
ความสำเร็จของธุรกิจ

      บสย. เดินคู ไปกับคุณ...

We are dedicated for your business success…
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คุณกานดา กาญจนากร และ

คุณทัศนีย ยะจา

กรรมการผูจัดการ

หางหุนสวนจำกัด บานศิลาดล

รายงานประจำป 2556

บรรษัทประกันสินเช�ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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ประวัติความเปนมา

เจตนารมณการจัดตั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ

สารจากประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ผังโครงสรางองคกร

โครงสราง อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ประวัติคณะกรรมการ บสย.

คณะผูบริหาร บสย.

ผลการดำเนินงาน

 ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตรและแนวนโยบายการดำเนินงานป 2557

 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน

รายงานของผูสอบบัญชี

 งบการเงิน

 โครงสรางผูถือหุนของ บสย.

 กิจกรรมและบทบาทดานสังคมในป 2556

แผนผังขั้นตอนการค้ำประกัน

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

สารบัญ



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 รับโอนกิจการและการดำเนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรม 

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. เรียกใหผู ถือหุนที่แสดงความประสงคซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวชำระเงินคาหุน 

บางสวนจำนวน 302.47 ลานบาท ทำให บสย. มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,702.47 

ลานบาท

25 กันยายน 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2552 มีมติเห็นชอบใหเพ่ิมทุน บสย. จำนวน 2,137.47 

ลานบาท โดยกระทรวงการคลังแสดงความจำนงขอซ้ือหุนเพ่ิมทุนดังกลาวจำนวน 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

รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
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เจตนารมณ ในการจัดตั้ง

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่ชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม (SMEs) โดยใหบริการค้ำประกันสินเชื่อแก SMEs ที่มีศักยภาพแตขาดหลักทรัพยค้ำประกันในการ 

ขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใหผูประกอบการเหลานั้นไดรับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงิน 

ที่เพียงพอกับความตองการ อีกทั้ง ยังสรางความเชื่อมั่นใหกับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่ออันจะเปน 

ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

การดำเนินงานของ บสย. เปนการสรางศักยภาพในการขยายกิจการ และการลงทุนใหผูประกอบการ SMEs 

พรอมทั้งสนับสนุนในการสรางโอกาสใหผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้น เชื่อมโยงไปสูการผลิต การจางงานและการ 

กระจายรายไดของกลุมวิสาหกิจ SMEs ไดอยางมีนัยสำคัญ อันจะสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ดังนั้น การประสานความรวมมือระหวาง บสย. กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการไดรับการสนับสนุน 

อยางตอเนื่องจากรัฐบาล ชวยให บสย. สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย เชนเดียวกับสถาบันค้ำประกัน 

สินเชื่อทั่วโลกที่ตางไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลแทบทั้งสิ้นในรูปแบบที่แตกตางกัน เนื่องจากสถาบันค้ำประกัน 

สินเชื่อ ถือเปนเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญอยางหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาและสงเสริมการสรางสังคมและ 

ผูประกอบการของประเทศ

ดวยลักษณะการดำเนินงานดังกลาว บสย. จึงเปนองคกรท่ีมิไดแสวงหากำไร แตจะมุงเนนดำเนินงานเพื่อใหเกิด 

ประโยชนแกสวนรวมเปนสำคัญ การบริการค้ำประกันสินเชื่อใหกับ SMEs ของ บสย. จะเปนกลไกสำคัญในการ 

สงเสริมพัฒนา SMEs ใหแข็งแกรงและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตอไป



พันธกิจ

พันธกิจ แสดงถึงบทบาทภาระหนาที่ในภาพรวมขององคกรในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว 

พันธกิจจึงเปนเครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศนใหเปนกิจกรรมตาง ๆ โดยพันธกิจของ บสย. ไดกำหนด 

ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม     

พ.ศ. 2534 ดังนี้

1. ชวยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมใหไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น

2. ชวยใหสถาบันการเงินมีความมั่นใจในการใหสินเชื่อแกภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมมากยิ่งขึ้น

3. เรงการกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมทั่วประเทศไดเร็วขึ้น

4. ชวยใหการพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

    และสังคมแหงชาติ

วิสัยทัศน 

วิสัยทัศนขององคกร คือ สิ่งที่ผูบริหารองคกรนั้นเชื่อวาผูมีสวนไดเสียกับองคกร 

(Stakeholders) ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะตองสอดคลองกับเจตนารมณ หรือ 

สะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ (Results) ขององคกรนั้น โดยวิสัยทัศนที่ บสย. ยึดถือ คือ

5
รายงานประจำป 2556

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

“สถาบันค้ำประกันสินเช�อแหงชาติที่มี

บทบาทสำคัญในการสงเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพ�อ 

ขับเคล�อนเศรษฐกิจ”
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สารจาก

ประธานกรรมการ

บสย. ไดนำประสบการณการเรียนรู 

มาพัฒนาแกไขอุปสรรค ขณะเดียวกัน 

ก็วางเปาหมายกาวไปสูการทำหนาที่สำคัญ 

ในการเปนกลไกหลักของภาครัฐที ่ช วย 

ขับเคล�อนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 

ผานการค้ำประกันสินเช�อให SMEs ทำให 

ภาค SME มีการเติบโต ทั ้งในดานการ 

ลงทุนและการจางงาน,,
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สารจาก

ประธานกรรมการ

บสย. ไดนำประสบการณการเรียนรู 

มาพัฒนาแกไขอุปสรรค ขณะเดียวกัน 

ก็วางเปาหมายกาวไปสูการทำหนาที่สำคัญ 

ในการเปนกลไกหลักของภาครัฐที ่ช วย 

ขับเคล�อนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 

ผานการค้ำประกันสินเช�อให SMEs ทำให 

ภาค SME มีการเติบโต ทั ้งในดานการ 
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การด�าเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ของเรา      

ผ่านพ้นมาอกีปี และถอืเป็นอกีปีแห่งความภาคภมิูใจของ บสย. เม่ือก้าวข้ามทศวรรษท่ี 2 สามารถ

ท�ายอดภาระค�้าประกันสินเชื่อแตะถึงระดับกว่า 300,000 ล้านบาท 

หากพจิารณาจากขนาดองค์กร และจ�านวนพนกังาน 228 คน บสย. เป็นเพยีงองค์กรขนาดเลก็ แต่เมือ่พจิารณาขนาด
ธรุกรรม บสย. สามารถสร้างผลผลติได้ในรปูการให้การค�า้ประกนัสินเช่ือให้แก่ SMEs ได้กว่า 300,000 ล้านบาท ขณะเดยีวกนั
การค�า้ประกนัของ บสย. ก่อให้เกดิสนิเช่ือในระบบทีส่ถาบนัการเงนิอนมุตัใิห้กบั SMEs ได้ถงึ 529,668 ล้านบาท นัน่หมายถงึ
ความส�าเร็จของกระบวนการท�างานของ บสย. ได้บรรลุพันธกิจที่ช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้มากขึ้นอย่าง               
ต่อเนื่องตลอดมา 

บสย. ได้น�าประสบการณ์การเรยีนรูม้าพฒันาแก้ไขอปุสรรค ขณะเดยีวกนักว็างเป้าหมายก้าวไปสูก่ารท�าหน้าทีส่�าคญั
ในการเป็นกลไกหลักของภาครัฐที่ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ผ่านการค�้าประกันสินเชื่อให้ SMEs ท�าให้
ภาค SME มีการเติบโต ทั้งในด้านการลงทุนและการจ้างงาน

ปี 2556 เป็นปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญอุปสรรคหลายประการ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(GDP) ทีเ่คยคาดการณ์ไว้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 5 ต่อปี ได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกจิสหรฐัทีส่่งผลกระทบเชือ่มโยง
ไปยังตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก รวมไปถึงปัจจัยภายในประเทศ ท�าให้การขยายตัวของ GDP ในปี 2556 ขยายตัวเพียง
ร้อยละ 2.9 บสย. จึงต้องพัฒนาและวางยุทธศาสตร์การท�างานให้สามารถปรับตัวรับมือกับภาวะวิกฤตินี้ได้ในทุกสถานการณ์

ด้านการพัฒนา บสย. ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ค�้าประกันร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ทั้งสถาบันการเงินภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า SMEs ให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน บสย. ได้พัฒนาระบบการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ระบบการค�้าประกันหลัก เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ขณะเดียวกันลดการใช้ทรัพยากร           
สิ้นเปลือง เช่น ใช้กระดาษให้น้อยลง เพื่อสนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุด

นอกเหนือจากการขยายศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานอย่างต่อเน่ืองในปี 2556 แล้ว บสย. ยังได้วาง
แนวทางพฒันาไปสูก่ารสร้างโครงการสนบัสนนุการค�า้ประกนัสนิเชือ่ให้ลกูค้า SMEs ในอกีหลายกลุม่ อาท ิกลุม่ผูป้ระกอบการ
เศรษฐกิจฐานราก (Micro SMEs) และกลุ่ม OTOP เป็นต้น เพื่อให้ SMEs ในกลุ่มที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ได้มี           
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เงินทุนจนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SMEs

ในด้านการควบคุมคุณภาพการค�้าประกันสินเชื่อ บสย. ได้มีทั้งกระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสีย และ
กระบวนการให้ค�าปรกึษาแก่ลกูค้า ตลอดจนวางมาตรการแก้ไข และควบคมุสดัส่วนระดบัการค�า้ประกนัทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ 
(Non-Performing Guarantee, NPGs) ให้อยูใ่นระดบัประมาณร้อยละ 3.86 ณ สิน้ปี 2556 ซึง่ถอืว่าอยูใ่นระดบัต�า่ แสดงถงึ
ความสามารถขององค์กรในด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

บสย. ได้สร้างจิตส�านึก การท�างานอย่างเสียสละ ทุ่มเท ให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรม
การท�างาน โดยผู้บริหารระดับสูงได้กระท�าตนเป็นแบบอย่างของการตั้งใจท�างานอย่างเต็มก�าลัง เพื่อพัฒนาการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส ยุติธรรม และมีคุณธรรมในการท�างานร่วมกัน

ปี 2556 นี้ แม้ว่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย แต่ส�าหรับ บสย. แล้ว       
ปี 2556 นี้ เป็นปีที่พิสูจน์ความสามารถของการร่วมแรงร่วมใจของชาว บสย. ทุกคน ในการท�าหน้าที่ของกลไกส�าคัญ ที่ช่วย
ขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิของประเทศอย่างน่าภาคภมูใิจ เพือ่การสร้าง บสย. ให้เป็นองค์กรทีเ่ตบิโตได้อย่างยัง่ยนืสบืเนือ่งไป

(นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
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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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารก�ากบัดแูลความเพยีงพอของ
ระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายต่าง ๆ การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ
การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลที่ดี

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จ�านวน 10 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับ           
ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้สอบบัญชีจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รายงานผลการประชุม
และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บสย. ทุกครั้งเพื่อให้มีการด�าเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนนิการในด้านต่าง ๆ  ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีร่บัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยสรุปดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญในประเด็นการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน          
การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญเพื่อให้               
งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. การควบคุมภายใน

 การก�ากบัดแูลระบบควบคมุภายใน โดยสอบทานและประเมนิผลระบบควบคมุภายในตามระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2544 มีการพิจารณาการสอบทานคู่มือระบบการควบคุมภายใน และสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของ
ฝ่ายงานต่าง ๆ  รวมทัง้การตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล เพือ่ให้องค์กรมกีารบรหิารทรพัยากรบคุคล
อย่างมปีระสทิธภิาพ การจดัการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ การบรหิารจดัการระบบคอมพวิเตอร์ ระบบความปลอดภยัของ
ข้อมลู เพือ่ให้แน่ใจว่าระบบควบคมุภายใน จะช่วยป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้ รวมทัง้ตดิตามการปรบัปรงุแก้ไข
ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับดูแล
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3. การตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากรและ
ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน การพจิารณาผลการตรวจสอบ 
และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่
กรณ ีโดยท�าการตดิตามความคบืหน้าของการปรบัปรงุแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศ กระบวนการค�า้ประกนั
สินเชื่อ และกระบวนการพัฒนาและติดตามหนี้ NPGs เป็นต้น

4. การบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารของฝ่ายบรหิารความเสีย่งเพือ่รบัทราบผลการประเมนิความ
เสีย่ง การด�าเนนิงานด้านบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนตวัชีว้ดัความเสีย่ง พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพือ่ใช้ในการปรบัปรงุให้เกดิ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

 การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ นโยบาย และวธิปีฏบิตัต่ิาง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอก บสย. พบว่า การด�าเนนิงาน
และการปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ก�าหนด รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรมีการก�ากับ
ดูแลที่ดีโดยมีการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลที่ดี รวมถึงการก�าหนด
นโยบายการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัใินการควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
และพัฒนาระบบการบรหิารความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีม่ปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล และสอดคล้องตามแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปล่ียนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ตั้งแต่กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป ถึงระดับผู้อ�านวยการฝ่าย/ส�านักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 มีการพบปะผู้บริหารจ�านวน 1 ครั้ง เพื่อ
หารือและแลกเปลีย่นความเหน็เกีย่วกบัธรุกจิ ความเสีย่ง การควบคมุภายในและการก�ากบัดแูลกจิการ ตลอดจนถงึการปรบัปรงุ
งานของ บสย. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี ข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างสม�่าเสมอ 

การด�าเนินงานตามบทบาทท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ 
พิจารณาการด�าเนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ทีเ่กีย่วข้อง ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชจีากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ คณะกรรมการตรวจสอบเชือ่มัน่ว่า บรรษทั
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วยกระบวนการก�ากับดูแลที่ดี 
มีความโปร่งใส

(นายอรุณ กมลกิจไพศาล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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กลไกธุรกิจนั้นสำคัญ

บสย. ชวยผลักดัน และขับเคลื่อนธุรกิจใหสำเร็จ
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กลไกธุรกิจนั้นสำคัญ
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ผังโครงสร้าง

องค์กร

คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการบริหาร

ผูจัดการทั่วไป

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝายตรวจสอบ
ภายใน

ฝายทรัพยากร
บุคคล

รองผูจัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ

รองผูจัดการทั่วไป
สายงานบริหารทั่วไป

รองผูจัดการทั่วไป
สายงานสนับสนุน

ฝายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝายบริหาร
จัดการหนี้

ฝายกลยุทธ
องคกร

ฝายวิเคราะห
ประกันสินเชื่อ

ฝาย
ประชาสัมพันธ

ฝายการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ

ฝายบริหาร
การลงทุน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบัญชี
และการเงิน

ฝายปฏิบัติการ
ประกันสินเชื่อ

ฝายกิจการ
ตางประเทศ

ฝายกิจการสาขา

ฝายกฎหมาย
ฝายคาประกัน

ชดเชย
ฝายปรับปรุง

กระบวนการทำงาน
ฝายบริหาร
สำนักงาน

สำนักงานกรรมการ
และผูจัดการทั่วไป
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โครงสร้าง อ�านาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ และประวัติโดยย่อ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้ความส�าคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในด้านต่างๆ 
โดยคณะกรรมการถอืว่าเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการท�าหน้าที ่ก�ากบั ควบคุม ดแูลการบรหิารกจิการ การตดัสินใจ การวางแผน
นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการจึงถือว่ามีความส�าคัญอย่างมากต่อกิจการนั้น ๆ 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 ได้ก�าหนด
หน้าที่ของกรรมการไว้ดังนี้ 

มาตรา 21 ให้คณะกรรมการมอี�านาจและหน้าทีก่�ากบัและควบคมุโดยทัว่ไป ซึง่การด�าเนนิงาน การบรหิารกจิการและ
ธุรกิจของบรรษัทและให้มีอ�านาจกระท�าการต่าง ๆ ที่บรรษัทจะพึงกระท�าได้ อ�านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(1) จ่ายเงนิของบรรษทัเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในการจดักจิการและการประกอบธรุกจิตามวตัถปุระสงค์ของ
บรรษัท การให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท 

(2) ควบคุมให้มีการตรวจค�าร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับการค�้าประกันสินเชื่อ
ของบรรษัท และให้รับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจและนโยบายการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐบาล โดยมิต้องค�านึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น 

คณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมี
คณุสมบตัติามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญตับิรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ 2534 อกีด้วย 
โดยได้บัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 19 กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (3) และ (4) ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ถือหุ้นของบรรษัทไม่ต�่ากว่าหนึ่งร้อยหุ้นหรือเป็นผู้แทนของบริษัทจ�ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถือหุ้น
ของบรรษัทไม่ต�่ากว่าหนึ่งร้อยหุ้น 

(2) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริต 

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�าแหน่งประธานกรรมการ บสย. 
        วันที่ 7 มีนาคม 2556 
        และพ้นจากต�าแหน่งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 
        เนื่องจากเกษียณอายุ
   2. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต   เข้ารับต�าแหน่งกรรมการ บสย. 
        วันที่ 17 เมษายน 2556 
        แทน นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ที่ลาออกจาก
        ต�าแหน่งกรรมการ วันที่ 11 มีนาคม 2556
   3. นายวัลลภ เตชะไพบูลย์  เข้ารับต�าแหน่งกรรมการ บสย. 
        วันที่ 26 กันยายน 2556 
   4. นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์  เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการ บสย.
        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
   5. นายคณิต แพทย์สมาน  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 
        วันที่ 31 ตุลาคม 2556
   6. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล  พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ บสย. 
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
   7. นายชวิศ ชัยกิตติศิลป์  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ บสย.    

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
   8. นายเครดิต พิมพ์พิสิฐถาวร  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ บสย.    

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
   9. นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ บสย.    

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
   หมายเหตุ .- กรรมการล�าดับที่ 6 - 9 พ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

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�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร
        วันที่ 7 มีนาคม 2556
        พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร
        วันที่ 11 มีนาคม 2556 
   2. นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์  เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร
        วันที่ 17 เมษายน 2556 
        พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
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   3. นายคณิต แพทย์สมาน  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร
        วันที่ 31 ตุลาคม 2556
   4. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา   เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร
        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�้าประกัน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชย        
ต่อคณะกรรมการ บสย.  

2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค�้าประกันต่อคณะกรรมการ บสย. 

3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.

4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งส�านักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.

5. อนุมัติการค�้าประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทส�าหรับโครงการปกติ และ
น�าเสนอคณะกรรมการ บสย. เพือ่ทราบ ยกเว้นการอนมุตักิารค�า้ประกนัโครงการแบบรบัความเสีย่งร่วมกนั (Risk 
Participation) และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ทีค่ณะกรรมการ บสย. ได้มอบอ�านาจให้กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไปมีอ�านาจอนุมัติ

6. อนุมัติการจัดซ้ือ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอ�านาจอนุมัติของกรรมการและ             
ผู้จัดการทั่วไป และน�าเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ

7. ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ 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�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 

3.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ

   1. นายคณิต แพทย์สมาน  เข้ารับต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 
        พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
        เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556
   2. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต   เข้ารับต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
        เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จดัท�ากฎบตัรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรบัผดิชอบ
ในการด�าเนินงานของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

2.  สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
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3.  สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

4.  สอบทานการด�าเนินงานของ บสย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ บสย. 

5.  สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

6.  พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมโีอกาสเกดิการทจุรติทีอ่าจ
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บสย.

7.  เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง และประเมิน
ผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

8.  ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด  
ที่เห็นว่าจ�าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย.

9.  รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บสย. 
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาสยกเว้นรายงานผลการด�าเนินงาน
ในไตรมาสที่สี่ ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง
เพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ บสย. 

10.  ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงิน
ละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงานให้
คณะกรรมการ บสย. ทราบ

11.  เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี              
ในรายงานประจ�าปีของ บสย.

12.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการ 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�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 

4.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ

   1. นายคณิต แพทย์สมาน  เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ
        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 
        พ้นจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ
        เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556
   2. นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต   เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ
        เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
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คณะกรรมการอิสระ มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง

2. ให้คณะกรรมการท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับแต่งตั้งและเป็นประจ�าทุกปี

3. ให้ความม่ันใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในรัฐวิสาหกิจได้รับความคุ้มครองและรัฐวิสาหกิจ
นัน้มกีารปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีนอกจากนีก้รรมการอสิระจากภายนอกควรมส่ีวนในการก�าหนดค่าตอบแทน
ของผู้บริหารสูงสุดและสอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4. เข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นประจ�าโดยสม�่าเสมอ

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�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  เลขานุการ 

5.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง

   1. ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี  พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
   2. นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
   3. นายสมภพ ทรัพย์ทวีชัยกุล  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
   4. นายชาญยุทธ์ เจนธัญญารักษ์  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
   5. นายพงษ์ชัย สุวรรณรัศมี  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
   6. รศ. ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์   พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
   7. นายวิเชษฐ วรกุล   พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

 หมายเหตุ .- กรรมการล�าดับที่ 1 - 7 พ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อมเพือ่พจิารณาในเรือ่งการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภท 

2. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยสามารถประเมินติดตามและดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
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3. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

4. ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม          
มอบหมาย  

6. คณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

6.1 คณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  1. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ  ประธานกรรมการ

  2. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์  กรรมการ

  3. นายวิเชษฐ วรกุล   กรรมการ

  4. ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์  เลขานุการ

6.2 รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงกรรมการด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CG&CSR)

   1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล  พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ
        วันที่ 4 มกราคม 2556
   2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 7 มกราคม 2556
   3. ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
   4. นางจตุพร มณีรัตน์   พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
   5. นางพัสชลัยย์ โอภาสนาวิน  พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
   หมายเหตุ .- กรรมการล�าดับที่ 3 - 5 พ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

1.  เสนอแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ บสย. 

2.  ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ บสย. ในเรื่องเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

3.  พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. เป็นอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล

4.  ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีส่วนร่วม           
ในกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

5.  มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะท�างานชุดย่อยเพื่อ              
ท�าหน้าที่ในการสนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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6.  พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคณะท�างานด้านการแสดงความ        
รับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม

7.  ติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรายงานต่อ                 
คณะกรรมการ บสย. 

