหนี้)
ยอดปลายงวด

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

2555
4,451.28
3,130.40
7,581.68
(1,750.50)
(313.89)
5,517.29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินส�ำรองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินส�ำรองตามหลักเกณฑ์และความ
รับผิดชอบที่ก�ำหนดในหลักเกณฑ์การค�้ำประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่กัน
เงินส�ำรองไว้ โดย บสย. กันเงินส�ำรองในส่วนที่มีภาระค�้ำประกัน (หมายเหตุ 4.14) เฉพาะโครงการเดิมที่เป็น
ลูกหนี้จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐานเป็นต้นไป ในระหว่างงวดเพิ่มขึ้นสุทธิจ�ำนวน 4,020.23 ล้านบาท โดย บสย.
ตั้งส�ำรองร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์การกันส�ำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อหักยอดที่โอนเป็น
ลูกหนี้เนื่องจากการจ่ายค่าประกันชดเชยแทนลูกหนี้ จ�ำนวน 3,591.92 ล้านบาท และส�ำรองที่เกิดจากการจัด
ชั้นลูกหนี้ลดลง จ�ำนวน 454.37 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยลดลงสุทธิจ�ำนวน 26.06
ล้านบาท การส�ำรองค่าประกันชดเชยดังกล่าวจ�ำแนกตามประเภทการค�ำ้ ประกันและการจัดชัน้ หนี้ ประกอบด้วย
โครงการปกติ ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชย จ�ำนวน 2,605.65 ล้านบาท และโครงการ Portfolio Guarantee
Scheme (PGS) ตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชย จ�ำนวน 2,885.58 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ 5,491.23 ล้านบาท (หมายเหตุ
4.13)
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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
-

NPL

9.34

349.03
358.37

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�้ำประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่น�ำมาใช้ในการกันเงินส�ำรอง ซึ่งค�ำนวณจากหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค�้ำประกัน (หมายเหตุ 3.8)

		

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 (รอบที่ 1)
PGS PIL (รอบที่ 2)
รวม
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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 2555 บสย. ได้ตั้งส�ำรองโครงการปกติและโครงการ Portfolio Guarantee Scheme
(PGS) ดังนี้
		

1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค�้ำประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่
ปี 2555
หน่วย : ล้านบาท
2555
ภาระค�้ำประกัน

ตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค�้ำประกันสุทธิ**
ปกติ

NPL

MOU

RP

รวม

7,072.63

-

-

-

-

-

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

354.51

-

-

-

-

-

จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน

222.14

3.70

-

30.16

144.67

178.53

จัดชั้นสงสัย

346.23

4.93

-

13.17

221.74

239.84

3,226.25

456.18

90.04

369.94

1,524.82

2,440.98

11,221.76

464.81

90.04

413.27

1,891.23

2,859.35

จัดชั้นปกติ

จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

**ภาระค�้ำประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค�้ำประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่น�ำมาใช้ในการกันเงินส�ำรอง ซึ่งค�ำนวณจากหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค�้ำประกัน (หมายเหตุ 3.8)
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2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตงั้ ภาระค�ำ้ ประกันและตัง้ ส�ำรองค่าประกันชดเชย
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2555
ภาระค�้ำประกัน

ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้
รวม

PGS ระยะที่ 1
PGS ระยะที่ 2
PGS ระยะที่ 3
PGS ระยะที่ 4
PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์
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
PGS New/Start-up SMEs
PGS PIL (รอบที่1)
รวม

14,745.34
22,049.38
31,750.45
23,760.99
2,673.54
31.15
16,450.40
22,025.79
2,210.93
1,259.02
670.75
21,889.28
5,771.58
99.84
50.10
3,788.29
169,226.83

455.41
518.04
619.44
154.95
25.08
0.62
363.38
228.77
3.22
30.82
13.39
223.25
11.19
0.56
0.18
9.64
2,657.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บสย. กันเงินส�ำรองตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในนโยบายการค�้ำประกัน
สินเชื่อ (หมายเหตุ 3.8) เป็นเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 5,491.23 ล้านบาท และ 5,517.29 ล้านบาท
ตามล�ำดับ แบ่งเป็นโครงการปกติ บสย. กันเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยจ�ำนวน 2,605.65 ล้านบาท และ
2,859.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของภาระค�ำ้ ประกันสุทธิ ตามล�ำดับ และโครงการ PGS กันเงิน
ส�ำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รบั รู้ในรอบบัญชีนนั้ มียอดสะสมเป็นจ�ำนวน 2,885.58 ล้านบาท และ
2,657.94 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส�ำหรับโครงการ RP เป็นโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกัน
ชดเชยตามอัตราส่วนสูญเสียทีก่ ำ� หนดแต่ไม่เกินภาระค�ำ้ ประกันซึง่ จ�ำนวนเงินทีจ่ ะต้องประมาณการนัน้ จะต้อง
น�ำมูลค่าหลักประกันที่ขายได้สุทธิมาหักออกจากภาระหนี้สินทั้งหมด จึงจะก�ำหนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อ
น�ำมาประมาณการเงินส�ำรองค่าประกันชดเชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บสย. ได้กนั เงินส�ำรอง
ส�ำหรับโครงการ RP จ�ำนวน 1,871.57 ล้านบาท และ 1,891.23 ล้านบาท
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4.11 ทุนเรือนหุ้น
ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทุนประเดิม 400
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543
บสย. ได้รับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจ�ำนวน 40 ล้านหุ้น เป็นเงิน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,400 ล้านบาท ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2548 เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 และครัง้ ที่ 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 มิถุนายน 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 เป็น
เงิน 137.47 ล้านบาท โดย บสย. ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2552 ท�ำให้กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รอ้ ยละ 95.49 ของทุนทีเ่ รียกช�ำระแล้ว ซึง่ การเพิม่ ทุนดังกล่าว
ท�ำให้สัดส่วนของภาระค�้ำประกันกับขนาดของเงินกองทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และท�ำให้สถาบันการเงิน
เกิดความเชื่อมั่นในฐานะการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ตามภาระค�้ำประกันของ บสย.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เป็นหุ้นที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว จ�ำนวน 67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท
4.12 ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินส�ำรองและเงินปันผล ข้อ 77 เมื่อสิ้นขวบปีทางบัญชีเงินทุกปี และก่อนที่จะ
ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลหรือเงินอย่างอื่นที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้บรรษัทจัดสรรยอดเงินจ�ำนวนหนึ่ง
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละสิบของก�ำไรที่เกิดจากธุรกิจของบรรษัทไว้เป็น (ก) เงินส�ำรองหนี้สูญและการลงทุน และ
(ข) เงินส�ำรองผนวก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีการกันเงินส�ำรองร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
จ�ำนวน 54.46 ล้านบาท

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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4.13 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นผลก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใน
กองทุนส่วนบุคคลให้เป็นมูลค่ายุติธรรม จ�ำนวน 18.18 ล้านบาท และ จ�ำนวน 200.23 ล้านบาท ตามล�ำดับ
หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

2556
200.23
(182.05)
18.18

2555
140.50
59.73
200.23

4.14 ภาระค�้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
การด�ำเนินงานเพือ่ ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ภาระค�้ำประกันต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ภาระค�้ำประกันปลายงวด
เงินส�ำรองค่าประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.10)

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

2555
113,024.25
82,820.00
195,844.25
(15,395.66)
180,448.59
5,517.29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกันจ�ำนวน 243,626.25 ล้านบาท แบ่งเป็นการค�ำ้ ประกันโครงการ
ปกติจ�ำนวน 9,477.61 ล้านบาท และภาระค�้ำประกันโครงการ PGS จ�ำนวน 234,148.64 ล้านบาท (หมายเหตุ
4.10) โดย บสย. มีภาระค�ำ้ ประกันทีเ่ ป็น NPGs และเป็นไปตามหนังสือสัญญาค�ำ้ ประกันกับสถาบันการเงินต่างๆ
ในส่วนที่ บสย. ต้องรับความเสี่ยง จ�ำนวน 2,605.65 ล้านบาท และ 2,885.58 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยภาระ
ค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
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4.14.1 โครงการ PGS ระยะที่ 1 คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบในหลักการโครงการ
ค�้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 (โครงการมีอายุ 5 ปี) เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการกระตุ้น
ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมี
เป้าหมายการขยายวงเงินในการค�้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 2556 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน 11,826.00 ล้านบาท

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

		

4.14.2 โครงการ PGS ระยะที่ 2 คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 (โครงการมีอายุ 5 ปี) วงเงิน 30,000
ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี (ระยะเวลาการยืน่ ค�ำขอค�ำ้ ประกันสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553) ซึ่งรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินการในวงเงินไม่เกิน 1,875 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 บสย. มีภาระค�้ำประกันจ�ำนวน 17,699.72 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงการ Portfolio
Guarantee Scheme ระยะที่ 2 และยกเว้นค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่
ได้รับการค�้ำประกันจาก บสย. อยู่เดิม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง และผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤต
ทางการเมืองภายในประเทศ ที่ขอสินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยให้ บสย. แบ่งวงเงินจ�ำนวนไม่เกิน
5,000 ล้านบาท จากวงเงินค�้ำประกันรวม 30,000 ล้านบาท จากโครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมส�ำหรับรอบค�ำ้ ประกันในปี 2553
โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันให้ในวงเงินไม่เกิน 37.50 ล้านบาท และให้เบิกจ่ายตามที่
เสียหายจริงส�ำหรับเงื่อนไขให้ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์การค�้ำประกันโครงการ PGS ระยะที่ 2 ต่อไป
เช่นเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 123.90 ล้านบาท ดังนั้น ภาระค�้ำ
ประกันสินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 จ�ำนวนรวม 17,823.62 ล้านบาท

		

4.14.3 โครงการ PGS ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกัน
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3 เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการปล่อยสินเชือ่ ในระบบสถาบัน
การเงินและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดวงเงินค�้ำประกันจ�ำนวน
36,000 ล้านบาท ระยะเวลาค�้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดการรับค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และรัฐบาลชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินการในวงเงินไม่เกิน 2,250 ล้านบาท
โดยให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกันจ�ำนวน 27,613.53
ล้านบาท

		

4.14.4 โครงการ PGS ระยะที่ 4 เป็นโครงการค�้ำประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อ
แต่ขาดหลักประกัน ให้มโี อกาสเข้าถึงสินเชือ่ จากสถาบันการเงินและเป็นโครงการต่อเนือ่ งจาก PGS ระยะ
ที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 วงเงินค�้ำประกัน 24,000 ล้านบาท ระยะเวลา
การค�้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยก�ำหนดความเสียหาย
สูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย
ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกันจ�ำนวน 21,370.01 ล้านบาท

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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4.14.5 โครงการ PGS ระยะที่ 5 คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2556 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกัน
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพแต่ขาดหลักประกันให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อสถาบันการเงิน รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ
SMEs ไทยในการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ โดยมีวงเงินค�ำ้ ประกันรวม 3 ปี จ�ำนวน 240,000 ล้านบาท ระยะ
เวลาค�้ำประกัน 7 ปี ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดค�ำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทัง้ นีใ้ นแต่ละปีให้ถอื เป็น 1 Portfolio (รวมเป็น 3 Portfolio) โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดทีเ่ ป็นภาระ
ค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 18 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
ค�ำ้ ประกันส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อตลอดอายุการค�้ำประกัน 7 ปี บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 60,806.66
ล้านบาท

		

4.14.6 โครงการ PGS ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ ครัง้ ที่ 1 คณะกรรมการ บสย. ครัง้ ที่ 4/2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม
2553 มีมติอนุมตั จิ ดั ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะ PGS
ส�ำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีระยะเวลาในการให้การค�้ำประกัน
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีท่ ำ� บันทึกข้อตกลงนีเ้ พือ่ ให้ธนาคารน�ำไปจัดสรรวงเงินค�ำ้ ประกันให้กบั ผูป้ ระกอบ
การขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วงเงิน 3,000 ล้านบาท ก�ำหนดอายุโครงการ 7 ปี โดยจ�ำกัดการ
จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน
พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 2,472.99 ล้านบาท

		

4.14.7 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�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุ
การค�ำ้ ประกัน พร้อมทัง้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกัน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 1,574.19 ล้านบาท

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

		

4.14.8 โครงการหนีส้ นิ นอกระบบ คณะกรรมการ บสย. ครัง้ ที่ 9/2553 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมตั ิ
ให้จดั ท�ำหลักเกณฑ์โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ภาคประชาชน (หนีส้ นิ นอกระบบ) โดยด�ำเนินการภายใต้
โครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ให้กับสถาบันการเงินของรัฐ
ในวงเงิน 3,000 ล้านบาทและ 2,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาค�้ำประกัน 8 ปี และ 12 ปี บสย. จ่าย
ค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
ค�้ำประกัน ตามล�ำดับ พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน
ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านขั้นตอนการเจรจาหนี้สินนอกระบบ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
และการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ โดยก�ำหนดวงเงินค�้ำประกันสูงสุด
แต่ละรายไม่เกิน 200,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 27.43
ล้านบาท

		

4.14.9 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26
มีนาคม 2553 เห็นชอบให้ด�ำเนินการค�้ำประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นโครงการค�้ำประกัน
สินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2
ประเภท ประเภทระยะเวลา 5 ปี และระยะเวลา 7 ปี รวมกัน ทัง้ 2 ประเภท มีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000
ล้านบาท และ มติคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 6/2554 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 อนุมัติวงเงิน
ค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับรายสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 10,000 ล้านบาท
รวมเป็นวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดย บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 8.50 และ
ร้อยละ 12 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 13,929.28 ล้านบาท

		

4.14.10 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลงวันที่ 27
ตุลาคม 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินการค�้ำประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นโครงการค�้ำประกัน
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 และ ร้อยละ 12 ของภาระค�้ำประกัน
เฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน
21,240.63 ล้านบาท

		

4.14.11 โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 3 มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2555 ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินการค�้ำประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นโครงการค�้ำประกัน
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�ำ้ ประกันเฉลีย่
ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน
8,762.28 ล้านบาท

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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4.14.12 โครงการ PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์, ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง โดยความ
ร่วมมือระหว่าง บสย. กับ ธพว. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินการ
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
ร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกันในปีแรก วงเงินชดเชยค่าธรรมเนียมไม่เกิน 20 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกันจ�ำนวน 1,023.30 ล้านบาท

		

4.14.13 โครงการ PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 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�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน โดยให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในปีที่ 1 – 2 อัตราร้อยละ 1 ต่อปี (ระยะเวลาการยื่นค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554) โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินทีค่ ำ�้ ประกันในปีแรก
วงเงินชดเชยค่าธรรมเนียมไม่เกิน 30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกัน
จ�ำนวน 579.01 ล้านบาท

		

4.14.14 โครงการ PGS FLOOD 2011 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้
ด�ำเนินการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการค�้ำประกัน
ไม่เกิน 7 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกันตลอดอายุโครงการ โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระ
ค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
ค�้ำประกัน โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 17.75 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย
ตลอดอายุโครงการ ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาล
อุดหนุนค่าธรรมเนียมค�้ำประกันปีที่ 1 – 3 ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกัน
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้วงเงินในปีที่ 4 – 7 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกันแบ่งเป็นระยะที่ 1 จ�ำนวน 20,644.21 ล้านบาท
และระยะที่ 2 จ�ำนวน 5,780.98 ล้านบาท

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

		

4.14.15 โครงการ PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ
การค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับ บสย. วงเงิน 700 ล้านบาท
มีอายุโครงการไม่เกิน 7 ปี (เริ่มโครงการวันที่ 20 มิถุนายน 2555) โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.60 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
การค�้ำประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.55 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน บสย.
ตั้งเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บสย. มีภาระค�้ำประกันจ�ำนวน 94.82 ล้านบาท โครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจระยะที่ 2 ตามมติคณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
ให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ส�ำหรับการสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการเศรษฐกิจฐานราก ในวงเงิน 3,000
ล้านบาท ภายใน 1 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีล่ งนาม MOU มีระยะเวลาการค�ำ้ ประกัน 7 ปี วงเงินค�ำ้ ประกันสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ
(NPG) ร้อยละ 10.00 ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ค�้ำประกันในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระค�้ำประกัน จ�ำนวน 1.42
ล้านบาท ดังนั้นเมื่อรวมภาระค�้ำประกันระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 มีจ�ำนวน 96.24 ล้านบาท

		