8.  ปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามทีค่ณะกรรมการ 
บสย. มอบหมาย 

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

7.1  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

   1. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ  ประธานกรรมการ

7.2  รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

   1. นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์  พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ
        วันที่ 16 เมษายน 2556
   2. นายคณิต แพทย์สมาน  พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ
        วันที่ 31 ตุลาคม 2556
   3. นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ  เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการ
        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1.  พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการด�าเนนิงานของบรรษทัประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์

2.  หาแนวทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

3.  พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและบรรษัทประกัน         
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

4.  ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินัย

5.  ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง



รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)20

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�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 ที่ปรึกษาประธานกรรมการสภาทนายความ ภาค 5 

ประสบการณ์การท�างาน

 ผู้ช�านาญการ ประจ�าคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะ
 และวัฒนธรรม
 เลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการ ศาสนาศิลปะ
 และวัฒนธรรม
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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�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 ที่ปรึกษาประธานกรรมการสภาทนายความ ภาค 5 

ประสบการณ์การท�างาน

 ผู้ช�านาญการ ประจ�าคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะ
 และวัฒนธรรม
 เลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการ ศาสนาศิลปะ
 และวัฒนธรรม

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�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 ประธานกรรมการบริหาร
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) 

ประสบการณ์การท�างาน

 กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด
 กรรมการในคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์
 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรรณธิอร จ�ากัด

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�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
 เนติบัณฑิตยสภา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�านักงานอัยการสูงสุด

ประสบการณ์การท�างาน

 เลขานุการรองอัยการสูงสุด
 ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด
 อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส�านักงานคดีอัยการสูงสุด
 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว 
 จังหวัดเพชรบูรณ์
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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�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 ข้าราชการบ�านาญ 

ประสบการณ์การท�างาน

 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (ระดับ 10) ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 ผู้อ�านวยการส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ประจ�ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 กรรมการ/ที่ปรึกษาธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
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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�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนา
 บุคลากรด้านปิโตรเลียม 

ประสบการณ์การท�างาน

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

นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ

กรรมการ บสย.
(28 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
กรรมการบริหาร
(7 มีนาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)
ประธานกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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�าแหง

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก 
 จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน

 หัวหน้าทีม ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 บริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 ผู้ช�านาญการ ส�านักตรวจสอบภายใน
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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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�าแหง

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 แห่งประเทศไทย
 กรรมการ การเคหะแห่งชาติ

ประสบการณ์การท�างาน

 ที่ปรึกษากรรมการช�าระบัญชี และผู้รับมอบอ�านาจ
 คณะกรรมการช�าระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

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�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท ไวด์ ไว แม็กซ์ จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน

 ผู้อ�านวยการองค์กรสุรา 
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด
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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�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท ซี พี พี อลิอันซ์ จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

 ที่ปรึกษาส่วนตัว ประธานคณะกรรมการ 

 การประปานครหลวง

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ประธานกรรมการ บสย.

(1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

อายุ 59 ปี

การศึกษา

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 นิติศาสตรบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร 

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

 กรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน

 ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร

 และสถาบันการเงิน วุฒิสภา

 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด

 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท หลักทรัพย์ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)

 ทนายความ บริษัท มารุต บุนนาค 

 อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จ�ากัด
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นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง

กรรมการ บสย.

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

(1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

อายุ 46 ปี

การศึกษา

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาการสื่อสารทางการเมือง

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาการจัดการ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท วานิชวรกุล กรุ๊ป จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน

 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท วานิชวรกุล กรุ๊ป จ�ากัด

นายเครดิต พิมพ์พิสิฐถาวร

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

อายุ 35 ปี

การศึกษา

 ปริญญาตรี King’s College, London
 หลักสูตร SFB 
 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร 
 บริษัท Blue Sapphire Golf & Resort จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน

 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 
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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�างาน

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

บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ก�าหนดการประชมุคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี โดย

ในปี 2556 ประธานกรรมการ บสย. ได้ก�าหนดการประชุมปกติเป็นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนส�าหรับคณะกรรมการ บสย. 

และทุกวันพุธของสัปดาห์ที่สองส�าหรับคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. จ�านวน 17 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จ�านวน 12 ครั้ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบ จ�านวน 10 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ จ�านวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 10 ครั้ง                   

คณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) จ�านวน 6 ครั้ง และ             

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จ�านวน 11 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ชื่อคณะกรรมการ

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 -
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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

คณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

- 58,000.00

คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป - 49,000.00

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตรามาตรฐานที่ส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ได้ก�าหนดไว้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยได้ด�าเนนิการจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนและ

เบี้ยประชุมให้แก่กรรมการในคณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะท�างานอื่น ๆ  ตามอัตรา

และหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดอืนไม่เกนิ 10,000 บาท ต่อเดอืนต่อคน โดยประธานกรรมการ บสย. ได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืน

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�างานอื่น 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�าดับ

ในปี 2556 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 2,689,333 บาท โดยแยกเป็นการจ่าย        

ค่าตอบแทนรายเดือนซ่ึงเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นมาตามหนังสือของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกจิ (สคร.) ที ่กค. 0803.2/ว.85 ลงวนัที ่6 สงิหาคม 2556 เรือ่ง อตัราค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการรฐัวสิาหกจิ 

จ�านวน 459,333 บาท และค่าเบี้ยประชุมตามรายคณะ จ�านวน 2,230,000 บาท ทั้งนี้ การค�านวณค่าตอบแทนรายเดือน

และค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวนั้น ค�านวณ ณ เดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมายเหตุ . - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนับรวมค่าเบ้ียประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการ       

คณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
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ทั้งนี้ ส�าหรับค่าเบี้ยประชุมแยกตามรายชื่อกรรมการ 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�ากับดูแลกิจการที่ดีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวล

จริยธรรมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tcg.or.th และในระบบ Intranet ของ 

บสย. เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานของ บสย. ทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่

ส�าคญัเพือ่สือ่สารไปยงัพนกังาน บสย. ผูม้ส่ีวนได้เสยี ผูถ้อืหุน้ ถงึแนวทางการแสดงเจตจ�านงทีส่�าคญัของคณะกรรมการ บสย. 

ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มกีารก�าหนดให้กรรมการ บสย. ทกุท่านต้องรายงานการถอืครอง

หลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทุกครั้งที่เข้ารับต�าแหน่งและต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและ

มีการรายงานให้คณะกรรมการ บสย. ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการ  

สอบทานการท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ 

บสย. ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีด้วย
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การประเมินผลคณะกรรมการ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ บสย. เพื่อ

เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเกณฑ์การ

ประเมนิผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกจิของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ด้านการบรหิารจดัการองค์กร

ในเรือ่งบทบาทของคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ โดยท�าการประเมนิปีละ 1 ครัง้ ซึง่คณะกรรมการ บสย. จะประเมนิใน 2 รปูแบบ

ประกอบด้วยการประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือความโดดเด่นในความรู้ความ       

สามารถ ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ใน

คณะกรรมการและการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยหวัข้อทีใ่ช้ประเมนิ 6 หวัข้อ คอืโครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสารของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและกับ 

ฝ่ายบริหาร การเตรียมและด�าเนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะน�าเสนอแบบประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อท�าการทบทวนแบบประเมินผลให้มีความ       

ถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงานก�ากบัดแูลก�าหนดไว้และเมือ่คณะกรรมการ บสย. ได้ด�าเนนิการประเมนิ

เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายจัดการจะสรุปผลการประเมินและน�ารายงานต่อที่ประชุมและด�าเนินการปรับปรุงการด�าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส�าหรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในปี 2556 ส�าหรับการประเมินตนเองราย

บุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 76.89 คะแนน จากคะแนนเต็มที่ 85 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.46 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ

ในเกณฑ์ดเียีย่มและการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉล่ียอยูท่ี ่109.22 คะแนน จากคะแนนเตม็ที ่120 คะแนน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 91.02 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการ บสย. ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อ

ใช้เป็นกรอบในการพจิารณาทบทวนการปฏบิตังิานในหน้าที ่ปัญหา อปุสรรคต่าง ๆ  และน�าผลประเมนิมาวเิคราะห์การปฏบิตัิ

หน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนน�าข้อเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานต่อไป
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คณะผู้บริหาร

บสย.

นางนิภารัตน์  พิสิฐพิทยเสรี  

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป

นายวัลลภ  เตชะไพบูลย์

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

นายวิเชษฐ  วรกุล  

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ 
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นายวีรวัฒน์  วัจฉละพงศ ์

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการหนี้

นายศิษฏ์  วงศาริยะ  

รักษาการรองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
ผู้อ�านวยการส�านักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

นายประเสริฐ  ชัยชาญอุดมสุข 

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ

นายอนุสรณ์  เอมกมล   
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล



รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)36

นางอิศราพร  อรุณประเสริฐ  
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายปรับปรุงกระบวนการท�างาน 

นายศิริพงษ์  แผนสนิท  
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

นางสาวพูลสิน  อนันตกุล 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิโรจน์  สิทธิเจริญรุ่ง  
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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นางสาวธนภร  ประกายเกียรติ 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายชาญชัย  เลิศมหรรพฤฒิ  
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายกิจการสาขา
 

นางสาวญาณี  รวมรักษา 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ

นางสาวปราณี  วงศ์อ�านวยกุล  
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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นางสาวพิณทิพย์  รุจทิฆัมพร  
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย

นางพงษ์ทิพย์  เทศะภู

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข  
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ์ 

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายค่าประกันชดเชย
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นางดุสิดา  ทัพวงษ์

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 

นายเฉลิมชัย  ไพบูลย์ศิริ  
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารส�านักงาน

นางวชิราวรรณ  อิทธิถาวร 
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารการลงทุน
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ผลการ 

ดำาเนินงาน

ด้านการค�้าประกันสินเชื่อ 

1. การอนุมัติค�้าประกันในแต่ละปี 

2. ภาระการค�้าประกันคงเหลือ ณ สิ้นปี
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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
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3. การอนุมัติค�้าประกันจ�าแนกตามภูมิภาคปี 2556

* กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม

4. การอนุมัติค�้าประกันจ�าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมปี 2556 

ที่มา: ข้อมูลจากระบบค�้าประกันสินเชื่อใหม่ (ระบบ magic : RPT61030-2, RPT41020, RPT62010) สั่งพิมพ์ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557 

รวม
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ด้านการสนับสนุนนโยบายรัฐ

บสย. ท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือและกลไกของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาวะปกติและภาวะ

วิกฤตการณ์ต่าง ๆ  เพื่อให้ SMEs สามารถด�าเนินธุรกิจต่อเนื่องต่อไปได้ โดยในปี 2556 บสย. ได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วน โดยมีโครงการส�าคัญที่ บสย. ได้ด�าเนินการและ     

ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. โครงการค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1-5 

2. โครงการค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ 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�้าประกัน      

สินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme

5. โครงการค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ตามมาตรการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือ             

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554

6. โครงการค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ส�าหรับโครงการสินเชื่อไอแบงก์ บิ๊กไฟว์ 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (PGS Big Five)

7. โครงการค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ส�าหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/

Start-up)

8. โครงการค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ส�าหรับโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา           

ผลติภาพการผลติ (Productivity Improvement Loan) ของธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (ธพว.)

9. โครงการค�้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก (Micro SMEs) ส�าหรับธนาคารออมสิน

ด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

ตามภารกิจหลักของ บสย. หรือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีหน้าที่ให้การค�้าประกันสินเชื่อเพื่อ

ช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ขาดหลักประกันให้ได้รับการอนุมัติ 

สินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อ

มากยิ่งขึ้น 
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ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บสย. ค�้าประกันสินเชื่อสะสมทั้งสิ้น 76,390 รายลูกค้า 

วงเงินค�้าประกัน 330,435 ล้านบาท  ช่วยให้ SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 529,668 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.6 เท่า

ของยอดอนุมัติค�้าประกันสะสม  จากผลการด�าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงานแก่แรงงานจ�านวน 

2,298,852 คน และสร้างโอกาสในการจ้างงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากได้รับสินเช่ืออีกจ�านวน 301,867 คน ท้ังนี้        

สนิเชือ่ต่าง ๆ ได้กระจายไปยงัภมูภิาคต่าง ๆ ดงันี ้กรงุเทพและปรมิณฑล 43% ภาคเหนอื 15.17% ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

13.92% ภาคกลาง 8.43% ภาคตะวันออก 7.81% และภาคใต้ 11.67% จะเห็นได้ว่าการค�้าประกันสินเชื่อของ บสย. เป็น

ปัจจัยส�าคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกเหนือจากภารกิจหลักตามที่กล่าวมา บสย. ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อม

ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อให้ได้มีโอกาสรู้จัก รับทราบข้อมูล

และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ บสย. และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของ            

ผู้ประกอบการท่ียังไม่ได้รับการตอบสนองทางการเงินตามที่คาดหวังไว้หรือต้องการเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  

ได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดคลินิกค�้าประกันสินเช่ือ “เข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า          

การเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ รวมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ทั่วไปที่สถาบันการเงินจะพิจารณา       

สนิเชือ่ให้แก่ผูข้อกู ้ซึง่เสมอืนเป็นการด�าเนนิงานในลกัษณะ Pre-screening พร้อมกนันีใ้นงานดงักล่าวได้เชญิ สถาบนัการเงนิ

ในพื้นที่เข้าร่วมให้ค�าปรึกษาด้านสินเชื่อ อีกทั้งเชิญ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล

เครดติของตนเอง เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูต้้องการขอสนิเชือ่แบบครบวงจรได้ในงานเดยีวกนั  นอกจากนีใ้นงานยงัมกีาร

จัดเสวนาให้ความรู้แก่ SME ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย ในปี 2556 จัดกิจกรรม 19 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 5,910 ราย 

เข้ารบัค�าปรกึษา 1,669 ราย ต้องการสนิเชือ่ 9,612 ล้านบาท  หลงัจากได้รบัค�าปรกึษา ค�าแนะน�า บสย. จะช่วยประสานงาน

และน�าส่งสถาบันการเงินท�าให้ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อ 609 ราย วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ 2,898 ล้านบาท ในจ�านวนน้ีมี          

ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อโดยมี บสย. ค�้าประกันจ�านวน 540 ราย  วงเงินค�้าประกัน 1,714 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ

อีกประมาณกว่า 2,200 คนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่ง บสย. จะติดตามความคืบหน้า

ต่อไป

  

2. การตรวจเยี่ยมลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง บสย. กับลูกค้าที่ บสย. ให้การค�้าประกัน  อีกทั้งเป็นการ

ตรวจสอบและติดตามแนวโน้มกิจการ  โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการค�้าประกันสินเชื่อจาก บสย. 

อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้จ�านวนลูกค้าที่ตรวจเยี่ยมในปี 2556 มีจ�านวนทั้งสิ้น 3,699 ราย  พบว่ามีผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อ

เพิ่ม 754 ราย  วงเงิน 5,358 ล้านบาท และต้องการให้ บสย. ค�้าประกันจ�านวน 714 ราย วงเงิน 3,029 ล้านบาท   

3. การพฒันาธรุกจิกบัสถาบนัการเงนิ โดยการเข้าพบศนูย์ธรุกจิของสถาบนัการเงนิในภมูภิาค จดัประชมุและสัมมนา

กลุม่ย่อย เพ่ือแนะน�าหลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัใินการขอรบับรกิารค�า้ประกนัสนิเชือ่และประสานงานในการยืน่ค�าขอค�า้ประกนั

สนิเชือ่และตดิตามผล ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ทีด่อีย่างต่อเนือ่ง ผลการด�าเนนิงานในปี 2556 จดักจิกรรมจ�านวน 654 ครัง้ 

มีผู้เข้าร่วม 4,022 คน

4. การเผยแพร่บทบาท บริการและให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ออกบูธร่วมกับ

สถาบนัการเงนิ หน่วยงานพนัธมติรทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สิน้ 32 ครัง้ ซึง่มผีูป้ระกอบการ SMEs และผูส้นใจเข้าเยีย่มชม

บูธรวมทั้งสิ้นจ�านวน 17,214 ราย โดยในจ�านวนนี้มีผู้ประกอบการ SMEs สนใจขอรับค�าปรึกษาจ�านวน 1,014 ราย
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5. การพฒันาให้ความรูด้้านการค�า้ประกนัสนิเชือ่ให้กบัผูน้�าชมุชนทีเ่ป็น “อาสาสมคัรทีป่รกึษาทางการเงนิครวัเรอืน” 

ที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน (หมอหนี้) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. มีโครงการ “สร้างการรับรู้สู่สถาบันการเงินชุมชน” ซึ่ง

ได้ร่วมบรรยายกบัธนาคารออมสนิหลกัสตูร “บรหิารจดัการกลุ่มองค์กรชุมชน” เพือ่ให้แนะน�าระบบค�า้ประกนัสินเชือ่ บรกิาร

ค�า้ประกนัสนิเชือ่ประเภทต่าง ๆ  ให้กบัผูน้�าชมุชนในภมูภิาคต่าง ๆ  รวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ มผีูน้�าชมุชนร่วมฟังการบรรยายจ�านวน 

2,386 ราย ในจ�านวนนี้มีผู้สนใจขอรับค�าปรึกษาจ�านวน 241 ราย และได้รับอนุมัติการค�้าประกันสินเชื่อจ�านวน 102 ราย

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

1.  การบริหารจัดการสารสนเทศ

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) บสย. ได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานให้สอดคล้องและ

รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยในปี 2556 บสย. ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการ

ใน 3 ด้าน ดังนี้

 1.1 ระบบงานสารสนเทศที่สนับสนุนความต้องการภายนอกและภายใน

   พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้รองรับธุรกรรมหลักของ บสย. โดยสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

งานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมความต้องการภายใน เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงานและ      

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานด้านต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน

ด้านบริหารจัดการให้กับองค์กร ดังนี้

   พฒันาระบบสารสนเทศด้านการค�า้ประกนัสินเช่ือ ซึง่เป็นระบบธรุกรรมหลักขององค์กร (Core Business) 

ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ เช่น ระบบบัญชี เป็นต้น

   พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเชิงบูรณาการ (Enterprise Resource Planning) เพื่อสนับสนุนการ

เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ส�าคัญเข้าด้วยกัน ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถ

วางแผนและก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมโยง

ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน

   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) เพื่อสนับสนุน

รายงานข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั แล้วน�ามาวเิคราะห์ในมติต่ิาง ๆ  ให้แก่ผูบ้รหิาร

ในทุกระดับได้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและพอเพียงส�าหรับการวางแผนและตัดสินใจ

   ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบค�้าประกันแบบ Authorized Approach เพื่อสนับสนุนการให้

บริการแก่สถาบันการเงินในการส่งข้อมูลลูกค้าเพื่อขอให้ บสย. ค�้าประกันสินเชื่อผ่านเครือข่ายออนไลน์

ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

   พัฒนาและปรับปรุงระบบ Call Center เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า SMEs 

โดยให้ค�าแนะน�าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนร่วมกับการใช้บริการค�้าประกันสินเชื่อของ บสย.

   พฒันาระบบ E-Banking เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีกเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมจากสถาบนัการเงนิผูใ้ห้กู้ 

ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
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 1.2 ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวนและปรับปรุงการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO 27001 ได้อย่างเหมาะสม และจดัตัง้โครงการ

สร้างศนูย์คอมพวิเตอร์หลกั (Data Center) และปฏบิตังิานส�ารอง (Alternate Site) เพือ่เตรยีมความพร้อม

หากเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศ ขณะเดียวกันได้ซักซ้อมและปรับปรุงแผนการกู้

คืนและฟื้นฟูระบบสารสนเทศ (DRP) รวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้ระบบ

สารสนเทศท่ีให้บริการธุรกรรมต่าง ๆ ไม่หยุดชะงัก อันจะสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

 1.3 การส่งเสริมความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ส่งเสรมิและอบรมความรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานทีจ่�าเป็นด้านระบบข้อมลูสารสนเทศ รวมถงึมาตรการรกัษาความ

ปลอดภยัให้แก่บคุลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง สม�า่เสมอ เพือ่ให้บคุลากรได้ตระหนกัเรยีนรูแ้ละเพิม่พนู

ทกัษะในการน�าไปปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เสรมิสร้างวฒันธรรมการมส่ีวนร่วมในการรกัษาระเบยีบ 

กฎเกณฑ์ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่นับวันระบบข้อมูลและสารสนเทศได้เข้ามามี

บทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

 ปี 2556 บสย. ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ และทักษะการท�างานของบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารจดัท�าแผนพฒันาและเสรมิสร้าง Competency ในทกุระดบัต�าแหน่ง 

ซึง่จะมกีารน�าผลการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และพฤตกิรรมการท�างานของบคุลากรเทยีบกบัระดบัความสามารถ

ที่ บสย. คาดหวังในต�าแหน่งงานนั้น ๆ มาประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม Training Road Map เพื่อให้พนักงาน 

มคีวามพร้อมทีจ่ะก้าวสูเ่ส้นทางความก้าวหน้าทางอาชพี Career Path ภายใต้แนวทาง Career Management ซึง่จะส่งผลให้

องค์กรมีบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นพลังในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่          

เป้าหมายที่วางไว้

 นอกจากนี้ บสย. ยังมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้เกิด Happy Workplace โดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ 

ทีเ่สรมิสร้างคณุภาพชีวติการท�างาน ให้พนกังานมคีวามสขุในการท�างานร่วมกนั พร้อมทัง้จดัโครงการทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ในเชิงลึกที่เกี่ยวกับองค์กรและความส�าคัญของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้กับทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ในโครงการ TCG 

DNA ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดและปลูกฝังทัศนคติที่ดี ค่านิยม และจรรยาบรรณขององค์กรไปพร้อมกัน โดยคาดหวัง

ที่จะเพิ่มความผูกพันของพนักงาน บสย. ที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556 นี้ บสย. ได้มีการด�าเนินการส�ารวจเพื่อ

ทบทวนหาปัจจัยความผูกพันของพนักงาน เพื่อน�าไปวางแผนและสร้างกลยุทธ์ในการที่จะรักษาและพัฒนาคนเก่ง ส่งเสริม 

คนดีให้อยู่คู่ บสย. อันจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

และการบริหารความเสี่ยง

บสย. ให้ความส�าคญักบัการบรหิารความเสีย่ง โดยมุง่พฒันาและเสรมิสร้างระบบการบรหิารความเสีย่งขององค์กรให้

มมีาตรฐาน เพือ่ให้องค์กรสามารถบรรลผุลส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายการด�าเนนิงาน โดยอยูใ่นระดบัความเสีย่งที่

ยอมรับได้ 

บสย. ได้ด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานก�ากบัดแูลอย่างต่อเนือ่ง 

มกีารก�าหนดโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง นโยบายและแนวทางการบรหิารความเส่ียง และกระบวนการบรหิารความเส่ียง

ตามองค์ประกอบหลกัของการบรหิารจดัการความเสีย่งทีด่ ีซึง่ครอบคลมุความเสีย่งทีส่�าคญั 5 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งด้านการ

ค�้าประกันสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงด้านตลาด และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ ในปี 2556 บสย. ได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.  การบริหารความเสี่ยงด้านการค�้าประกันสินเชื่อ (Credit Risk)

 ความเสี่ยงด้านการค�้าประกันสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าที่ บสย. ให้การค�้าประกันสินเชื่อ

ไม่สามารถช�าระหนีค้นืสถาบนัการเงนิผูใ้ห้กูไ้ด้ หรอืความเสีย่งทีเ่กดิจากโอกาสทีล่กูค้าอาจไม่สามารถช�าระหนีค้นืได้ (Potential 

Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้

ของ บสย.

 บสย. ได้ด�าเนนิการค�า้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะทีส่ามารถควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ โดยได้ออก

ผลิตภัณฑ์การค�้าประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการค�้าประกันที่มีการ

จ�ากัดปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantees: NPGs) และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี 2556 มี

ภาระค�้าประกันสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 96 ของภาระค�้าประกันทั้งหมด โดยที่ได้มีการติดตามการจ่ายค่าประกันชดเชยและ

ควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากการค�้าประกันอย่างใกล้ชิด 

 ส�าหรับการติดตาม ควบคุม และดูแลลกูหนี้ NPGs ถือเปน็สว่นที่ส�าคญัอีกประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง

ด้านเครดติ ซึง่ได้มกีารด�าเนนิการตดิตามเพือ่ลดหนี ้NPGs ทัง้การลดหนี ้NPGs รายเดมิ และหนี ้NPGs รายใหม่ทีเ่กดิระหว่าง

ปี 2556 เพ่ือหาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขหนี ้NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพือ่ช่วยเหลือ SMEs ทีย่งัพอมศัีกยภาพ

ให้สามารถช�าระหนี้ได้ รวมทั้งหาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย. นอกจากนี้ ได้มีการก�าหนดเพดานความเสี่ยง 

และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)

2.  การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการก�าหนดแผนกลยทุธ์ แผนด�าเนนิงานและการน�าไปปฏบิตัิ

ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการ

ด�ารงอยู่ของกิจการ
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 บสย. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดท�าแผนวิสาหกิจ

ได้น�าการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM มาประกอบการวางแผน มีการก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินงาน

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้พฒันาแนวทางการจดัท�าแบบจ�าลองเพือ่ใช้ในการบรหิารความเสีย่ง (Portfolio View of Risk) 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร และ

พจิารณาทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีอ่งค์กรยอมรบัได้ นอกจากนี ้ได้พฒันาแนวทาง

การค�านวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกรรมของ บสย. โดยมีการประเมินระดับความเสี่ยงและระดับ

เงินกองทุนที่ใช้รองรับการด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า บสย. มีเงินทุนเพียงพอรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk)

 ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร หมายถึง ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการขาดการก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ ีหรือขาดธรรมาภบิาลในองค์กร และขาดการควบคมุทีด่ ีโดยอาจเกีย่วข้องกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน คน ระบบงาน 

หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. 

 บสย. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือส�าคัญ ได้แก่ 

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment : RCSA) ดัชนีชี้วัดความ

เสี่ยงที่ส�าคัญ (Key Risk Indicator : KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) เป็นต้น โดยได้

พฒันาระบบจดัเกบ็ข้อมลูความเสีย่งด้านปฏบิตักิารให้มกีารใช้งานครอบคลุมทัง้องค์กร ซึง่ฝ่ายงานต่าง ๆ  และส�านกังานสาขา

สามารถรายงานและบนัทกึข้อมลูความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบตังิานได้ทนัทเีมือ่เกดิเหตกุารณ์ หรอืรายงานเป็นประจ�า

ทุกเดือน ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานในองค์กร และการส�ารวจความตระหนักด้านการ

บริหารความเสี่ยงของพนักงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี ้มกีารทบทวนนโยบายการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (BCM) และทบทวนแผนรองรบัการด�าเนนิธรุกจิ

อย่างต่อเนื่องขององค์กร (BCP) รวมท้ังมีการทดสอบแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บสย.              

จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

 

4.  การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

 ความเสีย่งด้านตลาด หมายถงึ ความเสีย่งที ่บสย. อาจจะเกดิความเสยีหายเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของฐานะ

ที่อยู่ในและนอกงบดุล ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบีย้และราคาตราสารทนุอาจเกดิจากปัจจยัตลาดทัว่ไป (General market risk) และ/หรอื ปัจจยัเฉพาะของผู้ออกตราสาร 

(Specific market risk) 
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 บสย. ได้ก�าหนดนโยบายการลงทุนอย่างระมัดระวัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ มีการ

รายงานผลการด�าเนินงานการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น       

รายเดือน ในปี 2556 บสย. ยังคงใช้นโยบายและข้อจ�ากัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน�้าหนักการ

ลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชนทีไ่ม่เกนิร้อยละ 8 ของเงนิลงทนุ และน�า้หนกัการลงทนุในตราสารทนุทีไ่ม่เกนิร้อยละ 15 ของ

เงินลงทุน รวมถึงก�าหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม มีการ

ทดสอบภาวะวกิฤต (Stress Testing) นอกจากนี ้ได้มกีารใช้นโยบาย Stop Loss 3 ระดบั คอื ขัน้ต้น ให้จดัท�ารายงานวเิคราะห์

ตราสาร ขั้นปานกลาง ให้ด�าเนินการขายครึ่งหน่ึงของที่ลงทุน และขั้นสูง ให้ด�าเนินการขายทั้งหมด เพื่อจ�ากัดระดับความ       

เสียหายจากการลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้ด�าเนินการ

บริหารเงินกองทุน ทั้ง 4 แห่งต้องเสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อพิจารณา

5. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

 ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการที ่บสย. ไม่สามารถช�าระหนีส้นิและค่าประกนัชดเชย

ต่อสถาบันการเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ 

หรอืสามารถจดัหาเงนิทนุได้แต่ด้วยต้นทนุทีส่งูเกนิกว่าทีจ่ะยอมรบัได้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงนิกองทนุของ บสย. 

 

 เนือ่งจากปัจจบุนัภาระค�า้ประกนัสนิเชือ่โดยส่วนใหญ่เป็นการค�า้ประกนัประเภทโครงการ Portfolio Guarantee 

Scheme ซึ่งตามกระบวนการจ่ายค่าประกันชดเชยได้มีการก�าหนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่ 

บสย. จะทราบจ�านวนเงินรวมที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีล่วงหน้า ท�าให้ บสย. มีเวลาในการจัดเตรียมสภาพคล่อง ประกอบกับ

มีการจัดท�าแนวทางปฏิบัติการบริหารสภาพคล่องของ บสย. เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพคล่องเพื่อการด�าเนินงานและการ 

จ่ายค่าประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพื่อการจ่ายค่าประกันชดเชยที่มีการก�าหนดเงื่อนไขการจ่าย  

ค่าประกนัชดเชยจากค่าธรรมเนยีมค�า้ประกนัทีไ่ด้รบั เพือ่ให้การบรหิารสภาพคล่องมคีวามชดัเจน รวมทัง้ได้จดัท�าประมาณการ 

กระแสเงนิสดโดยละเอยีดเป็นรายเดอืน รายไตรมาส และรายปี มกีารก�าหนดเพดานความเส่ียงแยกตามลักษณะการจ่ายค่า  

ประกันชดเชย และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) รวมถึงมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่       

ไม่ปกติและแผนฉุกเฉินสภาพคล่องในภาวะวิกฤต
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คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี การ

ก�ากับดูแลที่ดีขององค์กร มีการบริหารงานที่เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผูกพัน 

ในการด�ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายใน

ส�าหรับการด�าเนนิงานทกุด้านของ บสย. โดย บสย. ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานของ บสย. ยดึถอืแนวปฏิบตัทิีด่เีกีย่วกบัการควบคมุ

ภายในตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

เพื่อเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจของ บสย. และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ยังก�าหนดให้มีการสอบทาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดย      

คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการหารือ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสาระส�าคัญประกอบด้วย

การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอ

และคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่อง

ที่เป็นสาระส�าคัญ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บสย. ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลทีด่ ีโดยจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและระเบยีบปฏบิตังิาน รวมทัง้

คู่มือระบบควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงานก�าหนดระเบียบวินัยของพนักงาน จรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ รวมถึงก�าหนดบทลงโทษการกระท�าความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติ

งานของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน

และการควบคมุภายในโดยผูป้ฏบิตังิานเป็นประจ�า เพือ่เสรมิสร้างให้ผู้ปฏิบตังิานเกดิความรอบคอบ ระมดัระวงัในการปฏิบตังิาน

บสย. ก�าหนดให้กจิกรรมการควบคมุเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการปฏบิตังิานและจดัโครงสร้างการควบคมุทีเ่หมาะสม 

ในทุกส่วนงาน กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกก�าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมิน           

ผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ส�าหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ       

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับการระบุและด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บสย.

การตรวจสอบและการติดตามดูแลการด�าเนินงานของ บสย. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการช่วย        

คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ติดตามดูแลการควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 

และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ บสย. อย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทาง

ราชการ นโยบายระเบยีบปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการปฏิบตังิานของ บสย. การประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุ

ภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนการรายงานผลการก�ากับและตรวจสอบต่อกรรมการและผู้จัดการ

ทัว่ไป และผูบ้รหิาร เพือ่พจิารณาด�าเนนิการแก้ไข และได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุเดอืน นอกจากนี้ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ ค�าส่ังต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้

องค์กรมีการก�ากับดูแลที่ดีตามกรอบการปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ

ทัง้นี ้บสย. ตระหนกัเสมอว่า การควบคมุภายในถอืเป็นกระบวนการทีส่�าคัญของการด�าเนนิธรุกจิของ บสย. ท�าให้การ

ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ และเกดิความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการด�าเนนิงานของ บสย. สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ สร้าง

ผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  และป้องกันมิให้เกิดการกระท�าอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของ 

บสย. 

การควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์และแนวนโยบาย

การดำาเนินงานปี 2557

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) มีนโยบำยปรับปรุงระบบประเมินผลกำรด�ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ 
โดยมีแนวทำงนโยบำยก�ำหนดให้ บสย. ด�ำเนินกำร ดังนี้

1. เป็นองค์กรหลักที่ให้บริกำรกำรค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่มี
ศักยภำพทำงธุรกิจแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ และได้รับกำรพัฒนำให้มีควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น

2. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยงโดยเฉพำะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ให้มีกำรจัดกำรในกำร
ป้องกันและแก้ไขภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (Non Performing Credit Guarantees: NPGs) อย่ำง
เป็นระบบและมีมำตรฐำน

3. พฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำรเพือ่ให้มคีวำมหลำกหลำย เพือ่ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของสถำบนักำรเงนิและ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและเพื่อยกระดับผลประกอบกำร

4. เน้นกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในกำรยึดถือหลักธรรมำภิบำลที่ดีให้กับพนักงำน

ในกำรจัดท�ำแผนวิสำหกิจปี 2557 – 2561 ของ บสย. ได้มีกำรทบทวนค่ำนิยมองค์กร และควำมสำมำรถพิเศษของ
องค์กร ดังนี้

-  ค่านิยมองค์กร

 “เป็นเลิศในผลงำน ประสำนควำมร่วมมือ ถือธรรมำภิบำล”

-  ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core competencies) 

 1) มีควำมน่ำเชื่อถือ

 2) มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรค�้ำประกัน

วัตถุประสงค์การด�าเนินการของแผนวิสาหกิจประจ�าปี 2557 – 2561 ของ บสย. ประกอบด้วย

1. สร้ำงเสริมศักยภำพของ บสย. เพื่อท�ำหน้ำที่ส�ำคัญในกำรสร้ำงระบบกำรค�้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs

2. พัฒนำระบบสนับสนุนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญต่อ บสย. ให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

3. เผยแพร่ บทบำท หน้ำที่ และภำพลักษณ์ของ บสย. ให้เป็นที่เข้ำใจและยอมรับในระดับประเทศและสำกล

4. บสย. เป็นกลไกรัฐที่ส�ำคัญในกำรส่งเสริมสถำบันกำรเงินช่วยเหลือ SMEs ให้เข้ำถึงแหล่งทุน

เป้าหมายของการด�าเนินการตามแผนวิสาหกิจประจ�าปี 2557 – 2561 ของ บสย.

1. กำรสร้ำง บสย. ให้เป็นสถำบันค�้ำประกันสินเชื่อแห่งชำติที่ช่วยให้ SMEs เข้ำถึงแหล่งทุนได้

2. บสย. เป็นองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจประเทศ 

3. ท�ำให้ บสย. เติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานตามแผนวิสาหกิจปี 2557 – 2561 ของ บสย. 

กรอบยทุธศำสตร์และนโยบำยสร้ำงฐำนเศรษฐกจิทีม่ัน่คงและยัง่ยนืของประเทศไทย ผนวกกบักำรวเิครำะห์ของ SWOT 
Analysis น�ำมำสูก่ำรสร้ำงยทุธศำสตร์กำรด�ำเนนิงำนของแผนวสิำหกจิ ปี 2557 – 2561 ของ บสย. ประกอบด้วย 3 ยทุธศำสตร์ 
ได้แก่

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และตลำดใหม่
2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงองค์กรเพื่อน�ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
3. ยุทธศำสตร์กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรภำยใน

สรุปรำยละเอียดของยุทธศำสตร์ส�ำคัญ มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ 

 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำผลติภณัฑ์และตลำดใหม่นี ้เป็นกำรด�ำเนนิยทุธศำสตร์ทีน่�ำผลส�ำเรจ็จำกกำรสร้ำงผลติภณัฑ์      
ค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ที่ได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มำเป็นองค์ควำมรู้ที่น�ำไปสู่
กำรพฒันำออกแบบผลติภณัฑ์ค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ใหม่ ๆ  เพิม่เตมิ โดยมเีป้ำหมำยให้เป็นนวตักรรมของกำรค�ำ้ประกนัทีส่ำมำรถ
เพิ่มประเภทกำรค�้ำประกันตอบสนองควำมต้องกำรของ SMEs ที่หลำกหลำยในภำคส่วนต่ำง ๆ สอดคล้องไปกับผลิตภัณฑ์
สนิเชือ่ของระบบสถำบนักำรเงนิ โดย บสย. จะเพิม่คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ค�ำ้ประกนัให้สำมำรถเชือ่มโยงและสนบัสนนุกำร
ขอสินเชื่อของ SMEs ในระบบสถำบันกำรเงินให้เพิ่มมำกขึ้น

 นอกเหนอืจำกตวัผลติภณัฑ์ค�ำ้ประกนัสนิเชือ่แล้ว บสย. ยงัมแีผนกำรสร้ำงตลำด SMEs ผูใ้ช้กำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่
ไปยงักลุม่ใหม่ ๆ  ทีย่งัไม่เคยมโีอกำสเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ ผ่ำนกำรขอสนิเชือ่ในระบบสถำบนักำรเงนิ ซึง่กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำว
จะสอดรับกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจในระดับมหภำคที่รัฐบำลได้วำงไว้ได้เป็นอย่ำงดี

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1

วตัถปุระสงค์ของยทุธศำสตร์กำรพฒันำผลิตภัณฑ์และตลำดใหม่ ได้แก่กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ค�ำ้ประกนัสินเช่ือให้ตรงกบั
ควำมต้องกำรของตลำด หรือ SMEs ในกลุ่มต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น SMEs ที่ด�ำเนินกิจกำรอยู่ในปัจจุบัน และ SMEs รำยใหม่ ๆ 
ที่พร้อมจะเข้ำมำเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1. มผีลติภณัฑ์ค�ำ้ประกนัทีร่องรบั SMEs รำยใหม่ทีเ่ข้ำสู่แหล่งทนุในระบบ ทัง้ผลิตภัณฑ์ตำมนโยบำย และเชิงพำณชิย์

2. มีผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันที่รักษำฐำน SMEs รำยปัจจุบัน ให้สำมำรถด�ำเนินกิจกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่พึ่งพิง      
กำรชดเชยจำกภำครัฐ 

แผนกลยุทธ์ 

1. กำรออกผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันใหม่ตำมนโยบำยรัฐ ตำมควำมเหมำะสมกับวัฏจักรทำงเศรษฐกิจ

2 บสย. พัฒนำผลิตภัณฑ์รองรับโครงกำรภำครัฐเดิมที่ครบอำยุกำรสนับสนุน

3 บสย. พัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรเพื่อน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  

 ยทุธศำสตร์กำรสร้ำงองค์กรเพือ่น�ำไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื มหีลกัคดิส�ำคญัได้แก่ กำรสร้ำงองค์กรให้เป็นกลไก 
หรือเครื่องมือที่ส�ำคัญของภำครัฐในกำรสนับสนุนกำรเพิ่มศักยภำพในกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจที่ม่ันคงและย่ังยืนของประเทศ 
ซึ่งกำรด�ำเนินกำรยุทธศำสตร์ในข้อนี้ มีแนวทำงกำรเพิ่มระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภำค SMEs               
ไปจนถึงผู้ประกอบกำร SMEs ที่ขำดหลักประกนั หรือ มหีลกัประกนัไมพ่อเพียงใชค้�้ำประกันกำรกูย้ืมสินเชื่อเพือ่ด�ำเนินธรุกจิ
จำกสถำบันกำรเงินดังเช่นธุรกิจขนำดใหญ่ 

 กำรด�ำเนินยุทธศำสตร์ในข้อนี้เป็นกำรด�ำเนินยุทธศำสตร์ที่ต้องกำรเพิ่มกำรรับรู้ของ SMEs และผู้เกี่ยวข้อง              
ในปัจจุบันที่รับรู้เกี่ยวกับ บสย. บ้ำงแล้ว แต่ยังไม่มีโอกำสเข้ำมำท�ำควำมรู้จัก และเข้ำมำใช้บริกำรของ บสย. 