4.14.16 โครงการ PGS ส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ดำ� เนินการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการใหม่ทมี่ อี ายุกจิ การ
ไม่เกิน 2 ปี เป็น SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างด�ำเนินการวงเงิน 10,000 ล้านบาท มีระยะ
เวลาการค�ำ้ ประกัน 7 ปี วงเงินค�ำ้ ประกันสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย สิน้ สุดค�ำขอให้คำ�้ ประกันภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยก�ำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ
(NPG) ร้อยละ 30 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน โดยที่ภาระค�้ำประกันที่เป็น
NPG ต้องไม่เกินร้อยละ 37.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ หลังวันครบรอบปีในแต่ละปีด้วย ส�ำหรับ
อัตราค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี ทัง้ นีร้ ฐั บาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียม
ให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 ทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 0.75 และมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 8 มกราคม 2556 ให้ขยายระยะเวลาการค�ำ้ ประกันออกไปอีก 3 ปี จากเดิมสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 เป็นสิ้นสุดการขอรับสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บสย. จึงตั้งส�ำรองค่าประกันชดเชย
ทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีภาระ
ค�้ำประกันที่ค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2555 เป็นระยะที่ 1 จ�ำนวน 47.18 ล้านบาท และ ในปี
2556 เป็นระยะที่ 2 จ�ำนวน 181.78 ล้านบาท
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4.14.17 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�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 5
ล้านบาทต่อราย สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภายในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยก�ำหนดความเสียหาย
สูงสุดที่เป็นภาระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 10.50 ของภาระค�้ำประกันเฉลี่ย
ณ วันสิ้นอายุการค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตราร้อยละ 1.75 บสย. จึงตั้งส�ำรอง
ค่าประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บสย. มีภาระค�้ำประกันที่ค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2555 เป็นระยะที่ 1 จ�ำนวน 7,000.64
ล้านบาท และ ในปี 2556 เป็นระยะที่ 2 จ�ำนวน 11,348.68 ล้านบาท
นอกจากนี้ บสย. มีภาระค�ำ้ ประกันของโครงการปกติ จ�ำนวน 9,477.61 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วย โครงการปกติ
จ�ำนวน 418.30 ล้านบาท โครงการ MOU จ�ำนวน 849.23 ล้านบาท โครงการ SME – NPL จ�ำนวน 71.24
ล้านบาท และ โครงการ RP (Risk Participation) จ�ำนวน 8,138.84 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บสย. ยังมีวงเงินค�้ำประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่าง
ท�ำสัญญาและวงเงินค�้ำประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างด�ำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

วงเงินค�้ำประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างด�ำเนินการตามกฎหมาย
- ส่วนที่ยื่นฟ้องศาลแล้ว
- ส่วนที่ยังไม่ยื่นฟ้องศาล
รวม

2556

2555

3,845.07
4,515.68
8,360.75

4,193.44
986.22
5,179.66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บสย. ได้ตั้งเงินส�ำรองค่าประกันชดเชยส�ำหรับความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากภาระค�้ำประกัน เป็นจ�ำนวนเงิน 5,491.23 ล้านบาท และ 5,517.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ (หมายเหตุ
4.10)
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4.15 สัญญาเช่าระยะยาว
บสย. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ดังนี้
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

4.16 รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยตั๋วเงินรับ, พันธบัตร
ดอกเบี้ยรับ – ลูกหนี้จากการค�้ำประกัน
รายได้เงินปันผล
หนี้สูญรับคืน
รายได้อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2556
204.21
0.05
32.17
0.28
7.86
244.57

4.17 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญของกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวม

รวม
15.38
11.08
3.10
29.56

2555
151.31
8.47
25.47
2.49
12.84
200.58

หน่วย : ล้านบาท

2556
15.55
15.55

2555
15.09
15.09

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป และผู้บริหาร 2 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

105

บสย. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกรับรู้ผลประโยชน์ระยะยาวของ
ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบ
สวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารในปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 0.26 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
ผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 2.12 ล้านบาท
4.18 การอนุมัติงบการเงิน
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งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดย คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
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โครงสร้าง

ผู้ถือหุ้นของ บสย.
1. หลักทรัพย์ของ บสย.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839,946,700 บาท แบ่งเป็น 68,399,467 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช�ำระแล้ว 6,702,473,000 บาท คิดเป็น 67,024,730 หุ้น

2. ผู้ถือหุ้น

บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือกระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนช�ำระแล้ว โดยมีรายละเอียด
ผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
รายชื่อผูถือหุน

จำนวนหุน (หุน)

สัดสวน (%)

กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
632,500
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
571,900
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
476,600
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
415,200
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
257,193
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
127,287
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
143,000
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
119,100
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
117,500
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
95,300
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
57,200
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 11,950
อื่นๆ 800
รวม

63,999,200

67,024,730

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%

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ

ส�ำหรับการถือครองหุ้นของคณะกรรมการ บสย. มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

มูลค่า (บาท)

ประธานกรรมการ

100

10,000

นายอรุณ กมลกิจไพศาล

กรรมการ

100

10,000

ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี

กรรมการ

100

10,000

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา

กรรมการ

100

10,000

นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ

กรรมการ

100

10,000

นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต

กรรมการ

100

10,000

นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์
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คุณสรศักดิ์ ทองตัน

ธ
ราน ุรกิจค
จัง ตน าส
หว แซ ง
ัดพ ะ ม
ังง ินิม
า าร

ท

กรรมการผูจัดการ
รานตนแซะ มินิมารท

“

“

โตเร็วขึ้น
บสย. พรอมชวยเสริมศักยภาพธุรกิจ

กิจกรรมและบทบาท

ด้านสังคมในปี 2556
การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
ในปี 2556 บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนาและช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
SMEs และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ โดยด�ำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1. การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
2. การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมส�ำนักงานสาขา
3. การสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
4. การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

1. การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค�้ำประกัน
สินเชือ่ PGS ระยะที่ 5 วงเงิน 240,000 ล้านบาท และโครงการ
ค�้ำประกันสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่ (New/Start Up)
วงเงินค�้ำประกัน 10,000 ล้านบาท” กับสถาบันการเงิน 18
สถาบัน โดยมีนายทนุศกั ดิ์ เล็กอุทยั รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน “โครงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพือ่ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบการ
SMEs และ OTOP สู่เวทีโลก” โดยมีนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนาม และในโอกาสนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บสย. โดยมีนายวิเชษฐ วรกุล
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2556
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นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนางสาว
ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค�้ำประกัน
สินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme รายสถาบันการเงิน
ระยะที่ 3 และโครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต (Productivity Improvement Loan: PIL)” โดย
บสย. จะให้การค�้ำประกันและขยายระยะเวลาค�้ำประกันให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นขอสินเชื่อในโครงการค�้ำประกัน PIL
กับ SME Bank ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
“การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ระหว่างส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) กับสถาบันการเงินและองค์กรเอกชน โดยมีนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนาม พร้อมกับผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด การผลิต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอคองคอร์ด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน
ในการแลกเปลี่ ย นสั ญ ญา “โครงการค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ เพื่ อ
ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจฐานราก” ระหว่างนายวัลลภ เตชะไพบูลย์
รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) กับนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน ในงาน “100 ปี ธนาคารออมสิน และ 12 ปี
โครงการธนาคารประชาชน” โดย บสย. จะให้การค�้ำประกัน
สินเชื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากที่ขอใช้บริการสินเชื่อกับ
ธนาคารออมสิน รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ณ ชาเลนเจอร์ 3
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจและ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่ อ ม (บสย.) และนายรามากริ ช นั น ซั บ บรามาเนี ย น
Head of Consumer Banking ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ภายใต้ “โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ส�ำหรับธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) วงเงินค�้ำประกันสินเชื่อ
6,000 ล้านบาท” ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามข้อตกลงความ
เข้าใจร่วมกัน “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs
วิสาหกิจขนาดเล็ก (Micro Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน
(OTOP) ที่น�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ” กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ธนาคารออมสิน และธนาคาร
กรุงไทย โดยมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แถลงข่าว
ร่วมกับนายประสิทธิ์ วสุภทั ร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดตัว
โครงการความร่วมมือ “ค�้ำประกันสินเชื่อ SME เพื่อรับงาน
ภาครัฐ” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่รับงานกับ
ภาครั ฐ สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ช่ ว ยให้ SME มี เ งิ น
ทุนหมุนเวียนเพียงพอในระหว่างการด�ำเนินโครงการงานของ
ภาครัฐ ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขมุ วิท กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม
2556
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2. การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมส�ำนักงานสาขา

นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน “มหกรรม
เงินลงทุนและการบริโภคเชียงใหม่ 2013 Invest Fair 2013” พร้อมให้เกียรติเยีย่ มชมบูธ บสย. โดยมีนายวนิชย์ ปักกิง่ เมือง
ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยร้อยโทนพดล พันธุก์ ระวี กรรมการ
บสย. นายพงษ์ชยั สุวรรณรัศมี กรรมการบริหารความเสีย่ ง บสย. และผูบ้ ริหารระดับสูง บสย. ให้การต้อนรับ ซึง่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่ ได้ร่วมออกบูธแนะน�ำบริการและให้ค�ำปรึกษาด้านสินเชื่อและบริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุม่ ปลัดกระทรวง
การคลัง เยีย่ มชมบูธแนะน�ำบริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ของ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในงาน “Money
Expo Pattaya 2013” โดยมีนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการ
ทัว่ ไป สายงานธุรกิจ บสย. ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงาน
ส�ำนักงานสาขาชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช
รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานในงานเสวนา “โครงการ SMEs & OTOP
สู่เวทีโลก” โดยมีนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการ
ทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ร่วมน�ำเสนอแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ
OTOP ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมกับผู้บริหารสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจและผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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นายวิ เชษฐ วรกุ ล รองผู ้ จั ด การทั่ ว ไปสายงานธุ ร กิ จ
บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.) เป็ น
วิ ท ยากรบรรยายแนะน� ำ บริ ก ารค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ ของ บสย.
ในหัวข้อ “SFIs สร้างโอกาสธุรกิจ SMEs ไทย” ในงาน “สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC” ตาม
โครงการ SMEs & OTOP สูเ่ วทีโลก จัดโดยธนาคารเพือ่ การส่งออก
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และมีทีมงานฝ่ายการ
ตลาด ฝ่ายกิจการสาขาและฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมเปิดบูธให้
ค�ำปรึกษาด้านสินเชื่อและแนะน�ำบริการค�้ำประกันสินเชื่อของ
บสย. ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูธ
แนะน� ำ บริ ก ารค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ ของบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในงาน “กาชาดปี 2556” โดยมี
นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ โดยมีประชาชนผู้สนใจแวะ
เยี่ยมชมและร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในบูธ บสย. จ�ำนวนมาก
ณ ร้านกาชาดกระทรวงการคลัง สนามเสือป่า เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม
2556
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติ
เป็ น ประธานเปิ ด บู ธ ของบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ในงาน “Money Expo 2013” ร่วมกับ
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย. และ
นายปีเตอร์ ทวีผลเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แด๊ดดี้ โด จ�ำกัด
ผู้ผลิตโดนัท ลูกค้า บสย. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ บสย.
ให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2556
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบของ
ที่ ร ะลึ ก จากนางนิ ภ ารั ต น์ พิ สิ ฐ พิ ท ยเสรี รองผู ้ จั ด การทั่ ว ไป
สายงานบริหารทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “OTOP Mid Year
2013” และเยีย่ มชมบูธ บสย. ซึง่ ให้บริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ และ
ให้คำ� ปรึกษากับผูป้ ระกอบการ SMEs กลุม่ OTOP โดยมีผบู้ ริหาร
ระดับสูง พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการ
สาขา และฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับ
ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธาน
กล่าวเปิดการบรรยาย ร่วมกับนายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวิสาหกิจชุมชน
กรมพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ OTOP โดยมี บสย. ค�้ำประกัน” ในงาน OTOP Midyear 2013
จัดโดย กรมพัฒนาชุมชนร่วมกับ บสย. โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมเสวนาแนะน�ำบริการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. กับผู้แทนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง รับมอบของทีร่ ะลึกจากนายจักรภพ เมธธาวีชยั ผูจ้ ดั การ
ส่วนอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“เทคโนโลยีก้าวไกล SMEs & OTOP สู่เวทีโลก” จัดโดย
คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทน
ราษฎร และเยี่ยมชมบูธ บสย. ซึ่งร่วมแนะน�ำบริการค�้ำประกัน
สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP ที่เข้าร่วมงาน
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยีย่ มชมบูธของ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโอกาส
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “OTOP ไทย ก้าวสู่
AEC” ในโครงการ SMEs และ OTOP สู่เวทีโลก ระยะที่ 2 โดย
มีนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับ
สูงกระทรวงการคลัง และ บสย. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกัน
สินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัลบูธสวยงามดีเด่น
จากพลเอกสุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ องคมนตรี ในพิ ธี ม อบรางวั ล
“Money & Banking Awards 2013” จัดโดยวารสารการเงิน
ธนาคาร โดย บสย. ได้รับรางวัลบูธสวยงามดีเด่นจากการร่วม
ออกบูธในงาน Money Expo 2013 กรุงเทพฯ ณ โรงแรมโซฟิเทล
โซ แบงคอก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าว
กับนายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และนายสวาสดิ์ มิตรอารี นายกสมาคมแฟรนไชส์
และไลเซนส์ ในการจัดงาน “K SME Franchise เปิดง่าย
ขายคล่อง” ซึง่ เป็นโครงการความร่วมมือเพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบ
การรายใหม่ ที่ ส นใจซื้ อ สิ ท ธิ์ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ห รื อ แฟรนไชส์ ซี
ณ ธนาคารกสิกรไทย ส�ำนักพหลโยธิน เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2556
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับนายพัชร
สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับผูป้ ระกอบการ SMEs 30 ราย ทีผ่ า่ น
การคัดเลือกเข้ารอบ เพือ่ เข้าแคมป์ธรุ กิจพิชติ เงินล้านและเฟ้นหา
ธุรกิจ 9 รายร่วมรายการโทรทัศน์ “SME มีตงั ค์เยอะ” ทางสถานี
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทีจ่ ะออกอากาศระหว่างเดือนตุลาคมธั น วาคม 2556 โดยมี ธ นาคารกสิ ก รไทย จ� ำ กั ด (มหาชน)
เป็นเจ้าของรายการและ บสย. ร่วมให้การสนับสนุนรายการ
ณ Siam at Siam Design Hotel เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.)
คณะกรรมการคัดเลือกผู้แข่งขัน รายการ “SME มีตังค์เยอะ”
มอบประกาศนียบัตรให้กบั ผูเ้ ข้าแคมป์ธรุ กิจทัง้ 30 ท่าน โดย บสย.
และธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันจัดรายการ
นี้ขึ้น เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมรายการ และ
ประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ 9 คนสุดท้าย เข้าไปพิชติ เงินล้าน ณ โรงแรม
วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556
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นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการสาขา
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แถลงข่าว
ร่วมกับนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในพิธีเปิด “โครงการ
เสริมสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่” โดยมีการ
แนะน�ำบทบาทหน้าที่การค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ โรงแรม
ดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้ช่วยผู้จัดการส�ำนักงานสาขา
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�ำนักงาน
สาขาอุ ด รธานี มอบของที่ ร ะลึ ก แก่ น ายรั ฐ กร อั ส ดรธี ร ยุ ท ธ์
ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจและประธานจัดงาน
“Thailand Smart Money” ในโอกาสแวะเยี่ยมชมบูธ บสย.
โดยมี ที ม งานฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ร ่ ว มออกบู ธ แนะน� ำ บริ ก าร
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ และให้คำ� ปรึกษาการขอสินเชือ่ กับผูป้ ระกอบการ
SMEs ที่เข้าร่วมงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บรรษัทประกัน
สินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เนือ่ งในโอกาสเป็นประธาน
พิธีเปิดงาน “กยศ. พี่ช่วยน้อง” จัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) โดยมีนายวิเชษฐ วรกุล รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บสย. พร้อมด้วยผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ ซึ่ง บสย. และ
หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร ร่ ว มเป็ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการสนั บสนุน
กิจกรรมของ กยศ. ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การ
ต้อนรับ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาไทย เนื่องใน
โอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน “Thailand Smart Money
สัญจรสุราษฎร์ธานี” และเยีย่ มชมบูธ บสย. พร้อมด้วยนายเดชา
กังสนันท์ รักษาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบีย้ ธุรกิจ
โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงานส�ำนักงานสาขา
สุราษฎร์ธานี ร่วมแนะน�ำการค�้ำประกันสินเชื่อและให้ค�ำปรึกษา
กับผูป้ ระกอบการ SMEs ทีเ่ ข้าร่วมงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
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นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วม
บรรยายพิเศษหัวข้อ “SMEs Finance Access through TCG” การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs โดยมี บสย. ค�้ำประกัน
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ยขึน้ ในการสัมมนา “Future Foresight Forum 2020 Unveil
SMEs in Mega Trends” ก้าวสู่ทศวรรษ 2020 เจาะกลยุทธ์ โอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต จัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเสวนา
ในหัวข้อ “คนให้กเู้ ขาดูอะไร” ในงานสัมมนา “SMEs วิธที ำ� เงิน”
จัดโดยหอการค้ากลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขา นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วย
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการสาขา และทีมงานส�ำนักงานสาขาอุดรธานี
ร่วมเปิดบูธให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ โรงแรม
เซ็นทารา คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 28 ตุลาคม
2556