 กำรด�ำเนนิกำรเพิม่ หรอื ขยำยระดบัควำมรู ้ควำมเข้ำใจในธรุกรรมของ บสย. จะท�ำให้ SMEs ตลอดจนผู้เกีย่วข้อง
กับภำคส่วน SMEs ได้ตระหนักถึงบทบำทกำรท�ำหน้ำที่ ค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และเป็นกำรเชิญชวนให้ SMEs เข้ำใช้
ประโยชน์จำกกำรมอีงค์กรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่อย่ำง บสย. ไปสร้ำงธรุกจิให้อยูร่อดและเตบิโตต่อไป สุดท้ำยแล้ว กำรทีโ่ครงสร้ำง
ระบบเศรษฐกิจประเทศมีขนำดผู้ประกอบกำร SMEs ที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำของกำรกระจำยรำยได้จะ         
ลดลงไปตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ

 นอกจำกนีแ้ล้ว บสย. ยงัได้วำงแนวทำงด�ำเนนิกำรพฒันำสร้ำงสำธำรณปูโภคทำงกำรเงนิ เพือ่ช่วยให้กำรพฒันำกำร
สนับสนุนให้ SMEs เข้ำถึงแหล่งทุน โดยกำรพัฒนำกำรสร้ำงศูนย์ข้อมูล Credit Risk Database Center (CRD) ที่น�ำไปสู่กำร
ประเมนิควำมเสีย่งของกลุม่ลกูค้ำ SMEs ทีจ่ะส่งผลให้ นโยบำยกำรปล่อยสนิเชือ่ กำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ และกำรคดิต้นทนุกำร
กู้ยืม มีควำมเหมำะสมกับขนำดควำมเสี่ยง ขณะที่หำกภำคเศรษฐกิจใด มีกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงสูง ก็จะต้องมีกำรใช้
ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำว มำก�ำหนดระดับควำมเส่ียง และน�ำกำรประเมินระดับควำมเส่ียงน้ีไปสู่กำรพัฒนำสร้ำง
ผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิ ทีจ่ะช่วยลดควำมเสีย่ง เพือ่ให้ SMEs รำยใหม่ ๆ  ทีม่โีอกำสพฒันำได้ผ่ำนพ้นช่วงเริม่ต้นกำรด�ำเนนิธรุกจิ
และสำมำรถเติบโตอย่ำงมั่นคงต่อไปได้

 ขณะเดียวกัน แม้ว่ำ บสย. จะเป็นองค์กรภำครัฐ แต่กำรจะพัฒนำภำคส่วน SMEs ต่อไปต้องอำศัยควำมร่วมมือ
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน บสย. มีแนวทำงที่จะศึกษำหำแหล่งทุนสนับสนุนกำรช่วยเหลือ SMEs ให้มำกขึ้น จำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระบบ ซึ่งผลจำกกำรมีฐำนทุนที่เพิ่มขึ้นแปรผันตำมขนำดของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในภำค SMEs จะเป็น           
อีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยขยำยขนำดกำรค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs 

 กำรด�ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ข้อนี้ จะท�ำให้ บสย. ไม่เป็นเพียงองค์กรที่สนับสนุนกำรค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs 
เท่ำนัน้ แต่ บสย. จะยงัเป็นองค์กรทีไ่ด้รบักำรบรูณำกำรให้เตบิโตอย่ำงมคีณุภำพ และสำมำรถเป็นกลไกหลกัทีส่�ำคญัของกำร
พัฒนำ SMEs 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 

วตัถปุระสงค์ของกำรสร้ำงองค์กรเพือ่น�ำไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ได้แก่ กำรเพิม่ระดบัควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และได้รบั
กำรยอมรับในกำรท�ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ทั้งกับ SMEs และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลำย

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1. เพิ่มสัดส่วนกำรค�้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs ต่อขนำดสินเชื่อ SMEs ใหม่ให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

2. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ ของ บสย. ที่มีต่อ SMEs และระบบเศรษฐกิจ

3. พัฒนำเครื่องมือสนับสนุนกำรเพิ่มคุณภำพกำรด�ำเนินงำน 

แผนกลยุทธ์ แบ่งเป็นแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยำว ดังนี้ 

1. แผนกลยุทธ์ระยะสั้น

 1.1 เพิ่มจ�ำนวน SMEs รำยใหม่ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุน

 1.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ ของ บสย. ที่มีต่อ SMEs และระบบเศรษฐกิจ
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2. แผนกลยุทธ์ระยะยำว

 2.1 ศึกษำและพัฒนำเพื่อกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูล Credit Risk Database Center (CRD)

 2.2 ศึกษำกำรหำแหล่งทุนเพิ่มเติมจำกคู่ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ เพื่อขยำยศักยภำพกำรค�้ำประกันให้ SMEs

3.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใน 

 ยทุธศำสตร์กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรจดักำรภำยใน เป็นกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ปิดจดุอ่อน และอปุสรรคในกำรปฏบิตัิ
งำนให้หมดไป โดยสร้ำงระบบกำรจัดกำรภำยในให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น รองรับกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 และ 2           
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

 กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ในข้อนี้ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพทรัพยำกรทั้งหมดของ บสย. ซึ่งประกอบ        
ไปด้วยทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรทำงด้ำนระบบงำน อุปกรณ์สนับสนุนกำรท�ำงำน รวมไปถึงทรัพยำกรทำงด้ำนเงินทุนที่ใช้
รองรบักำรให้บรกิำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่กบั SMEs โดยมเีป้ำหมำยให้มกีำรบรูณำกำรกำรใช้ทรพัยำกรทัง้หมดขององค์กร ให้เตม็
ก�ำลังควำมสำมำรถ แก้ไขอุปสรรคต่ำง ๆ และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพให้เพิ่มขึ้น

 ปัจจบุนันี ้แม้ว่ำ บสย. จะมขีนำดธรุกรรมเพิม่ขึน้จนแตะระดบัแสนล้ำนบำท แต่เป้ำหมำยกำรตอบสนองกำรขยำย
ตัวของระบบเศรษฐกิจ ยังจ�ำเป็นต้องเพิ่มขึ้นให้ทันต่อกำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจ ในภำพรวม บสย. จึงได้ด�ำเนินกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ และเพื่อให้ บสย. สำมำรถท�ำหน้ำที่ช่วยเหลือภำค SMEs ให้มำกขึ้น บสย. จึงต้องมีกำร
พัฒนำให้องค์กรมีระบบกำรด�ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพรองรับกำรเติบโตในอนำคต ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว บสย.                  
ได้วำงแผนด�ำเนินกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำกำรในปีที่ผ่ำนมำ ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพขององค์กร
ต่อไปอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3

วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรภำยใน คือกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรของ
องค์กรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพในปัจจุบันและในระยะยำว

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1.  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในทุกด้ำน

2.  ระบบกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนสำมำรถรองรับกำรขยำยขนำดกำรด�ำเนินงำนได้เต็มประสิทธิภำพ

แผนกลยุทธ์

1. กำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกร

2. กำรพัฒนำระบบกำรท�ำงำน

3. กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรหนี้ NPGs

4. กำรขยำยโอกำสกำรลงทุน

5. กำรสร้ำงเสริมธรรมำภิบำลในองค์กร

กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ทั้ง 3 ประกำร เป็นกำรด�ำเนินกำรที่ได้มีกำรติดตำม ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุง
ให้แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนยทุธศำสตร์ทีต้ั่งไว้นัน้ สำมำรถน�ำพำองค์กรไปสู่เป้ำหมำย และเป็นไปตำมวสัิยทศัน์องค์กร
ที่วำงไว้ทุกประกำร ซึ่งผลกำรด�ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ทั้ง 3 ประกำรจะเป็นกำรด�ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำยกำรค�้ำประกัน   
สินเชื่อใหม่ในแต่ละปี ดังนี้

รายการ / ปี 2557 F 2558 F 2559 F 2560 F 2561 F

เป้ำหมำยกำรค�้ำประกันสินเชื่อใหม่ (ล้ำนบำท) 57,000 118,000 130,000 143,000 157,000
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมโปร่งใส 
เป็นธรรม สุจริต และบริหำรจัดกำรภำยใต้กรอบกำรบริหำรและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance)            
คณะกรรมกำร บสย. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(CG&CSR) เพื่อให้ก�ำหนดหลักกำรและแนวนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักกำรและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลที่ดี         
ในรัฐวิสำหกิจ และหลักมำตรฐำนสำกล 7 ประกำร ดังต่อไปนี้

1. ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ (Accountability) 

2. ควำมส�ำนึกในหน้ำที่ (Responsibility) 

3. กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment) 

4. ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนและมีกำรเปิดเผยข้อมูล (Transparency) 

5. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว (Value Creation) 

6. กำรส่งเสริมพัฒนำกำรก�ำกับดูแลและจรรยำบรรณที่ดี (Ethics) 

7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม (Participation) 

เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใน บสย. รวมถึงหลักจรรยำบรรณของ บสย. ด้วย 

แผนงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2556 บสย. ได้ด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 3 ด้ำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนี้

1. กำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ประกอบด้วย

 - จดัอบรม เรือ่ง “กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่”ี เพือ่วำงพืน้ฐำนให้กบัพนกังำนและพนกังำนใหม่ได้ตระหนกัถงึควำม
ส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 - จัดอบรม เรื่อง “ปลูกจิตส�ำนึก ต้ำนภัยทุจริต” เพื่อเน้นให้พนักงำน ผู้บริหำร และคณะกรรมกำร ได้ตระหนัก
ถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตในฐำนะพนักงำนรัฐวิสำหกิจ

 - จัดบรรยำยธรรม เรื่อง “จริยธรรมกับกำรท�ำงำน” เพื่อสร้ำงเสริมจริยธรรมคุณธรรมให้กับพนักงำน ผู้บริหำร 
ตลอดจนกรรมกำรของ บสย.

 - จดับรรยำยพเิศษ เรือ่ง “ปัญหำและอปุสรรคในกำรขบัเคลือ่นธรรมำภบิำลในองค์กร” เพือ่วเิครำะห์ปัญหำและ
อปุสรรคในกำรขับเคลือ่นธรรมำภบิำลในองค์กรให้ผูบ้รหิำรและกรรมกำร บสย. ได้รบัทรำบ และกระตุน้ให้เกดิ
แนวทำงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรขับเคลื่อนดังกล่ำวขององค์กร

2. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ประกอบด้วย

 - ประชำสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลและบทควำมด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นรำยไตรมำส

 - จดักจิกรรม “อ่ำนดีๆ  มรีำงวลั” โดยเชญิชวนพนกังำนร่วมตอบค�ำถำมแสดงควำมคดิเหน็ ภำยใต้หวัข้อเกีย่วกบั
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี
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3. กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบด้วย

 - ทบทวน ปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ทันสมัยต่อสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 - จัดท�ำคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณ เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดถือเป็น
แนวทำงในกำรก�ำกับดูแลและปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง 

 - รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บสย. ตระหนกัถงึสทิธแิละบทบำทของผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่ำง ๆ  ทัง้ภำยในและภำยนอก จงึได้ก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึง่
ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น Website ของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้       
รับทรำบ และส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง บสย. กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืนของ บสย. ดังนี้

1. ข้อพงึปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ บสย. มุง่มัน่ด�ำเนนิธรุกจิให้มผีลประกอบกำรทีด่แีละเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง รกัษำระดบั
ฐำนะทำงกำรเงินให้มีควำมมั่นคงและแข็งแกร่ง ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้ำงศักยภำพ
ในกำรแข่งขัน และยึดมั่นในหลักจรรยำบรรณธุรกิจ

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ บสย. สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยของ
หน่วยงำนก�ำกับ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน          
ภำครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศชำติ

3. ข้อพงึปฏบิตัต่ิอลกูค้า บสย. มุง่มัน่ให้บรกิำรแก่ลกูค้ำด้วยควำมเตม็ใจ เตม็ก�ำลงัควำมสำมำรถ ด้วยควำมเสมอภำค 
เป็นธรรม และจัดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้ำด้วยกิริยำวำจำที่สุภำพ 
อ่อนโยน และให้มั่นใจว่ำลูกค้ำได้รับบริกำรที่ดีที่สุด 

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บสย. มุ่งมั่นปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้ำหนี้ในกลุ่มต่ำง ๆ เพื่อรักษำไว้ซึ่งชื่อเสียง
และควำมน่ำเชื่อถือของ บสย. ต่อเจ้ำหนี้และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า บสย. ก�ำหนดให้พนักงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรซื้อหรือขำยทรัพย์สิน สินค้ำ และบริกำร
ทุกชนิดของ บสย. ต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ท�ำให้คู่ค้ำเข้ำใจผิดพลำดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

6. ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจ บสย. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมข้อตกลงที่ได้ท�ำไว้กับพันธมิตรทำงธุรกิจของ บสย. 
และให้ควำมช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทำงธุรกิจโดยรวม

7. ข้อพงึปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่ง บสย. ไม่มนีโยบำยแข่งขนัด้วยกำรใส่ร้ำยป้ำยส ีกลัน่แกล้ง หรอืบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิของคูแ่ข่ง

8. ข้อพงึปฏบิตัต่ิอสงัคมและสิง่แวดล้อม บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยค�ำนึงถึง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติ พร้อมให้กำรสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ ร่วมพัฒนำ
สังคม ชุมชม สิ่งแวดล้อม และให้ควำมร่วมมือสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชำติ

9. ข้อพงึปฏบิตัต่ิอคณะกรรมการและผูบ้รหิาร คณะกรรมกำรและผู้บรหิำรของ บสย. ได้รบัทรำบถงึสิทธขิองตนเป็น
อย่ำงดี และพร้อมเป็นแบบอย่ำงในกำรใช้สิทธิและปฏิบัติหน้ำที่ของตนตำมกรอบที่ บสย. ก�ำหนดไว้ 
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10.	ข้อพงึปฏบิตัต่ิอพนกังาน บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญขององค์กร 
จงึรกัษาและสรรหาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ขณะเดยีวกนั บสย. กใ็ห้ความส�าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพ
ของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมซึ่งได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อ       
เปิดโอกาสให้พนกังานได้เรยีนรูด้้วยตนเอง และเรยีนรูด้้วยกนัอย่างต่อเนือ่ง และเป็นการมุง่เน้นให้พนกังานมคีวาม
เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จ สามารถสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและน�าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

บสย. ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน จึงก�าหนดเป็น
นโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารข้ึน เพือ่ให้การเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวเป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตาม
ทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเพือ่สร้างการรบัรูแ้ละความเชือ่มัน่ให้แก่ผู้มส่ีวนได้เสีย
ทกุฝ่าย โดยมกีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้ทนัสมยัต่อสภาวการณ์ อกีทัง้ บสย. ยงัจดัให้มช่ีองทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บสย. ได้ อาทิ 

1.	 การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น รายงานประจ�าปี เว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th สื่อโฆษณาต่าง ๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ เป็นต้น

2.	 การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร เช่น ระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

บสย. ในฐานะทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. สู่สาธารณชนตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บสย. เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์กร คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร บสย. หรอืข้อมลูเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้าง ซึง่ประกอบด้วย ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง ประกาศ
ร่าง TOR และประกาศยกเลิก ให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจค้นหาได้ที่ www.tcg.or.th 

นอกจากน้ี บสย. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสาร
หลักฐาน เช่น ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ศาล กรมบังคับคดี 
เป็นต้น โดย บสย. จะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย.

การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน และแสดงความคิดเห็น

บสย. จัดให้มีช่องทางเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แสดงความ
คิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ส�านักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 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�าหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ

บสย. ให้ควำมส�ำคัญกับแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมำะสมของบุคลำกรทุกระดับในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพ และได้รับควำมเช่ือถือจำกลูกค้ำและประชำชนทั่วไป จึงได้ก�ำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณของผู้บริหำร 
พนักงำน และกรรมกำรของ บสย. โดยจัดท�ำเป็นคู่มือจรรยำบรรณ เผยแพร่ให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบ และปฏิบัติหน้ำที่
โดยยึดมั่นมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณเป็นส�ำคัญ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บสย. ก�ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ บสย. โดยได้ก�ำหนดเป็น
แนวทำงปฏิบัติกำรรำยงำนรำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำน          
ยึดถือและปฎิบัติตำม ซึ่งก�ำหนดให้ทุกคนต้องรับรองรำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งก�ำหนด 
ให้มีฝ่ำยงำนรับผิดชอบในกำรสอบทำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้บริหำรและพนักงำนด้วย
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คุณปราโมทย กงทอง

กรรมการผูจัดการ

กลุมบริษัท มีโชคกรุป

เติมเต็มลมหายใจธุรกิจ

บสย. ใหหลักประกัน เพิ่มสภาพคลองใหเดินหนา

รายงานประจำป 2556

บรรษัทประกันสินเช�ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

“
“



ธ
ุร
ก
ิจ
ข
น
ส
ง
 

ก
ล
ุม
บ
ร
ิษ
ัท
 ม
ีโช
ค
ก
ร
ุป

จ
ัง
ห
ว
ัด
น
ค
ร
ร
าช
ส
ีม
า

คุณปราโมทย กงทอง

กรรมการผูจัดการ

กลุมบริษัท มีโชคกรุป

เติมเต็มลมหายใจธุรกิจ

บสย. ใหหลักประกัน เพิ่มสภาพคลองใหเดินหนา

รายงานประจำป 2556

บรรษัทประกันสินเช�ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

“
“



รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)62

การวิเคราะห์

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 16,494.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ร้อยละ 10.10            
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 6,592.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 จ�ำนวน 1,390.26 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
26.72 ซึ่งในระหว่ำงปี บสย. ได้รับค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันรวม 4,127.70 ล้ำนบำท เงินชดเชยจำกรัฐบำลในส่วนของกำร
ชดเชยค่ำธรรมเนยีมและควำมเสยีหำย จ�ำนวน 1,331.04 ล้ำนบำท และรบัเงนิคนืจำกกำรจ่ำยค่ำประกนัชดเชยจ�ำนวน 57.68        
ล้ำนบำท เป็นต้น ทัง้นีใ้นระหว่ำงปี บสย. มกีำรจ่ำยค่ำประกนัชดเชยทัง้สิน้ 3,591.92 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำน
จ�ำนวน 311.09 ล้ำนบำท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 9,901.91 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 จ�ำนวน 122.38 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.25 ทั้งนี้เป็นกำรเพิ่มขึ้นตำมผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งในปี 2556 บสย. ได้รับอัตรำ               
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 2.59 โดยส้ินสุด ณ 31 ธันวำคม 2556 เงินกองทุนส่วนบุคคลมีทรัพย์สินสุทธิ 
จ�ำนวน 9,245.18 ล้ำนบำท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ณ 31 ธนัวำคม 2556 หนีส้นิหมนุเวยีนมจี�ำนวน 9,253.78 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2555 จ�ำนวน 1,149.97 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.19 โดยร้อยละ 59.34 หรือจ�ำนวน 5,491.23 ล้ำนบำท เป็นกำรส�ำรองค่ำประกันชดเชย ซึ่งลดลงจำก
ปี 2555 จ�ำนวน 26.05 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 0.47 คงเหลอืหนีส้นิหมนุเวยีนอกีจ�ำนวน 3,762.55 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
เงินค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันรับล่วงหน้ำ ร้อยละ 19.55 เงินชดเชยค่ำธรรมเนียมและควำมเสียหำยโครงกำร PGS จำกรัฐบำล
ร้อยละ 19.75 และหนี้สินอื่นอีก ร้อยละ 1.36

จำกกำรตัง้ส�ำรองค่ำประกนัชดเชยจ�ำนวนทัง้ส้ิน 5,491.23 ล้ำนบำท แยกเป็นกำรตัง้ส�ำรองค่ำประกนัชดเชยโครงกำร
ปกติ ในอัตรำร้อยละ 100 ของภำระค�้ำประกันสุทธิ ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย จ�ำนวนรวม 
2,605.65 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2555 จ�ำนวน 253.70 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 8.87 และเป็นกำรตั้งส�ำรองค่ำประกัน
ชดเชยโครงกำร PGS ในอัตรำร้อยละ 100 ของรำยได้ที่รับรู้ตำมระยะเวลำ จ�ำนวนรวม 2,885.58 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก          
ปี 2555 จ�ำนวน 227.64 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.56

ส�ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวนรวม 7,240.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 จ�ำนวน 362.65 ล้ำนบำท หรือ            
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 เป็นส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจำกผลกำรด�ำเนินงำนของปี 2556 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 544.69 ล้ำนบำท เมื่อ          
หักขำดทุนสะสมจ�ำนวน 24.66 ล้ำนบำท และมีกำรจัดสรรก�ำไรเพื่อเป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยในอัตรำร้อยละ 10 ของ       
ก�ำไรสุทธิ เป็นจ�ำนวนรวม 54.47 ล้ำนบำทแล้วท�ำให้ บสย. มีก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจ�ำนวน 465.57 ล้ำนบำท

 ณ 31 ธนัวำคม 2556 บสย. มภีำระค�ำ้ประกนัสะสมรวม 243,626.25 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2555 จ�ำนวน 63,177.66 
ล้ำนบำท  ทั้งนี้ในระหว่ำงปี มีภำระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น 87,094.15 ล้ำนบำท และมีภำระค�้ำประกันลดลงเนื่องจำกกำรยกเลิก 
ลดวงเงิน และจ่ำยค่ำประกันชดเชย จ�ำนวน 23,916.49 ล้ำนบำท
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รายได้ และค่าใช้จ่าย

จำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2556 บสย. มีรำยได้รวม 4,368.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 จ�ำนวน 1,083.41       
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.98 แยกเป็นกำรเพิ่มขึ้นจำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกัน 1,209.43 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 111.63 รำยได้บริหำรเงินกองทุนส่วนบุคคลลดลงจ�ำนวน 170.01 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 15.69 และรำยได้อื่น
เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 43.99 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06

ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยมีจ�ำนวนรวม 3,823.90 ล้ำนบำท เมื่อปรับส�ำรองค่ำประกันชดเชยที่บันทึกสูงไปในระหว่ำงปี
จ�ำนวน 26.05 ล้ำนบำท และหกัหนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญูจ�ำนวนรวม 3,538.86 ล้ำนบำทแล้ว คงเหลอืค่ำใช้จ่ำยด�ำเนนิงำน
จ�ำนวน 311.09 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ร้อยละ 30.63 แยกเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำนร้อยละ 65.02 ค่ำใช้จ่ำย
ด�ำเนินงำนและอื่น ๆ ร้อยละ 34.98

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ในปี 2556 บสย. มีก�ำไรขั้นต้นก่อนกำรตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่ำประกันชดเชยรวม 4,057.51 ล้ำนบำท         
เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ร้อยละ 33.16 และเม่ือปรับปรุงรำยกำรตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญแล้ว บสย.        
มีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนรวม 544.69 ล้ำนบำท หรือก�ำไร 8.13 บำทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 จ�ำนวน 240.07 ล้ำนบำท 
หรือก�ำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 3.59 บำทต่อหุ้น
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งบการเงิน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4.1.1 283,297,470.06 1,165,575,059.91 

เงินลงทุนชั่วครำว 4.2.1 5,970,001,178.39 3,758,591,160.24 

ลูกหนี้จำกกำรค�้ำประกัน 4.3 7,807,985,784.38 4,306,688,178.93 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.3 (7,807,985,784.38) (4,306,688,178.93)

ดอกเบี้ยค้ำงรับ 32,301,955.84 30,367,011.38 

ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันค้ำงรับ 4.4 302,904,705.76 244,674,637.53 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,060,252.48 3,110,227.33 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,592,565,562.53 5,202,318,096.39 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยำว 4.2.2 9,840,177,361.12 9,720,003,723.58 

ห้องชุดส�ำนักงำน และอุปกรณ์ 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 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,901,905,784.16 9,779,530,484.90 

รวมสินทรัพย์ 16,494,471,346.69 14,981,848,581.29 

หน่วย : บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันรับล่วงหน้ำ 1,808,622,029.42 1,377,836,735.40 

เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมจำกรัฐบำล 4.6 13,130,992.49 40,918,478.52 

เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยโครงกำร PGS จำกรัฐบำล 4.7 1,814,690,008.52 1,073,056,800.00 

เงินค่ำธรรมเนียมรอจ่ำยคืนลูกหนี้ 2,169,070.03 2,169,070.03 

ประมำณกำรหนี้สิน 4.8 21,617,468.82 17,662,701.39 

หนี้สินอื่น 4.9 102,314,505.73 74,875,193.29 

เงินส�ำรองค่ำประกันชดเชย 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 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 4.11

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสำมัญ 68,399,467 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 6,839,946,700.00 6,839,946,700.00 

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

หุ้นสำมัญ 67,024,730 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 6,702,473,000.00 6,702,473,000.00 

ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย 4.12 54,469,456.00 -

ยังไม่ได้จัดสรร 465,566,795.59 (24,658,308.44)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4.13 18,184,294.66 200,228,683.46 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,240,693,546.25 6,878,043,375.02 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,494,471,346.69 14,981,848,581.29 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หน่วย : บำท

ลงชื่อ ....................................................................... ลงชื่อ .......................................................................
(นำยเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์)

ประธำนกรรมกำร

(นำยวัลลภ เตชะไพบูลย์)

กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้

รำยได้ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกัน 3.1 3,702,122,824.19 2,492,692,859.15 

รำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรเงิน 3.1 421,900,509.44 591,910,064.24 

รำยได้อื่น 4.16 244,572,999.02 200,582,623.40 

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

ค่าใช้จ่าย 3.2

ค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 202,265,465.78 151,158,925.69 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ 31,380,704.04 24,589,573.63 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 3,166,737.30 2,614,580.00 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 67,597,634.82 51,070,959.61 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุน 6,682,483.10 8,705,282.20 

ค่ำประกันชดเชยสุทธิ

หนี้สูญ 33,484,389.84 62,162,224.10 

ค่ำประกันชดเชย (กลับรำยกำรส�ำรองฯ) (26,052,502.21) 1,066,001,762.25 

หนี้สงสัยจะสูญ 3,505,376,859.95 1,614,260,349.34 

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

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 544,694,560.03 304,621,889.97 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 4.13 (182,044,388.80) 59,731,741.76 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (182,044,388.80) 59,731,741.76 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม 362,650,171.23 364,353,631.73 

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.11 8.13 4.54 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หน่วย : บำท
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ทุนที่ออกและ
ช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
(ต�่ากว่า) ทุน

จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม รวม

จัดสรรแล้ว
ส�ารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 6,702,473,000.00 140,496,941.70 - (329,280,198.41) 6,513,689,743.29 

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 4.13 - 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 มกรำคม 2556 6,702,473,000.00 200,228,683.46 - (24,658,308.44) 6,878,043,375.02 

ส�ำรองตำมกฎหมำย - - 54,469,456.00 (54,469,456.00) -

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 4.13 - (182,044,388.80) - 544,694,560.03 362,650,171.23 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 6,702,473,000.00 18,184,294.66 54,469,456.00 465,566,795.59 7,240,693,546.25 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หน่วย : บำท
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน 544,694,560.03 304,621,889.97 

รำยกำรปรับกระทบก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) 
   จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 14,281,167.58 12,560,305.58 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,538,861,249.79 1,676,422,573.44 

ค่ำประกันจ่ำยชดเชย (กลับรำยกำรส�ำรองฯ) (26,052,502.21) 1,066,001,762.25 

(ก�ำไร) จำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (388,126.22) (1,309,834.61)

(ก�ำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกเงินลงทุน (415,218,026.34) (583,204,782.04)

(ก�ำไร) จำกกำรจ�ำหน่ำยหน่วยลงทุน - (9,643,390.00)

ดอกเบี้ยรับ (236,380,572.31) (180,304,429.13)

รำยได้เงินปันผล - (2,490,000.00)

เงินสดรับดอกเบี้ย 234,445,627.85 172,836,222.71 

เงินสดรับเงินปันผล - 2,490,000.00 

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 3,654,243,378.17 2,457,980,318.17 

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้จำกกำรค�้ำประกัน (3,534,234,530.29) (1,672,961,569.94)

ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันค้ำงรับ (58,230,068.23) 70,247,465.69 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (950,025.15) (879,614.34)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (5,459,070.90) (4,688,703.84)

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันรับล่วงหน้ำ 430,785,294.02 353,963,318.14 

เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันจำกรัฐบำล (27,787,486.03) 7,126,815.84 

เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยโครงกำร PGS จำกรัฐบำล 741,633,208.52 1,073,056,800.00 

ประมำณกำรหนี้สิน 3,954,767.43 6,171,921.37 

หนี้สินอื่น 29,077,824.39 7,279,521.14 

 เงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน (2,421,210,086.24) (160,684,045.94)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 1,233,033,291.93 2,297,296,272.23 

หน่วย : บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้



รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 71

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนระยะยำว (70,000,000.00) (525,000,000.00)

เงินสดจ่ำยจำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวร (17,369,314.19) (12,083,381.40)

เงินสดรับจำกเงินลงทุนชั่วครำว 4,068,477,034.59 4,624,002,293.78 

เงินสดรับจำกเงินลงทุนระยะยำว 183,000,000.00 616,397,700.00 

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 468,450.56 1,350,000.00 

ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจำกกำรจ�ำหน่ำยหน่วยลงทุน (56,033.50) (4,951,844.64)

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (882,277,589.85) 848,340,802.96 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม 1,165,575,059.91 317,234,256.95 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 283,297,470.06 1,165,575,059.91 

หน่วย : บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

4.1.2

4.1.1

4.1.1
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทั่วไปและการด�าเนินงานของ บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวำคม 2534 โดยส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 

2922/243 อำคำรชำญอสิสระทำวเวอร์ 2 ชัน้ 17-18 ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรงุเทพมหำนคร 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้ำที่บริกำรค�้ำประกันสินเชื่อ และด�ำเนินกำร

เกี่ยวกับภำรธุระอุตสำหกรรมขนำดย่อม (กำรประกอบอุตสำหกรรม กำรท�ำหัตถกรรมหรือกำรประกอบกิจกำรอื่น      

ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด ทั้งนี้โดยมีลักษณะเป็นกิจกำรขนำดย่อมที่บุคคลภำคเอกชนเท่ำน้ันเป็นเจ้ำของ และมี

ทรัพย์สินถำวรตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนดโดยกฎกระทรวง) ให้สำมำรถเร่งกำรกระจำยสินเชื่อไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ท�ำให้

เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกำรน�ำเสนองบกำรเงินและตำมหลักกำร

บัญชี ที่รับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 และแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมประกำศ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก�ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2554

 2.1  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความตามมาตรฐาน   

การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภำวชิำชพีกำรบญัชไีด้ประกำศเกีย่วกบัมำตรฐำนกำรบญัชใีหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ กำรตคีวำม

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงิน

ที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

    มำตรฐำนกำรบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้

  ฉบับที่ 1 กำรน�ำเสนองบกำรเงิน (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 7 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 17 สัญญำเช่ำ (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 18 รำยได้ (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงำน (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 21 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน

    เงินตรำต่ำงประเทศ (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 24 กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

    (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557
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    มำตรฐำนกำรบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้

  ฉบับที่ 31 ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 34 งบกำรเงินระหว่ำงกำล (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 36 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

  ฉบับที่ 2 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 3 กำรรวมธุรกิจ (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 4 สัญญำประกันภัย 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก 

    (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด�ำเนินงำน (ปรับปรุงปี 2555) 1 มกรำคม 2557

    กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้

  ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ  1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 27 กำรประเมินเนื้อหำสัญญำที่เช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย  1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร  1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์  1 มกรำคม 2557

    กำรตีควำมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

  ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ

     และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยกัน 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่  1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะ และกำรปรับปรุง

     สภำพแวดล้อม 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง

    กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำรและกำรด้อยค่ำ 1 มกรำคม 2557 

  ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 

  ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 

  ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช้เงินสดให้เจ้ำของ 1 มกรำคม 2557 

  ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 

กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น ไม่มี              

ผลกระทบต่องบกำรเงินของ บสย. อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 การรับรู้รายได้

  3.1.1 รำยได้ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกัน รับรู้เมื่อมีกำรอนุมัติวงเงินค�้ำประกันสินเชื่อของโครงกำรโดยเรียกเก็บ    

ล่วงหน้ำเป็นรำยปีตำมอัตรำที่ก�ำหนด และเฉลี่ยรับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำ

  3.1.2 รำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรเงิน

   -  ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกธนำคำร บัตรเงินฝำก พันธบัตรและหุ้นกู้ รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

   - ตัดจ�ำหน่ำยส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของเงินลงทุนรับรู้เป็นรำยได้ดอกเบ้ียหรือลดลง

ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

   - ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยตรำสำรหนี ้และตรำสำรทนุ รบัรูเ้ป็นรำยได้ในรอบระยะเวลำบญัชทีีม่กีำรจ�ำหน่ำย

  3.1.3 ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

 3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

  รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง  

 3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบันกำรเงิน และเงินลงทุนชั่วครำวมีก�ำหนด     

จ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน

 3.4 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนช่ัวครำวของ บสย. เป็นเงินลงทุนที่บริหำรโดย บสย. ประกอบด้วย เงินฝำกประจ�ำ ตั๋วเงินรับ และ       

บัตรเงินฝำกที่มีระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี แสดงด้วยรำคำทุน

 3.5 ลูกหนี้จากการค�้าประกัน

ลกูหนีจ้ำกกำรค�ำ้ประกนัเป็นลกูหนีท้ี ่บสย. จ่ำยช�ำระหนีใ้ห้ธนำคำรตำมสญัญำค�ำ้ประกนัซึง่สำมำรถเรยีกคนืจำก

ลกูหนี ้(ผูกู้)้ โดยคดิดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.50 ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ ซึง่รบัรูต้ำมเกณฑ์เงนิสด 

เนือ่งจำกดอกเบีย้ดงักล่ำวมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีจ่ะเรยีกเกบ็ไม่ได้ เนือ่งจำกลูกหนีจ้ำกกำรค�ำ้ประกนัเป็น

ลูกหน้ีท่ีขำดสภำพคล่องและเป็นลูกหนี้ที่ถูกธนำคำร (ผู ้ให้กู ้) ฟ้องร้องบังคับคดีมำแล้ว ซึ่งจัดเป็นลูกหนี้                

ด้อยคุณภำพและจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตที่ผ่ำนมำยอดลูกหนี้ดังกล่ำวเรียกเก็บเงินได้จ�ำนวน       

น้อยมำกเม่ือเทียบกับลูกหน้ีคงค้ำง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดังนั้น บสย. จึงตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ         

ในอัตรำร้อยละ 100 ตำมมติคณะกรรมกำรของ บสย. ครั้งที่ 3/2544 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2544 หนี้สูญที่ตัด      

ออกจำกบัญชีน�ำไปลดยอดจ�ำนวนที่กันไว้เป็นค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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 3.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

  3.6.1 เงินฝำกประจ�ำ ตั๋วเงินรับ และบัตรเงินฝำกที่มีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แสดงด้วยรำคำทุน

  3.6.2 หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเผ่ือขำยแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม และรับรู้

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผ่ือขำย บันทึกบัญชีค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน          

แสดงเป็น รำยกำรหักบัญชีเงินลงทุน และรับรู้เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่ง

จ�ำหน่ำยเงินลงทุน จึงบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมนั้นในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

  3.6.3 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

เงนิลงทนุในกองทนุส่วนบคุคล เป็นส่วนหนึง่ของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขำย ตรำสำรหนีท้ีอ่ยูใ่นควำม

ต้องกำรของตลำดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขำยแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ค�ำนวณจำกสูตรอัตรำผลตอบแทนที่ปลอดควำมเสี่ยง ปรับด้วยอัตรำ         

ควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม รำคำตำมบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขำยได้บันทึกเป็นก�ำไรหรือ

ขำดทุนเบ็ดเสร็จที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและแสดงภำยใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บสย. จะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น และ

ปรับปรุงโดยเทียบกับมูลค่ำตำมรำคำที่รับซื้อหน่วยลงทุนคืน ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่เกิดขึ้นบันทึก  

ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงเงินสดสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำย

กับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อเงินลงทุนในตรำสำรหนี้     

ชนดิเดยีวกันมกีำรจ�ำหน่ำยเพยีงบำงส่วน รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทนุทีจ่�ำหน่ำยค�ำนวณโดยใช้วธิถีวัเฉลีย่

ถ่วงน�้ำหนักจำกจ�ำนวนที่ถือครองทั้งหมด

 3.7 ห้องชุดส�านักงาน และอุปกรณ์

ห้องชุดส�ำนักงำนและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ค่ำเสื่อมรำคำ

ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

   ประเภทสินทรัพย์ อำยุกำรใช้ประโยชน์

   ห้องชุดส�ำนักงำน  20 ปี

   เครื่องตกแต่งและติดตรึงส�ำนักงำน  10 ปี

   เครื่องใช้ส�ำนักงำน  5 ปี

   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  3 ปี

   ยำนพำหนะ  5 ปี

   ส่วนปรับปรุงส�ำนักงำน  5 ปี

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ พิจำรณำจำกผลต่ำงระหว่ำงเงินสดสุทธิจำกกำรจ�ำหน่ำยกับรำคำ      

ตำมบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรือกำรปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้รำคำเปลี่ยนแทนในปัจจุบัน

ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญจะรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่ำซ่อมแซมและค่ำบ�ำรุงรักษำ 

รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น
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 3.8 เงินส�ารองค่าประกันชดเชย

บสย. จัดเป็นสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ มีหน้ำที่ให้กำรค�้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ลูกหนี้ของสถำบันกำรเงินมี         

หลักประกันไม่เพียงพอ บสย. มีนโยบำยกำรค�้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร บสย. ในกำร 

ประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2549 ซึ่งมีกำรทบทวนและปรับปรุงอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยปรับปรุง

ครั้งล่ำสุดในกำรประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2552 ให้ก�ำหนดนโยบำยกำรจัดชั้นหนี้และกำร  

กันเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยโครงกำรปกติ เฉพำะหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ซึ่งเป็นกำรจัดชั้นต�่ำกว่ำ

มำตรฐำน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตรำร้อยละ 20, 50 และ 100 ตำมล�ำดับ ตำมควำมเหมำะสม

กับควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องกันเงินส�ำรองส�ำหรับหน้ีที่จัดช้ันปกติและหน้ีที่กล่ำวถึงเป็นพิเศษ        

ดังเช่นสถำบันกำรเงินทั่วไป

บสย. จัดชั้นหน้ีและกันเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยตำมควำมรับผิดชอบและควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้นตำมที่

ก�ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กำรค�้ำประกันของแต่ละประเภทค�้ำประกัน บสย. จัดประเภทของภำระค�้ำประกัน ดังนี้

  3.8.1 ประเภทของภาระค�้าประกัน – โครงการปกติ

   1. กำรค�ำ้ประกันประเภทปกต ิรบัผดิชอบตำมภำระค�ำ้ประกนับวกดอกเบีย้ตัง้แต่วนัผดินดัจนถงึวนัทีฟ้่อง

หรือไม่เกินเงื่อนไขตำมกำรค�้ำประกันที่ระบุไว้ในหนังสือค�้ำประกัน

   2. กำรค�ำ้ประกนัประเภท NPL รบัผิดชอบตำมภำระค�ำ้ประกนับวกดอกเบีย้ตัง้แต่วนัผิดนดัจนถงึวนัทีค่ดี

ถึงที่สุด

   3. กำรค�้ำประกันประเภทจัดสรรวงเงินค�้ำประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับผิดชอบตำมภำระค�้ำประกัน           

บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือค�้ำประกัน

   4. กำรค�้ำประกันประเภทรับควำมเส่ียงร่วมกัน (Risk Participation : RP) รับผิดชอบครึ่งหน่ึงของ          

ส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่ำกับภำระหนี้คงเหลือหักมูลค่ำหลักประกันที่ขำยได้) บวกดอกเบี้ยตั้งแต่

วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน

บสย. ได้กันเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำประกัน

ชดเชยสุทธิในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว

  3.8.2 เงินส�ารองค่าประกันชดเชย – โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) 

โครงกำร Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ประกอบด้วยโครงกำร PGS ระยะที่ 1, โครงกำร PGS 

ระยะที่ 2, โครงกำร PGS ระยะที่ 3, โครงกำร PGS ระยะที่ 4, โครงกำร PGS ระยะที่ 5, โครงกำร PGS 

ส�ำหรบัธนำคำรพำณชิย์แห่งหนึง่, โครงกำรหนีส้นิภำคประชำชน (หนีส้นินอกระบบ), โครงกำรรำยสถำบนั

กำรเงนิระยะที ่1, โครงกำรรำยสถำบนักำรเงนิระยะที ่2, โครงกำรรำยสถำบนักำรเงนิระยะที ่3, โครงกำร 

PGS ร่วมกบั ธพว., โครงกำร PGS FLOOD 2011 ระยะที ่1 และระยะที ่2, โครงกำร PGS ส�ำหรบัสถำบนั

กำรเงินเฉพำะกิจ, โครงกำร PGS ส�ำหรับผู้ประกอบกำรใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) และ โครงกำร 

PGS ส�ำหรับผู้ประกอบกำรโครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำผลิตภำพกำรผลิต (Productivity Improvement 

Loan) โดยมีกำรกันเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชย ดังนี้
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   1. โครงกำร PGS ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็นโครงกำรค�้ำประกันสินเช่ือที่มีข้อตกลงร่วมกับสถำบัน       

กำรเงินเพื่อก�ำหนดเงื่อนไขในกำรค�้ำประกันและสัดส่วนควำมรับผิดตลอดอำยุโครงกำร 5 ปี (เริ่ม

โครงกำรวันที่ 6 มีนำคม 2552 และวันที่ 7 มีนำคม 2553 ตำมล�ำดับ) PGS ระยะที่ 1 วงเงิน 30,000 

ล้ำนบำท และ PGS ระยะที่ 2 วงเงิน 36,000 ล้ำนบำท โดยโครงกำร PGS ระยะที่ 1 ก�ำหนดควำม

เสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภำระค�้ำประกัน

เฉลี่ยตลอดอำยุโครงกำร และโครงกำร PGS ระยะที่ 2 ก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระ               

ค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ยตลอดอำยุโครงกำร

โดยกันส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ โดยเรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน โดยโครงกำร PGS ระยะที่ 1 แยกเป็น

ส่วนที ่บสย. ได้รบัจำกกำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมค�ำ้ประกนั ในอตัรำร้อยละ 8.75 และอกีร้อยละ 6.75 

ได้รบัเงนิชดเชยจำกรฐับำล และโครงกำร PGS ระยะที ่2 แยกเป็นส่วนที ่บสย. ได้รบัจำกกำรเรยีกเกบ็

ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันในอัตรำร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ 6.25 ได้รับเงินชดเชยจำกรัฐบำล ดังนั้น 

บสย. จงึตัง้ส�ำรองค่ำประกนัชดเชยทัง้จ�ำนวนของเงนิรำยได้ค่ำธรรมเนยีมทีไ่ด้รบัในปีนัน้ ๆ  และส่วนต่ำง

ของควำมเสียหำยของโครงกำร PGS ระยะที่ 2 ที่ไม่ได้รับกำรชดเชยจำกรัฐบำลอีกร้อยละ 0.50 

   2. โครงกำร PGS ระยะที่ 3 เป็นโครงกำรค�้ำประกันที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลในกำรให้ควำม         

ช่วยเหลอืกำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่แก่ SMEs เพือ่ให้เกดิควำมต่อเนือ่งจำกโครงกำร PGS ระยะที ่2 โดยมี

วงเงินค�้ำประกัน 36,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำค�้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดกำรรับค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อ      

ในวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 โดยก�ำหนดควำมเสยีหำยสงูสดุทีเ่ป็นภำระค�ำ้ประกนัหนีจ้ดัชัน้ด้อยคณุภำพ 

(NPG) ร้อยละ 15.50 ของภำระค�ำ้ประกนัเฉลีย่ตลอดอำยโุครงกำร โดยเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมในอตัรำ

ร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกันแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจำกกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 

ค�้ำประกัน ในอัตรำร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ 6.25 ได้รับเงินชดเชยจำกรัฐบำล ดังนั้น บสย. จึง   

ตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ และส่วนต่ำงของ

ควำมเสียหำยของโครงกำร PGS ระยะที่ 3 ที่ไม่ได้รับกำรชดเชยจำกรัฐบำลอีกร้อยละ 0.50

   3. โครงกำร PGS ระยะที่ 4 เป็นโครงกำรค�้ำประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภำพและต้องกำร          

สินเชื่อแต่ขำดหลักประกัน ให้มีโอกำสเข้ำถึงสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินและเป็นโครงกำรต่อเนื่องจำก 

PGS ระยะที่ 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 วงเงินค�้ำประกัน 24,000 ล้ำนบำท 

ระยะเวลำกำรค�้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2555 โดยก�ำหนด

ควำมเสยีหำยสงูสดุทีเ่ป็นภำระค�ำ้ประกนัหนีจ้ดัชัน้ด้อยคณุภำพ (NPG) ร้อยละ 15 ของภำระค�ำ้ประกนั

เฉลีย่ ณ วนัสิน้อำยกุำรค�ำ้ประกนั ส�ำหรบัอตัรำค่ำธรรมเนยีมค�ำ้ประกนัเรยีกเกบ็ในอตัรำร้อยละ 1.75 

ต่อปี บสย. จึงตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ 
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   4. โครงกำร PGS ระยะที่ 5 เป็นโครงกำรค�้ำประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสำหกรรมที่มี

ศักยภำพแต่ขำดหลักประกันให้มีโอกำสเข้ำถึงสินเชื่อสถำบันกำรเงิน รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบกำร 

SMEs ไทยในกำรด�ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ และเป็นกำรเสริมสร้ำงสภำพคล่องให้กับ SMEs ที่ได้รับ

ผลกระทบจำกกำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ โดยมีวงเงินค�้ำประกันรวม 3 ปี จ�ำนวน 240,000 ล้ำนบำท 

ระยะเวลำค�้ำประกัน 7 ปี ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 สิ้นสุดค�ำขอภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 

2558 ทั้งนี้ในแต่ละปีให้ถือเป็น 1 Portfolio (รวมเป็น 3 Portfolio) โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุด

ทีเ่ป็นภำระค�ำ้ประกนัหนีจ้ดัช้ันด้อยคณุภำพ (NPG) ร้อยละ 18 ของภำระค�ำ้ประกนัเฉลีย่ ณ วนัสิน้อำยุ

กำรค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน      

ค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ตลอดอำยกุำรค�ำ้ประกนั 7 ปี แยกเป็นส่วนที ่บสย. ได้รบัจำกกำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีม