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
“SMEs & OTOP สู่เวทีโลก ครั้งที่ 3” จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และเยี่ยมชมบูธ บสย.
โดยมีนายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายวัลลภ
เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และผู้บริหารระดับสูง บสย. ให้การต้อนรับ โดยมีทีมงานฝ่ายการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงานฝ่ายกิจการสาขา ร่วมออกบูธแนะน�ำโครงการค�้ำประกันสินเชื่อของ
บสย. ณ อิมแพค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
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นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ร่วมเสวนากับหน่วยงานพันธมิตรในหัวข้อ “แหล่งเงินทุนสนับสนุน SMEs & OTOP สู่เวทีโลก” ในงาน Growth for Goal
รากฐานที่มั่นคงสู่อนาคตที่ยั่งยืน จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อแนะน�ำผู้ประกอบการ
SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยมี บสย. ให้การค�้ำประกันสินเชื่อ ณ อิมแพค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบ
ของที่ ร ะลึ ก จากนางพงษ์ ทิ พ ย์ เทศะภู ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) เนื่องในโอกาสเป็นประธานการเปิดงานกิตติมศักดิ์และ
เยี่ยมชมบูธของ บสย. ในงาน “Thailand Smart Money”
ครั้งที่ 4 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2556

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการ “15 บาทก็ทานได้” ซึง่ เป็นโครงการ
ทีเ่ กิดจากความร่วมมือระหว่าง บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเเห่งประเทศไทย (ธพว.) และ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตามแนวนโยบายของกระทรวง
การคลัง เพื่อให้ร้านข้าวแกงและร้านอาหารจานเดียวสามารถจ�ำหน่ายอาหารได้ในราคาเริ่มต้นที่ 15 บาท และแบ่งเบา
ค่าครองชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้บริโภคข้าวแกงในราคายุติธรรม คุณภาพมาตรฐานและปริมาณที่เหมาะสม
กับราคา โดยนายเลิศชัย กิตติรตั นไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูงของ บสย. ร่วมในพิธเี ปิด และมีรา้ นค้าต้นแบบเข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก ณ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
รายงานประจำป 2556
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นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จดั โครงการ “เยีย่ มชมลูกค้า บสย. ทีค่ ำ�้ ประกันสินเชือ่
ผ่านโครงการ PIL” โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนโครงการ PIL อาทิ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ธนาคารเพือ่
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) เข้าเยีย่ มชม
กิจการลูกค้าที่ บสย. ค�้ำประกันผ่านโครงการ PIL อาทิ บจก.
เพียวเมาท์เทน ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำดื่มกลาเซียร์ และ บจก.
กาแฟวาวี ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�ำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร โดยนางสาวประภัสรา
เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขา ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ�ำกัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ จังหวัดปทุมธานี” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นการสร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานชั้นน�ำของประเทศ พร้อมด้วยนายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขา ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา
ในหัวข้อทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ SMEs นอกจากนีม้ บี ริการตรวจสุขภาพทางการเงินจากเครดิต
บูโร บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เข้าร่วมออกบูธ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมคลินิกการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนเพือ่ แนะน�ำบริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ของ บสย. และให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการ
SMEs
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา โดยนางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร
ผู้จัดการส�ำนักงานสาขา ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จังหวัดร้อยเอ็ด”
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมทั้งมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จับกระแส
เศรษฐกิจอีสาน” โดยนายธเนศชัย อังวราวงศ์ ผู้อ�ำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมีการจัดเสวนา “กูไ้ ด้ กูง้ า่ ย กูถ้ กู ” โดยนายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการสาขา บสย. ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยาย ภายในงานมีการเปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษาทางการเงินกับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดร้อยเอ็ด

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่ โดยนายด�ำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการ
อาวุโสส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ และบริษทั ศูนย์ขอ้ มูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
จัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จังหวัดเชียงใหม่” พร้อมทัง้ มีปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “เจาะลึกทิศทางเศรษฐกิจเชียงใหม่”
และการเสวนาเรื่อง “กู้ฮื้อได้ กู้บ่ยาก กู้บ่แปง” โดยมีนายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บสย. นายไกรฤทธิ์
นิลคูหาเรือง นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต และนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ภายใน
งานมีการเปิดคลินกิ ให้คำ� ปรึกษาทางการเงินของ บสย. ให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีเ่ ข้าร่วมงานและการออกบูธแนะน�ำบริการ
ของสถาบันการเงิน และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�ำนักงานสาขาสงขลา โดยนายเอกพร นิโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส
ส�ำนักงานสาขาสงขลา ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคใต้ และหอการค้าจังหวัดตรัง จัดงาน “มหกรรม
เข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นการสร้างโอกาสให้ผปู้ ระกอบการมีโอกาสเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น โดยภายในงานมีการจัดคลินิกค�้ำประกันสินเชื่อให้ค�ำปรึกษาทางด้านการเงินแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ “กู้อย่างไรให้ได้เงิน” โดย
นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการสาขา นายธฤต ศรีอรุโณทัย ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั งิ าน
สมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด และอาจารย์พนั ธ์ศกั ดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนา SMEs เป็น
วิทยากรร่วมเสวนา

บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.) ส� ำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โดยนายสรรพสิริ
สินบวรเศรษฐ์ ผูจ้ ดั การอาวุโส จับมือ 3 สภา โดยมีนายแพทย์พรชัย บุญแสง ประธานหอการค้า นายมนัสทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และนายพิสฏิ ฐ์ ช่างผาสุข รักษาการเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัด
สุพรรณบุรี ร่วมแถลงข่าว “โครงการร่วมประชุมกับกรรมการสภาของ 3 สภา จังหวัดสุพรรณบุร”ี เพือ่ ให้สมาชิกของ 3 สภา
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
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บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�ำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี โดยนายเทียบจิตต์ จันทรภูตผิ ลากร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขาและรักษาการผู้จัดการส�ำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานภาคใต้ หอการค้าจังหวัดกระบี่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ จัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จังหวัดกระบี่” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ยขึน้ โดยมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจ
ภายใต้ความผันผวน” โดยนางสาวอุษณี ปรีชม ผู้ช�ำนาญการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคใต้ และมีการ
เสวนา “กูไ้ ด้ กูง้ า่ ย กูถ้ กู ” โดยมีนายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการสาขา บสย. ร่วมการเสวนาด้วย นอกจากนี้
ภายในงานมีกิจกรรมเปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน

3. การสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สัมภาษณ์ใน
รายการ “เศรษฐกิจติดจอ” กับสถานีโทรทัศน์เคเบิล้ ทีวี “เดลินวิ ส์
ทีวี” เพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SMEs รวมทั้งบริการค�้ำประกันสินเชื่อ PGS5 ซึ่งผู้ประกอบการ
SMEs ที่เข้าร่วมโครงการค�้ำประกันสินเชื่อดังกล่าว สามารถน�ำ
เงินทุนทีไ่ ด้รบั ไปขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ ณ หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมรายการ “กะตัง
กะตังเม” ซึ่งออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.3011.00 น. เพื่อแนะน�ำบริการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ซึ่งให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
สนับสนุนให้ SMEs ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อม
เยีย่ มชมศูนย์ลา้ งรถวิซาร์จ สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา ซึง่ เป็น
ลูกค้าของ บสย. ร่วมเล่าเรือ่ งราวถ่ายทอดประสบการณ์ธรุ กิจและ
การใช้บริการโครงการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์ธรุ กิจให้กบั ผูช้ มทางบ้าน ณ ศูนย์ลา้ งรถวิซาร์จ สาขา
เลียบทางด่วนรามอินทรา
รายงานประจำป 2556
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สัมภาษณ์
สดในรายการ “เอสเอ็มอี ไทยแลนด์” เพื่อประชาสัมพันธ์และ
แนะน�ำโครงการค�้ำประกันสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของ บสย.
ในการความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เนชั่น แชนแนล ณ เนชั่น
แชนแนล สตูดิโอ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556

นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สัมภาษณ์สดในรายการ “สายตรงจากห้องข่าว” ทางช่อง KTV ขอนแก่นเคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
ค�้ำประกันสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของ บสย. และประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ทีบ่ ริษทั ขอนแก่น เคเบิล้ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

4. การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ เอมกมล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าว
เปิดการจัดกิจกรรม บสย. Development เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มลูกค้า บสย. ใน โครงการ “บสย. คลับ” โดยจัด
กิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งการตลาดส�ำหรับผูน้ ำ� การคิดแผนเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพต่อสมาชิกกลุม่ แต่ละจังหวัดของประธานจังหวัด
ตลอดจนกิจกรรมแรลลีก่ ระชับความสัมพันธ์ ณ ล�ำพวาอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เมือ่ วันที่ 24-25 มกราคม 2556
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดการ
จัดกิจกรรม บสย. Club “New Media กับการตลาดยุคใหม่” พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงาน
ธุรกิจ บสย. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งการตลาดยุคใหม่และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั กลุม่ ลูกค้า บสย.
ในโครงการ บสย. คลับ ณ โรงแรมเลอ เมริเดียน เชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

5. การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มอบ
เงินสนับสนุนการจัดงาน “เริงลีลา ลีลาศเริงใจ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนางสาวรวงทอง
ยศธ�ำรง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ รับมอบ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2556
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อม
ด้วยนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป บสย. นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง
บสย. กระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนภาคเหนือ ในจัดกิจกรรม “ม่วนแต้ แอ่วใต้” เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนจากจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก ที่น�ำเสนอข่าวสาร บสย. และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ บสย. ด้วยดีเสมอมา โดยมี
นางศจีรัตน์ เศวตภูมิพัฒน์ ลูกค้า บสย. ร่วมเล่าประสบการณ์การใช้บริการกับ บสย. ณ โรงแรม Rest Detail อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแวะเยี่ยมชมกิจการปลาหมึกแปรรูปของนางพรพรรณ ภัทรนรากุล ลูกค้า บสย. ที่ได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการกับ บสย. ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556

นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และผู้บริหาร
ระดับสูง ร่วมชีแ้ จงเป้าหมายและทิศทางการด�ำเนินงานของ บสย. ในงาน “Thank You For Your Support Throughout
2013, TCG Towards 2014” กับสื่อมวลชนสายกระทรวงการคลัง สถานีโทรทัศน์ และส�ำนักข่าวต่าง ๆ เพื่อกระชับความ
สัมพันธ์กับสื่อมวลชน และขอบคุณสื่อมวลชนที่น�ำเสนอข่าวสาร และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ บสย. ด้วยดีเสมอมา
ณ ร้านปลาดิบ ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และผู้บริหารระดับสูง บสย. กระชับความสัมพันธ์กับนายณรงค์
ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาชิกชมรมฯ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนอาวุโส ที่เป็น
นักคอลัมนิสต์ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้จัดรายการโทรทัศน์ จากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี
เพือ่ พบปะพร้อมทัง้ แนะน�ำภารกิจของ บสย. แนะน�ำคณะผูบ้ ริหาร และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง บสย. กับชมรมคอลัมนิสต์ฯ
ในการช่วยเผยแพร่บทบาทและภารกิจของ บสย. ในการสร้างการรับรู้ไปยังผู้ประกอบการ SMEs ให้ทราบว่ายังมี บสย. เป็น
หน่วยงานที่สามารถให้ช่วยเหลือด้วยการค�้ำประกันเงินกู้เพื่อธุรกิจ เมื่อขอสินเชื่อกับธนาคารแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวัลลภ
เตชะไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Taik Soo Ahn, Chairman & CEO, Korea
Credit Guarantee Fund (KODIT) สถาบันค�้ำประกันสินเชื่อจากประเทศเกาหลี ในโอกาสเยี่ยมคารวะ และแลกเปลี่ยน
แนวทางการค�้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของไทยและเกาหลี ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
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คณะผู้แทน บสย. เข้าร่วมประชุม “Working Level
Council” (WLC) ครั้งที่ 9 ณ สถาบันค�้ำประกันสินเชื่อ Korea
Credit Guarantee Fund (KODIT) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์และข้อคิดเห็นด้านต่าง ๆ ในการค�้ำประกันสินเชื่อ
เพือ่ ช่วยผูป้ ระกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
ศึกษาดูงานผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศเกาหลี ระหว่าง
วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
พร้อมด้วยผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ Dr. Sungchul Gwak,
Director General, Research Department, Korea Credit
Guarantee Fund (KODIT) สถาบันค�ำ้ ประกันสินเชือ่ จากประเทศ
เกาหลี และคณะ ในโอกาสเยีย่ มดูงาน บสย. พร้อมแลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็นและข้อมูลด้านการวิจัย SMEs ระหว่างประเทศเกาหลี
และประเทศไทย เพื่อน�ำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ กับผูป้ ระกอบการ SMEs ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย.
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อม
คณะผูแ้ ทน บสย. ศึกษาดูงานสถาบันค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ของ Small
and Medium Enterprise Credit Guarantee Fund of Taiwan
(Taiwan SMEG) ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2556 โดยศึกษา
รูปแบบผลิตภัณฑ์การค�้ำประกันสินเชื่อของประเทศไต้หวัน และ
น�ำแนวคิดและความรู้ที่ได้มาปรับใช้และต่อยอดความรู้ส�ำหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บสย. อีกทัง้ ยังศึกษาถึงรูปแบบการ
ให้บริการผ่านช่องทางสาขาและการบริหารจัดการหนี้ มาเป็น
แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยต่อไป
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นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร บสย. ศึกษาดูงานระบบประกันสินเชือ่ และการสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ในประเทศเกาหลี
4 สถาบัน ได้แก่ 1) สถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) 2) สถาบัน Korea Technology Finance
Corporation (KOTEC) 3) สถาบัน Korea Federation of Credit Guarantee Foundations (KOREG) 4) สถาบัน
Seoul Credit Guarantee Foundation พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศเกาหลี เพื่อน�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษาและเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบการประกันสินเชือ่ และมาตรการสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ในประเทศ
เกาหลี มาพัฒนาและก�ำหนดนโยบายแนวทางการด�ำเนินงานของ บสย. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการสนับสนุน
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยต่อไป ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
จัดโครงการความร่วมมือระหว่าง บสย. และสถาบัน Korean
Federation of Credit Guarantee Foundations (KOREG)
ประเทศเกาหลี ภายใต้โครงการ “Working-Level Council”
(WLC) ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิด
เห็นด้านต่าง ๆ ในการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการ
SMEs ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ระหว่ า งวั น ที่ 8-12
กรกฎาคม 2556