ค�้ำประกันในอัตรำร้อยละ 12.25 และอีกร้อยละ 5.75 ได้รับเงินชดเชยจำกรัฐบำล คิดเป็นวงเงิน           

ไม่เกนิ 13,800 ล้ำนบำท ดงันัน้ บสย. จงึตัง้ส�ำรองค่ำประกนัชดเชยทัง้จ�ำนวนของเงนิรำยได้ค่ำธรรมเนยีม

ที่ได้รับในปีนั้น ๆ

   5. โครงกำร PGS ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์ ครั้งที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือภำยใต้โครงกำร        

กำรค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์ กับ บสย. วงเงิน 3,000 ล้ำนบำท เพื่อ

ให้ธนำคำรน�ำไปจัดสรรวงเงินค�้ำประกันให้กับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)         

แต่ละรำย ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ซึ่งมีอำยุโครงกำร

ไม่เกนิ 7 ปี (เริม่โครงกำรวนัที ่26 มนีำคม 2553) โดยก�ำหนดควำมเสยีหำยสูงสดุทีเ่ป็นภำระค�ำ้ประกนั

หนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 12 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน โดย

เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินส�ำรอง

ค่ำประกันชดเชยของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 12 ตลอดอำยุ

โครงกำร 7 ปี

   6. โครงกำร PGS ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์ ครั้งที่ 2 เป็นบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือภำยใต้โครงกำร         

กำรค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์ กับ บสย. วงเงิน 6,000 ล้ำนบำท เพื่อ

ให้ธนำคำรน�ำไปจัดสรรวงเงินค�้ำประกันให้กับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)        

แต่ละรำย ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ซึ่งมีอำยุโครงกำร

ไม่เกนิ 5 ปี (เริม่โครงกำรวนัที ่9 กนัยำยน 2556) โดยก�ำหนดควำมเสยีหำยสูงสดุทีเ่ป็นภำระค�ำ้ประกนั

หนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 8.50 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน 

โดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้ง              

เงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50 

ตลอดอำยุโครงกำร 5 ปี
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   7. โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินภำคประชำชน (หน้ีสินนอกระบบ) เป็นโครงกำรค�้ำประกันสินเชื่อ               

ตำมนโยบำยของรัฐบำลด�ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรค�้ำประกันในลักษณะ PGS ส�ำหรับโครงกำรแก้ไข

ปัญหำหนี้สินนอกระบบแบบระยะเวลำค�้ำประกัน 8 ปี วงเงินค�้ำประกัน 3,000 ล้ำนบำท และระยะ

เวลำค�ำ้ประกนั 12 ปี วงเงนิค�ำ้ประกนั 2,000 ล้ำนบำท เพือ่ให้กำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบกำร

วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ และขำดหลกัประกนัหรอืมหีลกัประกนั

ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรที่ผ่ำนขั้นตอนกำรเจรจำหน้ีสินนอกระบบกำรเจรจำปรับโครงสร้ำง

หนี้ และกำรพิจำรณำสินเช่ือตำมระเบียบของธนำคำรที่เข้ำร่วมโครงกำร ทั้ง 2 แบบ ก�ำหนดควำม       

เสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ของ

ภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน ตำมล�ำดับ โดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำ        

ร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยของเงินรำยได้        

ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ  รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ตลอดอำยุโครงกำร 8 ปีและ

อำยุโครงกำร 12 ปีตำมล�ำดับ

   8. โครงกำรรำยสถำบนักำรเงนิ ระยะที ่1 เป็นโครงกำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ระหว่ำง บสย. กบัสถำบนักำรเงนิ

แต่ละแห่ง ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 มีนำคม 2553 โดยแบ่ง

กำรค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลำ 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม

ไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ 

(NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน ตำมล�ำดับ 

โดยทัง้ 2 ประเภทเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมในอตัรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงนิทีค่�ำ้ประกนั ดงันัน้ บสย. 

จึงตั้งเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 

8.50 และร้อยละ 12 ตลอดอำยุโครงกำร 5 ปี และ 7 ปีตำมล�ำดับ

   9. โครงกำรรำยสถำบนักำรเงนิระยะที ่2 เป็นโครงกำรค�ำ้ประกนัสินเช่ือระหว่ำง บสย. กบัสถำบนักำรเงิน

แต่ละแห่ง ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2554 โดยแบ่ง

กำรค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลำ 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม

ไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ 

(NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน ตำมล�ำดับ 

โดยทัง้ 2 ประเภทเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมในอตัรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงนิทีค่�ำ้ประกนั ดงันัน้ บสย. 

จึงตั้งเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 

8.50 และร้อยละ 12 ตลอดอำยุโครงกำร 5 ปี และ 7 ปี ตำมล�ำดับ
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   10. โครงกำรรำยสถำบันกำรเงินระยะที่ 3 เป็นโครงกำรค�้ำประกันสินเชื่อระหว่ำง บสย. กับสถำบัน           

กำรเงินแต่ละแห่ง ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร บสย. ครั้งที่ 13/2555 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2555 

โดยแบ่งกำรค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลำ 5 ปี และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท             

มีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัด       

ช้ันด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภำระค�้ำประกันเฉล่ีย ณ วันส้ินอำยุ             

กำรค�้ำประกัน ตำมล�ำดับ โดยทั้ง 2 ประเภทเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของ

วงเงินที่ค�้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับ

ในปีนั้น ๆ รวมกัน ไม่เกินร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ตลอดอำยุโครงกำร 5 ปี และ 7 ปี ตำมล�ำดับ

   11. โครงกำรค�้ำประกันสินเชื่อ PGS ร่วมกับ ธพว. ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษำยน 2554 และ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภำคม 2554 มติคณะกรรมกำร บสย. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 15 และ 

16 มกรำคม 2554 และครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2554 เห็นชอบให้ บสย. ด�ำเนินกำร

ภำยใต้โครงกำรค�ำ้ประกันสนิเชือ่ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme ร่วมกบั ธนำคำรพฒันำ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) รวม 3 โครงกำร ดังนี้

     1) โครงกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขำยตรง วงเงิน 

2,000 ล้ำนบำท คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่12 เมษำยน 2554 เหน็ชอบให้ด�ำเนนิกำรขยำยระยะ

เวลำด�ำเนนิโครงกำรช่วยเหลอืด้ำนกำรเงนิแก่ผูป้ระกอบกำรโลจสิตกิส์ไทยจำกเดมิสิน้สดุวนัที ่30 

มิถุนำยน 2554 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี สิ้นสุดกำรรับค�ำขอ

ค�้ำประกันสินเช่ือในวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และให้ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยโดยให้ครอบคลุม               

ผูป้ระกอบกำรธรุกจิแฟรนไชส์ ธรุกจิขำยตรง โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดทีเ่ป็นภำระค�ำ้ประกนั

หนีจ้ดัชัน้ด้อยคณุภำพ (NPG) ร้อยละ 7.50 ของภำระค�ำ้ประกนัเฉล่ีย ณ วนัส้ินอำยกุำรค�ำ้ประกนั 

โดยเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมในอตัรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงนิทีค่�ำ้ประกนั ส�ำหรบัค่ำธรรมเนยีม

ค�ำ้ประกนัในปีแรกให้เรยีกเกบ็ในอตัรำร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยรฐับำลอดุหนนุส่วนต่ำงค่ำธรรมเนยีม

ค�้ำประกันปีแรกให้กับ บสย. ในอัตรำร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. 

ได้รับจำกกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันร้อยละ 7.75 ตลอดอำยุโครงกำร และอีกร้อยละ 

1 ได้รับเงินชดเชยจำกรัฐบำลในปีแรก ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของ

เงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ

     2) โครงกำรช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรชมุนมุ (กรณผู้ีประกอบกำรทีม่กีรมธรรม์

ประกันภัยและยังไม่ได้รับสินไหมทดแทนจำกบริษัทประกันภัย) วงเงิน 2,000 ล้ำนบำท                

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำรระยะเวลำโครงกำร 5 ปี 

สิ้นสุดกำรรับค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวำคม 2554 โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุด 

ที่เป็นภำระค�้ำประกันหน้ีจัดช้ันด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 9 ของภำระค�้ำประกันเฉล่ีย                   

ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน โดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่       

ค�ำ้ประกนั ส�ำหรบัค่ำธรรมเนยีมค�ำ้ประกนัในปีแรกให้เรยีกเกบ็ในอตัรำร้อยละ 1 ต่อปี โดยรฐับำล

อุดหนุนส่วนต่ำงค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันปีแรกให้กับ บสย. ในอัตรำร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงิน
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ค�ำ้ประกนั ซึง่แยกเป็นส่วนที ่บสย. ได้รบัจำกกำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมค�ำ้ประกนัร้อยละ 8 ตลอด

อำยุโครงกำร และอีกร้อยละ 0.75 ได้รับเงินชดเชยจำกรัฐบำลในปีแรก ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรอง         

ค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ และส่วนต่ำงของควำม

เสียหำยของโครงกำรที่ไม่ได้รับกำรชดเชยจำกรัฐบำลอีกร้อยละ 0.25

     3) โครงกำรช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกอทุกภยั วำตภยั และดนิโคลนถล่มปี 2554 

วงเงิน 2,000 ล้ำนบำท คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำร

ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี ส้ินสุดกำรรับค�ำขอค�้ำประกันสินเช่ือในวันที่ 31 ธันวำคม 2554 โดย

ก�ำหนดควำมเสยีหำยสงูสดุทีเ่ป็นภำระค�ำ้ประกนัหนีจ้ดัชัน้ด้อยคณุภำพ (NPG) ร้อยละ 7.50 ของ

ภำระค�ำ้ประกนัเฉลีย่ ณ วนัสิน้อำยกุำรค�ำ้ประกนั โดยเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมในอตัรำร้อยละ 1.75 

ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ส�ำหรับค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันในปีที่ 1 – 2 ให้เรียกเก็บในอัตรำ      

ร้อยละ 1 ต่อปีโดยรฐับำลอดุหนนุส่วนต่ำงค่ำธรรมเนยีมค�ำ้ประกนัปีที ่1 – 2 ให้กบั บสย. ในอตัรำ

ร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจำกกำรเรียกเก็บ                      

ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันร้อยละ 7.25 ตลอดอำยุโครงกำร และอีกร้อยละ 1.50 ได้รับเงินชดเชย

จำกรัฐบำลในปีที่ 1 – 2 ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้           

ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ

   12. โครงกำร PGS FLOOD 2011 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2554 เห็นชอบให้       

ด�ำเนนิกำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำร 

SMEs ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย ปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้ำนบำท มีระยะเวลำกำรค�้ำประกัน 

7 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2555 โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็น

ภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุ

กำรค�้ำประกัน โดยรัฐบำลชดเชยควำมเสียหำยตำมจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 17.75 ของภำระค�้ำประกัน

เฉลี่ยตลอดอำยุโครงกำร ส�ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปี 

โดยรัฐบำลอุดหนุนค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันปีที่ 1 – 3 ให้กับ บสย. ในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของ

วงเงินค�้ำประกันและเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ใช้วงเงินในปีที่ 4 – 7 อัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของ

วงเงินที่ค�้ำประกัน จึงแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจำกกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันร้อยละ 7 

และอกีร้อยละ 5.25 ได้รบัเงนิชดเชยจำกรฐับำล ดงันัน้ บสย. จงึตัง้ส�ำรองค่ำประกนัชดเชยทัง้จ�ำนวน

ของเงนิรำยได้ค่ำธรรมเนยีมทีไ่ด้รบัในปีนัน้ ๆ และได้มกีำรขยำยระยะเวลำโครงกำรระยะที ่2 ตำมมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2555 เห็นชอบให้ปรับปรุงมำตรกำรสินเชื่อและขยำยระยะเวลำ

โครงกำรน้ีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SMEs ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบ

อุทกภัยตำมประกำศของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือเป็น SMEs ที่ได้รับผลกระทบ       

ทำงอ้อม และต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยขยำยระยะเวลำรับค�ำขอ ภำยในวันที่                  

30 ธันวำคม 2555 
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   13. โครงกำร PGS ส�ำหรับสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจระยะที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือภำยใต้

โครงกำรกำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ PGS ส�ำหรบัสถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิ กบั บสย. วงเงนิ 700 

ล้ำนบำท มีอำยุโครงกำรไม่เกิน 7 ปี (เริ่มโครงกำรวันที่ 20 มิถุนำยน 2555) โดยก�ำหนดควำม            

เสยีหำยสงูสดุทีเ่ป็นภำระค�ำ้ประกนัหนีจ้ดัชัน้ด้อยคณุภำพ (NPG) ร้อยละ 10.60 ของภำระค�ำ้ประกนั

เฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน โดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 1.55 ต่อปีของวงเงินที่

ค�ำ้ประกนั ดงันัน้ บสย. จงึตัง้เงนิส�ำรองค่ำประกนัชดเชยของเงนิรำยได้ค่ำธรรมเนยีมทีไ่ด้รบัในปีนัน้ ๆ

   14. โครงกำร PGS ส�ำหรับผู้ประกอบกำรใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) ตำมมติคณะรัฐมนตรี             

เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำรค�้ำประกันสินเช่ือส�ำหรับผู้ประกอบกำรใหม่             

ที่มีอำยุกิจกำรไม่เกิน 2 ปี เป็น SMEs ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร วงเงิน 10,000 

ล้ำนบำท มีระยะเวลำกำรค�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 2 ล้ำนบำทต่อรำย สิ้นสุด

ค�ำขอให้ค�้ำประกันภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2555 โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระ              

ค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภำระค�้ำประกันเฉล่ีย ณ วันส้ินอำยุ                  

กำรค�้ำประกัน โดยที่ภำระค�้ำประกันที่เป็น NPG ต้องไม่เกินร้อยละ 37.50 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย 

ณ หลังวันครบรอบปีในแต่ละปีด้วย ส�ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตรำร้อยละ 

2.50 ต่อปี ทั้งนี้รัฐบำลจะสนับสนุนค่ำธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตรำร้อยละ 1.75 ที่เรียกเก็บ

จำกลูกค้ำในอัตรำร้อยละ 0.75 และตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2556 เห็นชอบ              

ให้ขยำยระยะเวลำสิ้นสุดกำรรับค�ำขอค�้ำประกันออกไปอีก 3 ปี จำกเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2555 เป็นสิ้นสุดกำรขอรับสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และปรับเกณฑ์คุณสมบัติ SMEs จำก 

SMEs ท่ีประกอบกิจกำรท่ีมีอำยุกิจกำรไม่เกิน 2 ปี เป็น SMEs ที่ประกอบกิจกำรที่มีอำยุกิจกำร           

ไม่เกิน 3 ปี และเปลี่ยนแปลงกำรชดเชยค่ำธรรมเนียมกำรค�้ำประกันที่รัฐบำลจะสนับสนุน                     

ค่ำธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกจำกเดิมในอัตรำร้อยละ 1.75 เป็นอัตรำร้อยละ 2.50 ดังนั้น บสย. 

จึงตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ

   15. โครงกำร PGS ส�ำหรับผู้ประกอบกำรโครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำผลิตภำพกำรผลิต (Productivity 

Improvement Loan) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำร 

ค�้ำประกันสินเช่ือส�ำหรับกำรสนับสนุนให้ โครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำผลิตภำพกำรผลิตเป็น SMEs     

ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติจำกกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม หรือ ธพว. ให้กำรรับรองวงเงิน 20,000 

ล้ำนบำท ภำยในระยะเวลำ 2 ปี มีระยะเวลำกำรค�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 5        

ล้ำนบำทต่อรำย สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภำยในวันที่ 23 เมษำยน 2557 โดยก�ำหนดควำมเสียหำย

สูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 10.50 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย 

ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตรำร้อยละ 1.75         

ต่อปี ทั้งนี้รัฐบำลจะสนับสนุนค่ำธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตรำร้อยละ 1.75 ดังน้ัน บสย.       

จึงตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ
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   16. โครงกำร PGS เพื่อผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำกส�ำหรับสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจระยะที่ 2            

ตำมมตคิณะกรรมกำร บสย. เมือ่วนัที ่26 มถินุำยน 2556 ให้ด�ำเนนิกำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ส�ำหรบักำร

สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำก ในวงเงิน 3,000 ล้ำนบำท ภำยใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 

ลงนำม MOU มีระยะเวลำกำรค�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 1 ล้ำนบำทต่อรำย โดย

ก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 10.00 ของ

ภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันส้ินอำยุกำรค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บ        

ในอัตรำร้อยละ 1.50 ต่อปี ดังนั้น บสย. จึงตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้             

ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ 

กำรกันเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชย โครงกำร PGS ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำประกันชดเชยสุทธิในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีนั้น ๆ

 3.9 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน  

บสย. ได้จดทะเบยีนกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีพนกังำนเป็นไปตำมพระรำชบญัญตักิองทนุส�ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 

โดยพนักงำนจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงำน และ บสย. จ่ำยสมทบในอัตรำ           

ร้อยละ 5 - 10 ของเงนิเดอืนพนกังำน ตำมอำยกุำรท�ำงำนของพนกังำน บสย. โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ 

เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้จัดกำรกองทุน เงินจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของ บสย. บันทึกเป็น       

ค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บสย. ได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงำน ในกำรประมำณกำรภำระ          

หน้ีสินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเม่ือพนักงำนเกษียณอำยุ กำรประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนค�ำนวณ

ตำมหลักคณิตศำสตร์์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่่ละหน่่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)         

ซึ่งน�ำข้อมูลจำกประสบกำรณ์มำเป็นปัจจัยในกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของ               

ผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคต และค�ำนวณคิดลดด้วยอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลไทยของ

สมำคมตรำสำรหนี้ไทย โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของประมำณกำรหน้ีสิน ผลแตกต่ำงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ปรับค่ำให้เหมำะสมกับ บสย. ในแต่่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็น            

ค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้ในงวดน้ัน ส�ำหรับหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนในอดีตทั้งจ�ำนวนปรับกับขำดทุนสะสม

ยกมำต้นปี 2554
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 3.11 ก�าไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยกำรน�ำก�ำไรสทุธหิรอืขำดทนุสุทธสิ�ำหรบังวดทีเ่ป็นของหุน้สำมญัหำรด้วยจ�ำนวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกและช�ำระแล้ว

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

  4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้ำนบำท

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์และใบรับฝำกเผื่อเรียก จ�ำนวน 193.29 ล้ำนบำท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2556 มีอัตรำดอกเบี้ยอยู่ระหว่ำงร้อยละ 0.125 – 2.25 ต่อปี

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน จ�ำนวน 90.01 ล้ำนบำท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

มีอัตรำดอกเบี้ยอยู่ระหว่ำงร้อยละ 0.25 – 3.20 ต่อปี 

  4.1.2 เงินสดค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ประกอบงบกระแสเงินสด)

หน่วย : ล้ำนบำท

2556 2555

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-  เงินฝำกประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน

รวม

193.29

     90.01

 283.30

155.56

1,010.01

1,165.57

2556 2555

เจ้ำหนี้ค่ำซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่ตัวตนยกมำ 

ค่ำซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หัก เงินสดจ่ำยค่ำซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เจ้ำหนี้ค่ำซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป

2.21

15.73

(17.37)

   0.57

2.35

11.94

(12.08)

   2.21
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4.2 เงินลงทุน ประกอบด้วย

 4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว

หน่วย : ล้ำนบำท

       

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ�ำที่มีระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี จ�ำนวน 5,970.00 ล้ำนบำท ส�ำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีผลตอบแทนอยู่ระหว่ำงร้อยละ 1.55 – 3.45 ต่อปี

 4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว

หน่วย : ล้ำนบำท

   

  4.2.2.1 เงินฝำกประจ�ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินฝำกประจ�ำที่มีระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี จ�ำนวน 595 ล้ำนบำท มีอัตรำ

ดอกเบี้ยอยู่ระหว่ำงร้อยละ 3.30 – 3.75 ต่อปี

2556 2555

เงินฝำกประจ�ำ

รวม 

 5,970.00

 5,970.00

 3,758.59

 3,758.59

2556 2555

เงินฝำกประจ�ำ (หมำยเหตุ 4.2.2.1)

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  (หมำยเหตุ 4.2.2.2)

รวม

595.00

9,245.18

9,840.18

708.00

9,012.00

9,720.00
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   4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย  

แสดงตำมรำคำทุนเปรียบเทียบกับมูลค่ำยุติธรรม

หน่วย : ล้ำนบำท

2556 2555

ราคาทุน
มูลค่า

ยุติธรรม

ราคาที่แสดงใน

งบการเงิน
ราคาทุน

มูลค่า

ยุติธรรม

ราคาที่แสดงใน

งบการเงิน

เงินฝากธนาคาร

เงินฝำกออมทรัพย์

เงินฝำกประจ�ำ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

ตราสารหนี้

ตั๋วแลกเงินของธนำคำร

ตั๋วสัญญำใช้เงินของธนำคำร

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 

พันธบัตรรัฐบำล

พันธบัตรที่ธนำคำรเป็นผู้ออก

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่  

     กระทรวงกำรคลังค�้ำประกัน

ตั๋วเงินคลัง

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนำคำร

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถำบันกำรเงิน

หุ้น

หุ้นสำมัญ

รวม

     

84.03 

 130.89 

 214.92 

-

-

- 

2,005.31 

4,964.20 

 595.32 

-

7,564.83 

85.50 

480.32 

565.82 

   881.43  

881.43  

9,227.00 

     84.03 

 130.89 

 214.92 

-

-

-

2,004.68 

4,994.75 

   595.20 

-

7,594.63 

     85.80 

    483.07 

    568.87 

   866.76 

  866.76 

 9,245.18 

     

    84.03 

 130.89 

 214.92 

-

-

-

2,004.68 

4,994.75 

   595.20 

-

7,594.63 

     85.80 

    483.07 

    568.87 

   866.76 

  866.76 

 9,245.18 

    

 (2.02) 

  145.70 

  143.68 

   160.84 

180.00 

340.84 

 1,745.01

 4,969.82 

  261.62 

      5.99

 6,982.44 

  71.08 

 421.74 

492.82 

  851.99 

   851.99  

 8,811.77  

    (2.02)

 145.70

143.68

160.84

180.00

340.84 

1,754.97

4,995.21 

 264.06 

      5.99

 7,020.23 

71.62 

 427.64 

499.26 

1,007.99 

1,007.99 

9,012.00  

   

  (2.02)

145.70

143.68

 160.84

180.00

340.84

 1,754.97

 4,995.21

 264.06

      5.99

 7,020.23

 71.62 

 427.64 

 499.26

 1,007.99

 1,007.99 

 9,012.00 
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   4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)

 แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมรำยผู้จัดกำรกองทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

2556 (มูลค่ายุติธรรม)

TISCO SCB ONE K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร

เงินฝำกออมทรัพย์

เงินฝำกประจ�ำ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบำล

พันธบัตรที่ธนำคำรเป็นผู้ออก

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่  

    กระทรวงกำรคลังค�้ำประกัน

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนำคำร

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถำบันกำรเงิน

หุ้น

หุ้นสำมัญ

รวม

       42.95

       40.41 

       83.36 

 

     463.04 

   1,572.64 

-   

2,035.68 

 

         7.29 

      177.58 

      184.87 

   198.40        

198.40 

   2,502.31 

 (6.88)

     40.35 

     33.47 

    515.31 

1,104.35 

    278.28 

 1,897.94 

     38.23 

    139.44 

    177.67 

     223.84 

     223.84 

2,332.92 

         8.32 

       50.13 

      58.45 

     524.28 

   1,103.52 

-    

   1,627.80 

-

      95.49 

      95.49 

     218.71 

     218.71 

   2,000.45 

      39.64 

-

39.64 

    502.05 

 1,214.24 

    316.92 

 2,033.21 

      40.28 

      70.56 

    110.84 

    225.81 

    225.81 

  2,409.50 

84.03 

    130.89 

   214.92 

 2,004.68 

 4,994.75 

   595.20 

 7,594.63 

     85.80 

    483.07 

568.87 

  866.76 

  866.76 

 9,245.18 



รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)88

   4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)

แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมรำยผู้จัดกำรกองทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

2555 (มูลค่ายุติธรรม) 

 TISCO    MFC   ONE K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร

เงินฝำกออมทรัพย์

เงินฝำกประจ�ำ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

ตราสารหนี้

ตั๋วแลกเงินของธนำคำร

ตั๋วสัญญำใช้เงินของธนำคำร

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบำล

พันธบัตรที่ธนำคำรเป็นผู้ออก

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่  

    กระทรวงกำรคลังค�้ำประกัน

ตั๋วเงินคลัง

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธนำคำร

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถำบันกำรเงิน

หุ้น

หุ้นสำมัญ

รวม

 (0.01) 

-

 (0.01) 

 160.84 

-

 160.84 

 346.38 

 1,428.81 

-

-

1,775.19 

 

      57.79

 128.20 

 185.99

   297.69 

   297.69

 2,419.70 

(2.24)

 45.08 

 42.84 

-

180.00

 180.00 

 413.11 

 1,040.16

 264.06 

      5.99    

 1,723.32 

     13.83

 84.03 

 97.86 

   243.99 

   243.99

 2,288.01

0.62 

 100.62

 101.24 

-

-

- 

 

499.93 

  1,072.53

-

-    

 1,572.46 

-

 72.75 

 72.75 

   219.64 

   219.64

 1,966.09 

(0.39)

-

 (0.39) 

-

-

-

 495.55 

 1,453.71 

-

-    

 1,949.26 

-

 142.66 

 142.66 

   246.67 

   246.67 

 2,338.20 

 (2.02) 

145.70 

143.68

 160.84

180.00

340.84 

 1,754.97 

 4,995.21 

 264.06

      5.99 

 7,020.23 

       71.62

 427.64 

 499.26 

 1,007.99 

 1,007.99

 9,012.00 
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เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยโดย บสย. ได้ว่ำจ้ำงบริษัท           

หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม 4 แห่ง เป็นผู้ด�ำเนินกำรบริหำร โดยลงทุนในตรำสำรหน้ีร้อยละ 85 ของมูลค่ำ

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตรำสำรทุนร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กำรลงทุน              

เป็นไปตำมนโยบำยและข้อจ�ำกัดกำรลงทุนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำร บสย. โดยบริษัท             

หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนคิดค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลในอัตรำร้อยละ 0.06 ต่อปีของมูลค่ำ

ทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มค่ีำใช้จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำรกองทนุ

ส่วนบุคคล จ�ำนวน 6.68 ล้ำนบำท และ 8.71 ล้ำนบำท และมีรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรเงินจ�ำนวน 421.90 

ล้ำนบำท และ 591.91 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 4.3 ลูกหนี้จากการค�้าประกัน

หน่วย : ล้ำนบำท

        

  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มลีกูหนีจ้ำกกำรค�ำ้ประกนัที ่บสย. จ่ำยค่ำประกนัชดเชยให้ธนำคำร จ�ำนวน 

3,591.92 ล้ำนบำท และ 1,750.50 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 4.10) ได้รับช�ำระคืนเงินต้น จ�ำนวน 57.68 ล้ำนบำท 

และ 77.54 ล้ำนบำท มีส่วนท่ีได้รับช�ำระจำกลูกหนี้ดังกล่ำวบันทึกดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 32.17 ล้ำนบำท และ 

25.47 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ในระหว่ำงปี 2556 และ 2555 มีกำรจ�ำหน่ำยหนี้สูญจ�ำนวน 32.94 ล้ำนบำท และ 

61.86 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

ดอกเบี้ยของลูกหนี้จำกกำรค�้ำประกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 จ�ำนวน 405.59         

ล้ำนบำท และ 237.68 ล้ำนบำท บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรำยได้ในบัญชี เนื่องจำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่

ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้

2556 2555

ลูกหนี้จำกกำรค�้ำประกัน

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้จำกกำรค�้ำประกัน – สุทธิ

7,807.99

(7,807.99)

-

4,306.69

(4,306.69)

-
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 4.4 ค่าธรรมเนียมค�้าประกันค้างรับ 

หน่วย : ล้ำนบำท

        

  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. รับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันค้ำงรับจำกโครงกำรปกติและโครงกำรที่ได้

รบัชดเชยจำกรฐับำล ตำมมตคิณะรฐัมนตร ีซึง่ในระหว่ำงงวด บสย. ได้รบัเงนิชดเชยค่ำธรรมเนยีมจำกรฐับำลเป็น

จ�ำนวนเงิน 544.71 ล้ำนบำท คงเหลือส่วนที่รอชดเชยจำกรัฐบำล จ�ำนวน 302.50 ล้ำนบำท บสย. จะด�ำเนินกำร

ขอรับกำรจัดสรรเงินงบประมำณชดเชยรำยได้ค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันจำกรัฐบำลต่อไป

 4.5 ห้องชุดส�านักงาน และอุปกรณ์

หน่วย : ล้ำนบำท

2556 2555

ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด 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)

- โครงกำรปกติ

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

1.95

305.31

5.27

0.96

-

-

-

-

-

   1.43

314.92

3.99

2.24

16.93

222.29

11.19

0.13

-

9.63

-

   5.18

271.58

(5.94)

(307.55)

(22.20)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   (6.14)

 (341.83)

-

-

-

223.25

11.19

0.13

-

9.63

-

    0.47

 244.67

2556

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา

สุทธิ
ต้นงวด เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย ปลายงวด

ห้องชุดส�ำนักงำน

เครื่องตกแต่งและ

   ติดตรึงส�ำนักงำน

เครื่องใช้ส�ำนักงำน

คอมพิวเตอร์และ

   อุปกรณ์

ยำนพำหนะ

ส่วนปรับปรุงอำคำร

   ส�ำนักงำน

รวม

93.53

8.24

15.57

17.09

16.28

   1.11

 151.82

-

0.12

2.07

8.23

-

  3.81

 14.23

-

(0.15)

(1.65)

(0.23)

(1.48)

  -

 (3.51)

93.53

8.21

15.99

25.09

14.80

   4.92

 162.54

53.48

7.48

12.34

9.40

15.42

  0.17

  98.29

4.67

0.11

1.02

4.56

0.67

  0.37

 11.40

-

(0.11)

(1.61)

(0.23)

(1.48)

-

 (3.43)

58.15

7.48

11.75

13.73

14.61

   0.54

 106.26

35.38

0.73

4.24

11.36

0.19

 4.38

 56.28
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หน่วย : ล้ำนบำท

 4.6 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล

หน่วย : ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. รับรู้เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมจำกรัฐบำลจ�ำนวนเงิน 589.41 ล้ำนบำท และ

โอนเงนิอดุหนนุค่ำธรรมเนยีม จ�ำนวน 40.13 ล้ำนบำท ไปบญัชเีงนิชดเชยควำมเสยีหำยโครงกำร PGS จำกรฐับำล 

แบ่งเป็นโครงกำร PGS 1 และ PGS 2 จ�ำนวน 33.79 ล้ำนบำท และ 6.34 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

2555

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา

สุทธิ
ต้นงวด เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย ปลายงวด

ห้องชุดส�ำนักงำน

เครื่องตกแต่งและ

   ติดตรึงส�ำนักงำน

เครื่องใช้ส�ำนักงำน

คอมพิวเตอร์และ

   อุปกรณ์

ยำนพำหนะ

ส่วนปรับปรุงอำคำร

   ส�ำนักงำน

รวม

93.53

7.74

13.87

13.34

19.53

   0.25

 148.26

-

0.62

2.26

6.49

- 

  0.86

 10.23

-

(0.12)

(0.56)

(2.74)

(3.25)

- 

   (6.67)

93.53

8.24

15.57

17.09

16.28

   1.11

 151.82

48.79

7.42

12.09

10.02

16.71

  0.02

 95.05

4.69

0.15

0.81

2.12

1.96

0.15

 9.88

-

(0.09)

(0.56)

(2.74)

(3.25)

-

   (6.64)

53.48

7.48

12.34

9.40

15.42

  0.17

 98.29

40.05

0.76

3.23

7.69

0.86

  0.94

53.53

2556 2555

ยอดต้นงวด

บวก รับเงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมจำกรัฐบำล

หัก  เงินอุดหนุนเป็นค่ำธรรมเนียมรับ

      โอนเป็นเงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยโครงกำร PGS จำกรัฐบำล

ยอดปลำยงวด

40.92

589.41

(577.07)

 (40.13)

  13.13

33.79

350.81

(343.68)

-

   40.92
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 4.7 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

 หน่วย : ล้ำนบำท

บสย. ได้รับเงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยของโครงกำร PGS จำกรัฐบำล ในปี 2556 และ 2555 จ�ำนวน 701.50 

ล้ำนบำท และ 1,073.06 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั เพือ่ชดเชยควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงทีย่งัไม่สิน้สดุโครงกำร

ส�ำหรับโครงกำร PGS ระยะที่ 1 มีระยะเวลำโครงกำร 5 ปี นับจำกวันที่เริ่มโครงกำร โดยในระหว่ำงงวด บสย. 

ได้โอนงบประมำณเงนิอุดหนนุคำ่ธรรมเนยีมคงเหลอืของโครงกำรมำเปน็เงนิรับชดเชยคำ่ควำมเสียหำยโครงกำร 

PGS 1 และ โครงกำร PGS 2 จ�ำนวน 33.79 ล้ำนบำท และ 6.34 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยปรับปรุงจ�ำนวนเงิน

ค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของโครงกำรดังกล่ำวเม่ือส้ินสุดกำรขอรับเงินชดเชยจำกสถำบันกำรเงิน      

หลังสิ้นปี พ.ศ. 2557 

 4.8 ประมาณการหนี้สิน

  ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

  สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

   อัตรำคิดลด ต่อปี (ร้อยละ)  3.75

   อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ) 6.50 - 7.50

   อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน (ร้อยละ)  5.27

   อัตรำกำรตำย  ตำรำงมรณะไทย 2554

   เกษียณอำยุ  60 ปี

2556 2555

ยอดต้นงวด

บวก  เงินชดเชยควำมเสียหำยเมื่อสิ้นสุดโครงกำร

       รบัเงนิชดเชยค่ำควำมเสยีหำยโครงกำร PGS จำกรฐับำล (หมำยเหต ุ4.6)

ยอดปลำยงวด

1,073.06

  701.50

      40.13

 1,814.69

-

-

 1,073.06

 1,073.06

2556 2555

ประมำณกำรผลประโยชน์ของพนักงำน (ผลประโยชน์ในอดีต)

บวก  ต้นทุนบริกำรผลประโยชน์ของพนักงำนระหว่ำงงวด

       ดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักงำนระหว่ำงงวด

หัก   เงินเกษียณอำยุ

รวม

17.66

2.72

 1.54

 (0.30)

 21.62

11.49  

3.98

2.19

 -   

 17.66
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 4.9 หนี้สินอื่น

 หน่วย : ล้ำนบำท

 4.10 เงินส�ารองค่าประกันชดเชย

  หน่วย : ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินส�ำรองค่ำประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินส�ำรองตำมหลักเกณฑ์และควำม

รับผิดชอบที่ก�ำหนดในหลักเกณฑ์กำรค�้ำประกันแต่ละประเภทโครงกำร และบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่กัน      

เงินส�ำรองไว้ โดย บสย. กันเงินส�ำรองในส่วนที่มีภำระค�้ำประกัน (หมำยเหตุ 4.14) เฉพำะโครงกำรเดิมที่เป็น      

ลูกหน้ีจัดช้ันต�่ำกว่ำมำตรฐำนเป็นต้นไป ในระหว่ำงงวดเพิ่มขึ้นสุทธิจ�ำนวน 4,020.23 ล้ำนบำท โดย บสย.              

ตั้งส�ำรองร้อยละ 100 ตำมหลักเกณฑ์กำรกันส�ำรองของธนำคำรแห่งประเทศไทย และเม่ือหักยอดที่โอนเป็น      

ลูกหนี้เนื่องจำกกำรจ่ำยค่ำประกันชดเชยแทนลูกหนี้ จ�ำนวน 3,591.92 ล้ำนบำท และส�ำรองที่เกิดจำกกำรจัด           

ชั้นลูกหนี้ลดลง จ�ำนวน 454.37 ล้ำนบำท คงเหลือเป็นเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยลดลงสุทธิจ�ำนวน 26.06         

ล้ำนบำท กำรส�ำรองค่ำประกนัชดเชยดงักล่ำวจ�ำแนกตำมประเภทกำรค�ำ้ประกนัและกำรจดัช้ันหนี ้ประกอบด้วย 

โครงกำรปกติ ตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชย จ�ำนวน 2,605.65 ล้ำนบำท และโครงกำร Portfolio Guarantee 

Scheme (PGS) ตัง้ส�ำรองค่ำประกนัชดเชย จ�ำนวน 2,885.58 ล้ำนบำท รวมทัง้ส้ิน 5,491.23 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 

4.13)

2556 2555

เจ้ำหนี้อื่น

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

รวม

41.85

  60.47

 102.32

33.70

 41.18

 74.88

2556 2555

ยอดต้นงวด

บวก  จ�ำนวนที่ตั้งส�ำรองระหว่ำงงวด

หัก   ค่ำประกันชดเชยจ่ำยระหว่ำงงวด 

ส�ำรองลดลงระหว่ำงงวด (เกิดจำกกำรจัดชั้นลูกหนี้)

ยอดปลำยงวด

5,517.29

4,020.23

9,537.52

(3,591.92)

 (454.37) 

 5,491.23

4,451.28

3,130.40

7,581.68

(1,750.50)

 (313.89) 

 5,517.29
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  1. โครงกำรปกติ บสย. ได้ตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยเท่ำกับภำระค�้ำประกันสุทธิในอัตรำร้อยละ 100 ส�ำหรับ     

ปี 2556

หน่วย : ล้ำนบำท

**ภำระค�้ำประกันสุทธิ หมำยถึง ภำระค�้ำประกันหลังหักมูลค่ำหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่น�ำมำใช้ในกำรกันเงินส�ำรอง ซึ่งค�ำนวณจำกหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยค่ำประกันชดเชยตำมประเภทกำรค�้ำประกัน (หมำยเหตุ 3.8)

  2. โครงกำร Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตัง้ภำระค�ำ้ประกนัและตัง้ส�ำรองค่ำประกนัชดเชย 

ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 

2556

ภาระค�้าประกัน
ตั้งส�ารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค�้าประกันสุทธิ**

 ปกติ  NPL  MOU  RP  รวม

จัดชั้นปกติ

จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ

จัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน

จัดชั้นสงสัย

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

รวม

5,534.02

256.28

172.41

158.61

 3,356.29

 9,477.61

 -

 -

9.34

 -

 349.03

 358.37

   -

   -

   -

   -

 47.43

 47.43

-

-

3.88

-

 324.40

 328.28

-

-

103.86

99.26

1,668.45

 1,871.57

-

-

117.08

99.26

2,389.31

 2,605.65

2556

ภาระค�้าประกัน ตั้งส�ารองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้

รวม

PGS ระยะที่ 1
PGS ระยะที่ 2
PGS ระยะที่ 3
PGS ระยะที่ 4
PGS ระยะที่ 5
PGS ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์ 1
PGS ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์ 2
โครงกำรหนี้สินนอกระบบ
โครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน 1
โครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน 2
โครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน 3
PGS โลจิสติกส์, แฟรนไชส์, ขำยตรง
PGS อุทกภัย ธพว. 54
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2
PGS ส�ำหรบัสถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิ 1, 2
PGS New/Start-up SMEs 55
PGS New/Start-up SMEs 56
PGS PIL (รอบที่ 1)
PGS PIL (รอบที่ 2)
รวม

11,826.00
17,823.62
27,613.53
21,370.01
60,806.66
2,472.99
1,574.19

27.43
13,929.28
21,240.63
8,762.28
1,023.30

579.01
20,644.21
5,780.98

96.24
47.18

181.78
7,000.64

  11,348.68
 234,148.64

 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
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บสย. ได้ตั้งส�ำรองโครงกำรปกติและโครงกำร Portfolio Guarantee Scheme 

(PGS) ดังนี้

  1. โครงกำรปกติ บสย. ได้ตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยเท่ำกับภำระค�้ำประกันสุทธิในอัตรำร้อยละ 100 ตั้งแต่         

ปี 2555

หน่วย : ล้ำนบำท

**ภำระค�้ำประกันสุทธิ หมำยถึง ภำระค�้ำประกันหลังหักมูลค่ำหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่น�ำมำใช้ในกำรกันเงินส�ำรอง ซึ่งค�ำนวณจำกหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยค่ำประกันชดเชยตำมประเภทกำรค�้ำประกัน (หมำยเหตุ 3.8)

2555

ภาระค�้าประกัน
ตั้งส�ารองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค�้าประกันสุทธิ**

 ปกติ  NPL  MOU  RP  รวม

จัดชั้นปกติ

จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ

จัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน

จัดชั้นสงสัย

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

รวม

   7,072.63

354.51

222.14

346.23 

  3,226.25

 11,221.76

-

-

3.70 

4.93 

 456.18 

 464.81 

-

-

-

-

 90.04

 90.04 

-

-

30.16 

13.17 

 369.94

 413.27 

-

-

144.67 

221.74 

 1,524.82 

 1,891.23

-

-

178.53 

239.84 

 2,440.98 

 2,859.35
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  2. โครงกำร Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตัง้ภำระค�ำ้ประกนัและตัง้ส�ำรองค่ำประกนัชดเชย 

ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บสย. กันเงินส�ำรองตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดในนโยบำยกำรค�้ำประกัน      

สินเชื่อ (หมำยเหตุ 3.8) เป็นเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งสิ้น 5,491.23 ล้ำนบำท และ 5,517.29 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดับ แบ่งเป็นโครงกำรปกติ บสย. กันเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยจ�ำนวน 2,605.65 ล้ำนบำท และ 

2,859.35 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำร้อยละ 100 ของภำระค�ำ้ประกนัสทุธ ิตำมล�ำดบั และโครงกำร PGS กนัเงนิ

ส�ำรองค่ำประกันชดเชยเทำ่กบัรำยได้ที่รบัรู้ในรอบบญัชีนัน้มยีอดสะสมเปน็จ�ำนวน 2,885.58 ลำ้นบำท และ 

2,657.94 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ส�ำหรับโครงกำร RP เป็นโครงกำรที่ บสย. จะรับผิดชอบกำรจ่ำยค่ำประกัน

ชดเชยตำมอตัรำส่วนสญูเสยีทีก่�ำหนดแต่ไม่เกนิภำระค�ำ้ประกนัซึง่จ�ำนวนเงนิทีจ่ะต้องประมำณกำรนัน้จะต้อง

น�ำมูลค่ำหลักประกันที่ขำยได้สุทธิมำหักออกจำกภำระหนี้สินทั้งหมด จึงจะก�ำหนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อ

น�ำมำประมำณกำรเงนิส�ำรองค่ำประกนัชดเชย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บสย. ได้กนัเงนิส�ำรอง

ส�ำหรับโครงกำร RP จ�ำนวน 1,871.57 ล้ำนบำท และ 1,891.23 ล้ำนบำท 

2555

ภาระค�้าประกัน ตั้งส�ารองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้

รวม

PGS ระยะที่ 1

PGS ระยะที่ 2

PGS ระยะที่ 3

PGS ระยะที่ 4

PGS ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์

โครงกำรหนี้สินนอกระบบ

โครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน 1

โครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน 2

โครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน 3

PGS โลจิสติกส์, แฟรนไชส์, ขำยตรง

PGS อุทกภัย ธพว. 54

PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1

PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2

PGS ส�ำหรบัสถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิ

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
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 4.11 ทุนเรือนหุ้น 

ตำมพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทุนประเดิม 400          

ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2543 

บสย. ได้รับกำรเพิ่มทุนจำกกระทรวงกำรคลังจ�ำนวน 40 ล้ำนหุ้น เป็นเงิน 4,000 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

4,400 ล้ำนบำท ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2548 เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิำยน 2548 และครัง้ที ่2/2548 

เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2548 ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 20 ล้ำนหุ้น ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 

100 บำท เป็นเงิน 2,000 ล้ำนบำท บสย. ได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่ำวจำกกระทรวงกำรคลังจ�ำนวน 3 ล้ำนหุ้น           

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2550 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกจ�ำนวน 24,730 หุ้น เป็นเงินรวม 302.47 

ล้ำนบำท และได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2551 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,702.47 ล้ำนบำท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกช�ำระจ�ำนวน 16,975,270 หุ้น

ตำมมติพิเศษของกำรประชุมใหญ่วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2552 เห็นชอบให้ยกเลิก

กำรเรียกช�ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนส�ำหรับหุ้นที่ยังไม่เรียกช�ำระจ�ำนวน 16,975,270 หุ้น และให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

จ�ำนวน 21,374,737 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นเงิน 2,137.47 ล้ำนบำท และได้รับช�ำระแล้วจำกกระทรวง

กำรคลังเป็นเงิน 2,000 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุนโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555 เมื่อวันที่ 28 

กันยำยน 2552 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้ำนบำท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกช�ำระจ�ำนวน 1,374,737 หุ้น เป็น

เงิน 137.47 ล้ำนบำท โดย บสย. ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 

2552 ท�ำให้กระทรวงกำรคลงัเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ร้อยละ 95.49 ของทนุทีเ่รยีกช�ำระแล้ว ซึง่กำรเพิม่ทนุดงักล่ำว

ท�ำให้สัดส่วนของภำระค�้ำประกันกับขนำดของเงินกองทุนอยู่ในระดับที่เหมำะสม และท�ำให้สถำบันกำรเงิน          

เกิดควำมเชื่อมั่นในฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ตำมภำระค�้ำประกันของ บสย.