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และผูบ้ ริหาร บสย.
ให้การต้อนรับ Mr. James L. Seward, Senior Financial
Sector Specialist, East Asia and Pacific Region, ผู้แทนจาก
ธนาคารโลก (World Bank) ในโอกาสเยี่ยมคารวะและหารือการ
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ในประเทศไทย เมือ่ วันที่
24 กรกฎาคม 2556
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และ
นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วม
แสดงความยินดีกบั Mr. Hiroshi Tahara, Chief Representative,
Representative Office ประเทศไทย, Japan Finance
Corporation (JFC) ในโอกาสรับต�ำแหน่งใหม่ และร่วมหารือถึง
แนวทางความร่วมมือระหว่าง บสย. และ JFC ที่จะมีต่อไปใน
อนาคต ณ Park Ventures Ecoplex ถนนวิทยุ เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผู้บริหาร บสย. น�ำคณะผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ได้แก่ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส�ำนักงบประมาณ และทีมงานรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง ศึกษาดูงานระบบการประกัน
สินเชื่อและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสถาบันประกันสินเชื่อและผู้ประกอบการ SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลี 4 สถาบัน
ได้แก่ 1) สถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) 2) สถาบัน Korea Technology Finance Corporation
(KOTEC) 3) สถาบัน Korea Federation of Credit Guarantee Foundations (KOREG) 4) สถาบัน Gyeonggi
Credit Guarantee Foundation (GCGF) พร้อมเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่
5-9 สิงหาคม 2556 เพื่อให้ผู้แทนจากกระทรวงการคลังซึ่งก�ำกับดูแล บสย. มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันสินเชื่อ การ
จัดตั้ง National Fund ซึ่งสนับสนุนการประกันสินเชื่อในสาธารณรัฐเกาหลี และระบบการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
ที่มีต่อ SMEs เพื่อน�ำความรู้ที่ได้จากการศึกษาและเรียนรู้มาก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานของ บสย. ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บสย. ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
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นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Atsushi Toyonaga, Senior Managing
Director, General Manager, Japan Finance Corporation
(JFC) และคณะผู้บริหาร JFC ในโอกาสเยี่ยมชมการด�ำเนินงาน
ของ บสย. ร่วมหารือแลกเปลีย่ นแนวทางการด�ำเนินงานและความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น และหารื อ แนวทางการศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ ง
Credit Risk Database (CRD) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
SMEs ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวิเชษฐ วรกุล
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานธุรกิจ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร บสย. ให้การ
ต้อนรับ Ms. Bui Thi Thu Ha, ICPMU Deputy Director, State
Bank of Vietnam และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเยี่ยมชมการ
ด�ำเนินงานการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และร่วมหารือแลก
เปลี่ยนแนวทางการด�ำเนินงานและความร่วมมือระหว่างกัน
ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

คณะผู้แทน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมประชุมระดับปฏิบัติการ ACSIC Training
Program (ATP) ครั้งที่ 23 ประจ�ำปี 2556 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2556 ซึ่งสถาบัน Japan
Finance Corporation (JFC) ร่วมกับ Japan Federation of Credit Guarantee Corporation (JFG) เป็นเจ้าภาพ โดย
มีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือ “Practical Approach for Overcoming Challenges Facing ACSIC
Member Institutions: Aiming for New Advancement of the Credit Supplementation System” ทั้งนี้เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ค�้ำประกันสินเชื่อในระดับปฏิบัติการระหว่างสถาบันค�้ำประกันสินเชื่อจาก 11 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียที่เป็นสมาชิก Asian Credit Supplementation Institution Federation (ACSIC)
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นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
คณะกรรมการและผู้บริหาร บสย. ศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อสถาบัน Small and Medium Enterprise Credit
Guarantee Fund of Taiwan (Taiwan SMEG) รวมถึงเข้าพบหารือกับผู้บริหารกระทรวง Ministry of Economic Affairs
(MOEA) และ Small and Medium Enterprise Administration (SMEA) ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลสถาบันค�้ำประกันสินเชื่อ
เข้าพบผู้บริหารสถาบันการเงิน Taiwan Business Bank (TBB) และเยี่ยมชมผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นลูกค้าของสถาบัน
Taiwan SMEG ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556 เพื่อศึกษาการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการเงินและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกันสินเชื่อ เพื่อน�ำมาปรับประยุกต์ใช้กับระบบ
ค�้ำประกันสินเชื่อในประเทศไทยต่อไป

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Jhanga Bdr. Rai, Brand Manager, Bhutan Development Bank (BDB) ประเทศ
ภูฎาน และคณะ ซึ่งมาศึกษาดูงานการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์
ค�้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ SMEs ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวัลลภ
เตชะไพบูลย์ กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บสย. พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร บสย. เข้าร่วมการประชุม ACSIC Conference ครัง้ ที่ 26
ณ เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสถาบัน Korea Technology Finance
Corporation (KOTEC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คือ “Contributing to
Economic Vitality in Asia Through the Creative Operation of ACSIC” ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ค�้ำประกันสินเชื่อระหว่างสถาบันค�้ำประกันสินเชื่อจาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เป็นสมาชิก Asian
Credit Supplementation Institution Federation (ACSIC)

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Pham Duc Hoa, Deputy
General Director Vietnam Development Bank (VDB) และ
คณะผู้บริหาร ซึ่งมาศึกษาดูงานการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย.
และร่ ว มหารื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู ้ แ ละประสบการณ์
ค�้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ SMEs ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหาร บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Sartono, Assistant Deputy
of Economic and Regional Finance, The Coordinating
Ministry of Economic ประเทศอินโดนีเซีย และคณะผู้บริหาร
จากกระทรวง The Coordinating Ministry of Economic และ
จากกระทรวง The Ministry of Economic Affairs ซึ่งมาศึกษา
ดูงานการค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ ให้ กั บ SMEs
ณ ส�ำนักงานใหญ่ บสย. ระว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556
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การช่วยเหลือชุมชนและสังคม (นอกเหนือจากภารกิจหลักของ บสย.)
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริม่ ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมบนพืน้ ฐานของกรอบวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจ ของ บสย. มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2548 โดยตระหนักถึงหน้าทีข่ องการเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนของสังคม สิง่ แวดล้อม และสร้างคุณประโยชน์ตอ่ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ บสย. โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
ขนาดย่อม (SMEs) เพือ่ ให้เกิดการด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโตทัง้ ทางสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ในการท�ำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมแล้ว ในปี 2556 บสย.
ได้ดำ� เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
รวมไปถึงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการ SMEs ให้มคี วามยัง่ ยืนและเข้มแข็ง โดยผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้

โครงการด้านพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน
1. โครงการ “หมูบ่ า้ น บสย.” (ตามแผนวิสาหกิจปี 2556) โดยบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA) จัดโครงการ
พัฒนาชุมชนสูว่ สิ าหกิจผ่านโครงการ “หมูบ่ า้ น บสย.” โดยได้ทำ� การคัดเลือกพัฒนาหมูบ่ า้ นเข้าโครงการ 1 หมูบ่ า้ น คือ หมูบ่ า้ นยาง
อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ บสย. ได้สนับสนุนการด�ำเนินการวางแผนการปฏิบตั งิ านร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน และชุมชนหมูบ่ า้ นยาง ในการจัดตัง้ ธนาคารประจ�ำหมูบ่ า้ นและศูนย์ฝกึ อาชีพภายในหมูบ่ า้ นยาง เพือ่ สร้างโอกาสการเข้าถึง
แหล่งทุน และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ขจัดปัญหาความยากจน พัฒนาทักษะในด้านการ
ประกอบอาชีพ ให้สามารถเพิม่ รายได้ ช่วยเหลือตนเองได้ โดยมุง่ ให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
การศึกษา และสุขภาพอนามัย

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ลงนามบันทึก
ข้อตกลงกับนายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากร
และชุ มชน ภายใต้ โ ครงการ “หมู ่ บ ้ า น บสย.” โดยพั ฒ นา
“หมูบ่ า้ นยาง” ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์
ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง โดยทาง บสย.
ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้ผู้ประกอบการสามารถน�ำเงินไป
ลงทุนประกอบอาชีพ โดยมีนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนาม และมีคณะผู้บริหาร บสย. เป็น
สักขีพยาน ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สุขุมวิท 12
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
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นายเลิศชัย กิตติรตั นไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายวัลลภ
เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมกิจกรรมเปิดตัว “หมู่บ้าน บสย.”
ณ หมู่บ้านยาง ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ CSR ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน (The Population and Community Development Association : PDA) โดย บสย. ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง
ธนาคารประจ�ำหมู่บ้าน และศูนย์ฝึกอาชีพภายในหมู่บ้านยาง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะในด้านการประกอบอาชีพ ให้สามารถเพิ่มรายได้ ช่วยเหลือตนเองได้ โดยมุ่งให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสุขภาพอนามัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพภายในหมู่บ้าน รับฟังการ
บรรยายผลการด�ำเนินงานของธนาคารหมู่บ้านยาง และศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา ณ อ�ำเภอ
ล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

นายอนุสรณ์ เอมกมล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
นางสาวณัฏฐา อุทัยเชฏฐ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส มอบผ้าห่ม ให้กับชาวชุมชนหมู่บ้านยาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 120
ครัวเรือน จ�ำนวน 140 ผืน ในโครงการ “หมู่บ้าน บสย.” พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการโครงการภายในหมู่บ้าน และ
ร่วมบรรยายเพือ่ เผยแพร่บริการด้านการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ของ บสย. เพือ่ เป็นช่องทางหนึง่ ส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ชุมชน ณ หมู่บ้านยาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานประจำป 2556
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นายอนุสรณ์ เอมกมล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
และนายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าตรวจ
เยี่ยมการด�ำเนินการธนาคารชุมชนหมู่บ้านยาง ในโครงการ
“หมู่บ้าน บสย.” เพื่อดูความเรียบร้อยของระบบบัญชีธนาคาร
ซึ่ง บสย. ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ด�ำเนินการ
พัฒนาหมู่บ้านและระบบธนาคารชุมชนของหมู่บ้านยาง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งและมัน่ คง ทัง้ ทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม ณ หมู่บ้านยาง อ�ำเภอล�ำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2556
2. “โครงการปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น์ พืน้ ทีว่ า่ งเปล่าส�ำหรับสร้างลานกีฬา พืน้ ทีช่ มุ ชนวัชรพล 3” โดยบรรษัทประกัน
สินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
อีสท์วอเตอร์ จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างความมีสว่ นร่วมของพนักงาน ใน “โครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมทิ ศั น์ พืน้ ทีว่ า่ งเปล่าส�ำหรับสร้างลานกีฬา พืน้ ทีช่ มุ ชนวัชรพล 3” โดยการปรับปรุงพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้
เยาวชนและผูส้ งู อายุในชุมชนได้มโี อกาสใช้พนื้ ทีใ่ นการออกก�ำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพอนามัยทีด่ ี เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุ ชน
และสิง่ แวดล้อม ให้ชมุ ชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธาน
พิธีส่งมอบพื้นที่และเปิดป้าย “โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่ว่างเปล่าชุมชนวัชรพล 3” ร่วมกับนายวันชัย
หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
อีสท์วอเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บสย. และ อีสท์วอเตอร์ โดยมีนายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ ประธาน
กรรมการด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บสย. ผู้บริหารและพนักงาน บสย. และผู้บริหาร
และพนักงานอีสท์วอเตอร์ ร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
เก็บขยะมูลฝอย เพื่อช่วยพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนให้สะอาด เพื่อให้ชาวชุมชนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่
ดีขึ้น ณ ชุมชนวัชรพล 3 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
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ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs
1. โครงการพัฒนาอาชีพ “5 อาชีพท�ำเงิน SMEs” โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ร่วมกับศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (Matichon Academy) อบรมหลักสูตร “5 อาชีพท�ำเงิน SMEs” ให้แก่ผู้ประกอบการ
รายย่อย จ�ำนวน 125 คน (หลักสูตรละ 25 คน) ระหว่างวันที่ 4 – 27 กันยายน 2556 ณ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
ประชานิเวศน์ โดยหลักสูตร “5 อาชีพท�ำเงิน SMEs” ที่เปิดอบรม ได้แก่ กระจกโครงอะลูมิเนียม การจัดดอกไม้และการเปิด
ร้าน ช่างซ่อมจักรยานเพือ่ การเปิดร้าน ผ้าม่านและการเปิดร้าน และการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์เบือ้ งต้น เพือ่ พัฒนา
เสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs ให้มีอาชีพเป็นของตนเอง และเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ

นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ ประธานกรรมการ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
และนายวิเชษฐ วรกุล รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไป บสย. ร่วมกับ
นายสุรพล พิทยาสกุล ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจ
มติชน ในเครือบริษัทมติชน จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย
ผู้บริหาร บสย. และผู้บริหารเครือมติชน เปิดตัวโครงการ
ซีเอสอาร์พัฒนาอาชีพ “5 อาชีพท�ำเงิน SMEs” โดย
เลือกเฟ้น 5 หลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากเอสเอ็มอี เพื่อ
พัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs ให้มีอาชีพเป็นของ
ตนเอง และเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ ก้าวสู่การเป็น
SMEs เต็มตัว โดยน�ำร่องโครงการแรก 125 คน ก้าวสู่อาชีพ
ในฝัน พร้อมด้วยการออกบูธแนะน�ำประชาสัมพันธ์โครงการ
ค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
ประชานิเวศน์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
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2. โครงการให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจัดสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบ
พอเพียง” โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ ส�ำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
จัดงานสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบพอเพียง” เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับการบริหารองค์กรธุรกิจ สามารถน�ำหลักการไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้จริงเพือ่ พัฒนา
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นองค์ปาฐกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธุรกิจพอเพียง เติมก�ำไรยั่งยืน” ใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธุรกิจพอเพียง
เติมก�ำไรยั่งยืน” ในงานสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบพอเพียง” สังคมไทยภายใต้วิถีพอเพียง จัดโดย
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับส�ำนักงานกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ (กปร.) หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของ บสย. เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารองค์กร
ธุรกิจและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธาน
กรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีการเสวนาเรื่อง
“ความส�ำเร็จบนพื้นฐานความพอเพียง” โดยนางแสงเดือน จันทร์นวล ประธานกลุ่มธุรกิจผ้าไหมตุ้มทอง นายวัชรมงคล
เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ�ำกัด ธุรกิจต้นแบบความพอเพียง และนายศุภนิตย์ มานะจิตต์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์กลุ่มน�้ำตาล “มิตรผล” ธุรกิจต้นแบบความรับผิดชอบต่อสังคม จังหวัด
ขอนแก่น พร้อมด้วยการเยีย่ มชม “โรงน�ำ้ ตาลมิตรภูเขียว” ต้นแบบธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล อ�ำเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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แผนผังขั้นตอน

การค�้ำประกัน

ขั้นตอนการค�้ำประกัน
(Guarantee Procedure & Application for TCG’s Guarantee)
ผูประกอบการ SMEs

4

1

ใหสินเชื่อ
(Loan Disbursement)

ยื่นคำขอสินเชื่อ
(Loan Request)

สถาบันผูใหกู
(Lenders)

5
6
จายคาประกันชดเชย
(Claim Payment)

140

3

2

ออกหนังสือค้ำประกัน
(Letter or Guarantee
Issued)

ยื่นคำขอใหค้ำประกัน
(Application for
Guarantee)

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

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

ที่ตั้ง

ส�ำนักงานสาขา
สำ�นักงานสาขากรุงเทพมหานคร

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น 16-18) เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2890-9988 (อัตโนมัติ) ต่อ 9760-4, 9751- 2
มือถือ : 08-1733-3772, 08-1889-2235
โทรสาร : 0-2890-9770, 0-2890-9800
E-mail : bangkok@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 58/8 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 0-3595-7772
มือถือ : 08-1874-3162, 08-1379-0002, 09-0989-8978
โทรสาร : 0-3595-7773
E-mail : central@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาเชียงใหม่

อาคาร Northern SMEs Center (ชั้น 1)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
เลขที่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5330-4057, 0-5330-4757-8
มือถือ : 08-1379-6688, 08-1885-3534
โทรสาร : 0-5330-4058
E-mail : chiangmai@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาพิษณุโลก

อาคารไทยศิวารัตน์ (ชัน้ 3)
เลขที่ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5524-4353
มือถือ : 08-1379-0099, 08-9856-4046
โทรสาร : 0-5524-4354
E-mail : phitsanulok@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาอุดรธานี

เลขที่ 420/5 หมู่ 7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4234-1969-70
มือถือ : 08-1379-4774, 08-1257-2066
โทรสาร : 0-4234-1971
E-mail : udonthani@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขานครราชสีมา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 3)
เลขที่ 1818 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4420-3604
มือถือ : 08-1876-3911, 08-6338-9182
โทรสาร : 0-4420-3605
E-mail : korat@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาชลบุรี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ชั้น 6)
เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.98 ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3878-3951
มือถือ : 08-1935-0287, 08-9123-8391
โทรสาร : 0-3878-3952
E-mail : chonburi@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 231/12 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-9801-2
มือถือ : 08-1379-0011, 08-9874-7574
โทรสาร : 0-7721-9803
E-mail : suratthani@tcg.or.th

สำ�นักงานสาขาสงขลา 

เลขที่ 13 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7426-2551-2
มือถือ : 08-1379-5995, 08-1766-1528
โทรสาร : 0-7426-2553
E-mail : songkhla@tcg.or.th

รายงานประจำป 2556
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 E-mail : info@tcg.or.th