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีหุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 

เป็นหุ้นที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว จ�ำนวน 67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้ำนบำท

 4.12 ส�ารองตามกฎหมาย

ตำมข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินส�ำรองและเงินปันผล ข้อ 77 เมื่อสิ้นขวบปีทำงบัญชีเงินทุกปี และก่อนที่จะ

ประกำศอนุญำตจ่ำยเงินปันผลหรือเงินอย่ำงอื่นที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้บรรษัทจัดสรรยอดเงินจ�ำนวนหนึ่ง               

ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละสิบของก�ำไรที่เกิดจำกธุรกิจของบรรษัทไว้เป็น (ก) เงินส�ำรองหนี้สูญและกำรลงทุน และ                 

(ข) เงินส�ำรองผนวก

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีกำรกันเงินส�ำรองร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นส�ำรองตำมกฎหมำย 

จ�ำนวน 54.46 ล้ำนบำท 
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 4.13 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เป็นผลก�ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำของเงินลงทุนใน

กองทุนส่วนบุคคลให้เป็นมูลค่ำยุติธรรม จ�ำนวน 18.18 ล้ำนบำท และ จ�ำนวน 200.23 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

หน่วย : ล้ำนบำท

 4.14 ภาระค�้าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

กำรด�ำเนนิงำนเพือ่ประกนัสนิเชือ่อตุสำหกรรมขนำดย่อมของ บสย. ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 

2555 มีดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บสย. มภีำระค�ำ้ประกนัจ�ำนวน 243,626.25 ล้ำนบำท แบ่งเป็นกำรค�ำ้ประกนัโครงกำร

ปกติจ�ำนวน 9,477.61 ล้ำนบำท และภำระค�้ำประกันโครงกำร PGS จ�ำนวน 234,148.64 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 

4.10) โดย บสย. มภีำระค�ำ้ประกนัทีเ่ป็น NPGs และเป็นไปตำมหนงัสอืสญัญำค�ำ้ประกนักบัสถำบนักำรเงนิต่ำงๆ 

ในส่วนที่ บสย. ต้องรับควำมเสี่ยง จ�ำนวน 2,605.65 ล้ำนบำท และ 2,885.58 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยภำระ 

ค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีดังนี้

  4.14.1 โครงกำร PGS ระยะที ่1 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่17 กมุภำพนัธ์ 2552 เหน็ชอบในหลกักำรโครงกำร

ค�้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ตำมนโยบำยรัฐบำลในลักษณะ 

Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 (โครงกำรมีอำยุ 5 ปี) เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในกำรกระตุ้น  

ให้สถำบันกำรเงินปล่อยสินเชื่อให้ SMEs เพื่อเสริมสภำพคล่องภำยใต้วิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมี        

เป้ำหมำยกำรขยำยวงเงินในกำรค�้ำประกันสินเชื่อ จ�ำนวน 30,000 ล้ำนบำท และรัฐบำลจะชดเชยควำม

เสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรด�ำเนินกำรในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท โดยให้เบิกจ่ำยตำมที่เกิดขึ้น

จริงและลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำรไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมในปีแรก (ระยะเวลำกำรยื่นค�ำขอค�้ำประกันส้ินสุด

วนัที ่5 มนีำคม 2553) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บสย. มภีำระค�ำ้ประกนั จ�ำนวน 11,826.00 ล้ำนบำท

2556 2555

ยอดต้นงวด

ก�ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำของเงินระหว่ำงงวด

ยอดปลำยงวด

200.23

(182.05)

  18.18

140.50

  59.73

 200.23

2556 2555

ภำระค�้ำประกันต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด

ลดลงระหว่ำงงวด

ภำระค�้ำประกันปลำยงวด

เงินส�ำรองค่ำประกันชดเชย (หมำยเหตุ 4.10)

180,448.59

 87,094.15

267,542.74

 (23,916.49)

243,626.25

5,491.23

113,024.25

82,820.00

195,844.25

 (15,395.66)

180,448.59

    5,517.29
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  4.14.2 โครงกำร PGS ระยะที ่2 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่27 เมษำยน 2553 เหน็ชอบให้ด�ำเนนิกำรค�ำ้ประกนั

สินเชื่อโครงกำร Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 (โครงกำรมีอำยุ 5 ปี) วงเงิน 30,000          

ล้ำนบำท ตำมนโยบำยรัฐบำลเพื่อช่วยเหลือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยให้เรียกเก็บ                  

ค่ำธรรมเนยีมในปีแรกอตัรำร้อยละ 0.75 ต่อปี (ระยะเวลำกำรยืน่ค�ำขอค�ำ้ประกนัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

2553) ซึ่งรัฐบำลชดเชยค่ำธรรมเนียมอัตรำร้อยละ 1 ต่อปี และชดเชยควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำก

กำรด�ำเนินกำรในวงเงินไม่เกิน 1,875 ล้ำนบำท โดยให้เบิกจ่ำยตำมที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2556 บสย. มีภำระค�้ำประกันจ�ำนวน 17,699.72 ล้ำนบำท

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2553 เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงกำร Portfolio 

Guarantee Scheme ระยะที่ 2 และยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรค�้ำประกันให้กับผู้ประกอบกำร SMEs ที่

ได้รับกำรค�้ำประกันจำก บสย. อยู่เดิม ซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์

ควำมไม่สงบจำกกำรชมุนมุทำงกำรเมอืง และผูป้ระกอบกำรธรุกจิท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกวกิฤต

ทำงกำรเมืองภำยในประเทศ ที่ขอสินเช่ือผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ โดยให้ บสย. แบ่งวงเงินจ�ำนวนไม่เกิน 

5,000 ล้ำนบำท จำกวงเงินค�้ำประกันรวม 30,000 ล้ำนบำท จำกโครงกำรค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ 

Portfolio Guarantee Scheme ระยะที ่2 และให้ยกเว้นค่ำธรรมเนยีมส�ำหรบัรอบค�ำ้ประกนัในปี 2553 

โดยรัฐบำลชดเชยค่ำธรรมเนียมกำรค�้ำประกันให้ในวงเงินไม่เกิน 37.50 ล้ำนบำท และให้เบิกจ่ำยตำมที่

เสียหำยจริงส�ำหรับเงื่อนไขให้ด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรค�้ำประกันโครงกำร PGS ระยะที่ 2 ต่อไป

เช่นเดิม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกัน จ�ำนวน 123.90 ล้ำนบำท ดังนั้น ภำระค�้ำ

ประกันสินเชื่อโครงกำร Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 จ�ำนวนรวม 17,823.62 ล้ำนบำท

  4.14.3 โครงกำร PGS ระยะที ่3 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่12 เมษำยน 2554 เหน็ชอบให้ด�ำเนนิกำรค�ำ้ประกนั

โครงกำร Portfolio Guarantee Scheme ระยะที ่3 เพือ่กระตุน้ให้เกดิกำรปล่อยสนิเชือ่ในระบบสถำบนั

กำรเงินและลดต้นทุนของผู้ประกอบกำร SMEs ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยก�ำหนดวงเงินค�้ำประกันจ�ำนวน 

36,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำค�้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดกำรรับค�ำขอค�้ำประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวำคม 

2554 และรัฐบำลชดเชยควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรในวงเงินไม่เกิน 2,250 ล้ำนบำท 

โดยให้เบิกจ่ำยตำมที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกันจ�ำนวน 27,613.53 

ล้ำนบำท

  4.14.4 โครงกำร PGS ระยะที่ 4 เป็นโครงกำรค�้ำประกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภำพและต้องกำรสินเชื่อ

แต่ขำดหลกัประกนั ให้มโีอกำสเข้ำถงึสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิและเป็นโครงกำรต่อเนือ่งจำก PGS ระยะ

ที่ 3 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 วงเงินค�้ำประกัน 24,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำ

กำรค�้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2555 โดยก�ำหนดควำมเสียหำย

สูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหน้ีจัดช้ันด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 15 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย                    

ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปี 

บสย. จึงตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกันจ�ำนวน 21,370.01 ล้ำนบำท
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  4.14.5 โครงกำร PGS ระยะที ่5 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่8 มกรำคม 2556 เหน็ชอบให้ด�ำเนนิกำรค�ำ้ประกนั

โครงกำร Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสำหกรรมที่มี

ศักยภำพแต่ขำดหลักประกันให้มีโอกำสเข้ำถึงสินเชื่อสถำบันกำรเงิน รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบกำร 

SMEs ไทยในกำรด�ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ และเป็นกำรเสริมสร้ำงสภำพคล่องให้กับ SMEs ที่ได้รับ

ผลกระทบจำกกำรปรบัขึน้ค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่ โดยมวีงเงนิค�ำ้ประกนัรวม 3 ปี จ�ำนวน 240,000 ล้ำนบำท ระยะ

เวลำค�้ำประกัน 7 ปี ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 สิ้นสุดค�ำขอภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2558 

ทัง้นีใ้นแต่ละปีให้ถอืเป็น 1 Portfolio (รวมเป็น 3 Portfolio) โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสดุทีเ่ป็นภำระ

ค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 18 ของภำระค�้ำประกันเฉล่ีย ณ วันส้ินอำยุกำร              

ค�ำ้ประกนัส�ำหรบัอตัรำค่ำธรรมเนยีมค�ำ้ประกนัเรยีกเกบ็ในอตัรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงนิค�ำ้ประกนั

สินเชื่อตลอดอำยุกำรค�้ำประกัน 7 ปี บสย. จึงตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้               

ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกัน จ�ำนวน 60,806.66 

ล้ำนบำท

  4.14.6 โครงกำร PGS ส�ำหรบัธนำคำรพำณชิย์ ครัง้ที ่1 คณะกรรมกำร บสย. ครัง้ที ่4/2553 ลงวนัที ่11 มนีำคม 

2553 มมีตอินมุตัจิดัท�ำบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืภำยใต้โครงกำรกำรค�ำ้ประกนัสินเช่ือในลักษณะ PGS 

ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2553 โดยมีระยะเวลำในกำรให้กำรค�้ำประกัน

ภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัทีท่�ำบนัทกึข้อตกลงนีเ้พือ่ให้ธนำคำรน�ำไปจดัสรรวงเงนิค�ำ้ประกนัให้กบัผู้ประกอบ

กำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) วงเงิน 3,000 ล้ำนบำท ก�ำหนดอำยุโครงกำร 7 ปี โดยจ�ำกัดกำร

จ่ำยค่ำประกันชดเชยไม่เกินอัตรำร้อยละ 12 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน         

พร้อมทั้งเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2556 บสย. มีภำระค�้ำประกัน จ�ำนวน 2,472.99 ล้ำนบำท

  4.14.7 โครงกำร PGS ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์ ครั้งที่ 2 คณะกรรมกำร บสย. ครั้งที่ 9/2556 ลงวันที่ 31 

กรกฎำคม 2556 มีมติอนุมัติจัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือภำยใต้โครงกำรกำรค�้ำประกันสินเช่ือ        

ในลักษณะ PGS ส�ำหรับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2556 โดยมีระยะเวลำในกำร

ให้กำรค�ำ้ประกนัภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัทีท่�ำบนัทกึข้อตกลงนีเ้พือ่ให้ธนำคำรน�ำไปจดัสรรวงเงนิค�ำ้ประกนั

ให้กับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) วงเงิน 6,000 ล้ำนบำท ก�ำหนดอำยุโครงกำร       

5 ปี โดยจ�ำกดักำรจ่ำยค่ำประกนัชดเชยไม่เกนิอตัรำร้อยละ 8.50 ของภำระค�ำ้ประกนัเฉลีย่ ณ วนัสิน้อำยุ

กำรค�ำ้ประกนั พร้อมทัง้เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมในอตัรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงนิทีค่�ำ้ประกนั ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกัน จ�ำนวน 1,574.19 ล้ำนบำท
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  4.14.8 โครงกำรหนีส้นินอกระบบ คณะกรรมกำร บสย. ครัง้ที ่9/2553 ลงวนัที ่15 กรกฎำคม 2553 มมีตอินมุตัิ

ให้จดัท�ำหลกัเกณฑ์โครงกำรแก้ไขปัญหำหนีส้นิภำคประชำชน (หนีส้นินอกระบบ) โดยด�ำเนนิกำรภำยใต้

โครงกำรค�้ำประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ให้กับสถำบันกำรเงินของรัฐ      

ในวงเงิน 3,000 ล้ำนบำทและ 2,000 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำค�้ำประกัน 8 ปี และ 12 ปี บสย. จ่ำย

ค่ำประกันชดเชยไม่เกินอัตรำร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำร   

ค�้ำประกัน ตำมล�ำดับ พร้อมทั้งเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน 

ท้ังน้ีจะต้องเป็นผู้ประกอบกำรที่ผ่ำนขั้นตอนกำรเจรจำหนี้สินนอกระบบ กำรเจรจำปรับโครงสร้ำงหนี้ 

และกำรพิจำรณำสินเชื่อตำมระเบียบของธนำคำรที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยก�ำหนดวงเงินค�้ำประกันสูงสุด

แต่ละรำยไม่เกิน 200,000 บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกัน จ�ำนวน 27.43 

ล้ำนบำท 

  4.14.9 โครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน ระยะที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมกำร บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 

มีนำคม 2553 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำรค�้ำประกันโครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน ซึ่งเป็นโครงกำรค�้ำประกัน

สินเชื่อระหว่ำง บสย. กับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทกำรค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 

ประเภท ประเภทระยะเวลำ 5 ปี และระยะเวลำ 7 ปี รวมกนั ทัง้ 2 ประเภท มวีงเงนิรวมไม่เกนิ 10,000 

ล้ำนบำท และ มติคณะกรรมกำร บสย. ครั้งที่ 6/2554 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2554 อนุมัติวงเงิน                

ค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับรำยสถำบันกำรเงินเพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 10,000 ล้ำนบำท          

รวมเป็นวงเงินรวม 20,000 ล้ำนบำท โดย บสย. จ่ำยค่ำประกันชดเชยไม่เกินอัตรำร้อยละ 8.50 และ 

ร้อยละ 12 ของภำระค�ำ้ประกนัเฉล่ีย ณ วนัส้ินอำยกุำรค�ำ้ประกนั ตำมล�ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 

บสย. มีภำระค�้ำประกัน จ�ำนวน 13,929.28 ล้ำนบำท

  4.14.10 โครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน ระยะที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมกำร บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลงวันที่ 27 

ตุลำคม 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำรค�้ำประกันโครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน ซึ่งเป็นโครงกำรค�้ำประกัน

สินเชื่อระหว่ำง บสย. กับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทกำรค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น            

2 ประเภท ประเภทระยะเวลำ 5 ปี และระยะเวลำ 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม 5,000   

ล้ำนบำท บสย. จ่ำยค่ำประกันชดเชยไม่เกินอัตรำร้อยละ 8.50 และ ร้อยละ 12 ของภำระค�้ำประกัน

เฉลีย่ ณ วนัสิน้อำยกุำรค�ำ้ประกนั ตำมล�ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บสย. มภีำระค�ำ้ประกนั จ�ำนวน 

21,240.63 ล้ำนบำท

  4.14.11 โครงกำรรำยสถำบันกำรเงินระยะที่ 3 มติที่ประชุมคณะกรรมกำร บสย. ครั้งที่ 13/2555 ลงวันที่ 24 

ตุลำคม 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำรค�้ำประกันโครงกำรรำยสถำบันกำรเงิน ซึ่งเป็นโครงกำรค�้ำประกัน

สินเชื่อระหว่ำง บสย. กับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทกำรค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น           

2 ประเภท ประเภทระยะเวลำ 5 ปี และระยะเวลำ 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวม 10,000 

ล้ำนบำท บสย. จ่ำยค่ำประกนัชดเชยไม่เกนิอตัรำร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภำระค�ำ้ประกนัเฉลีย่ 

ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน ตำมล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกัน จ�ำนวน 

8,762.28 ล้ำนบำท
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  4.14.12 โครงกำร PGS ส�ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจโลจิสติกส์, ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขำยตรง โดยควำม       

ร่วมมือระหว่ำง บสย. กับ ธพว. ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษำยน 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำร

ภำยใต้โครงกำรค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme มีระยะเวลำค�้ำประกัน 

5 ปี วงเงิน 2,000 ล้ำนบำท บสย. จ่ำยค่ำประกันชดเชยไม่เกินอัตรำร้อยละ 7.50 ของภำระค�้ำประกัน

เฉลีย่ ณ วนัสิน้อำยกุำรค�ำ้ประกนั โดยให้เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมในปีแรกอตัรำร้อยละ 0.75 ต่อปี (ระยะ

เวลำกำรยื่นค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554) โดยรัฐบำลชดเชยค่ำธรรมเนียมอัตรำ          

ร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกันในปีแรก วงเงินชดเชยค่ำธรรมเนียมไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกันจ�ำนวน 1,023.30 ล้ำนบำท

  4.14.13 โครงกำร PGS ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย วำตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554 

วงเงิน 2,000 ล้ำนบำท โดยควำมร่วมมือระหว่ำง บสย. และ ธพว. ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 

พฤษภำคม 2554 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรค�้ำประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio          

Guarantee Scheme ระยะเวลำค�ำ้ประกนั 5 ปี วงเงนิค�ำ้ประกนั 2,000 ล้ำนบำท บสย. จ่ำยค่ำประกนั

ชดเชยไม่เกินอัตรำร้อยละ 7.50 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน โดยให้เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมในปีท่ี 1 – 2 อัตรำร้อยละ 1 ต่อปี (ระยะเวลำกำรยื่นค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวำคม 2554) โดยรฐับำลชดเชยค่ำธรรมเนยีมอตัรำร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงนิทีค่�ำ้ประกนัในปีแรก 

วงเงินชดเชยค่ำธรรมเนียมไม่เกิน 30 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกัน

จ�ำนวน 579.01 ล้ำนบำท

  4.14.14 โครงกำร PGS FLOOD 2011 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2554 เห็นชอบให้             

ด�ำเนินกำรค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำร 

SMEs ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย ปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้ำนบำท มีระยะเวลำกำรค�้ำประกัน       

ไม่เกิน 7 ปี สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2555 โดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำ

ร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกันตลอดอำยุโครงกำร โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระ

ค�้ำประกันหน้ีจัดช้ันด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 30 ของภำระค�้ำประกันเฉล่ีย ณ วันส้ินอำยุกำร               

ค�้ำประกัน โดยรัฐบำลชดเชยควำมเสียหำยตำมจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 17.75 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย

ตลอดอำยโุครงกำร ส�ำหรบัอตัรำค่ำธรรมเนยีมค�ำ้ประกนัเรยีกเกบ็ในอตัรำร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรฐับำล

อุดหนุนค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันปีที่ 1 – 3 ให้กับ บสย. ในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค�้ำประกัน

และเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ใช้วงเงินในปีที่ 4 – 7 อัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกันแบ่งเป็นระยะที่ 1 จ�ำนวน 20,644.21 ล้ำนบำท 

และระยะที่ 2 จ�ำนวน 5,780.98 ล้ำนบำท
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  4.14.15 โครงกำร PGS ส�ำหรบัสถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิระยะที ่1 เป็นบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืภำยใต้โครงกำร

กำรค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ส�ำหรับสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจกับ บสย. วงเงิน 700 ล้ำนบำท 

มีอำยุโครงกำรไม่เกิน 7 ปี (เริ่มโครงกำรวันที่ 20 มิถุนำยน 2555) โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็น

ภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 10.60 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุ

กำรค�้ำประกัน โดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 1.55 ต่อปีของวงเงินที่ค�้ำประกัน บสย.            

ตั้งเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 

บสย. มีภำระค�้ำประกันจ�ำนวน 94.82 ล้ำนบำท โครงกำร PGS เพื่อผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำก

ส�ำหรับสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจระยะที่ 2 ตำมมติคณะกรรมกำร บสย. เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2556 

ให้ด�ำเนนิกำรค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ส�ำหรบักำรสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบกำรเศรษฐกจิฐำนรำก ในวงเงนิ 3,000 

ล้ำนบำท ภำยใน 1 ปีนบัตัง้แต่วนัทีล่งนำม MOU มรีะยะเวลำกำรค�ำ้ประกนั 7 ปี วงเงนิค�ำ้ประกนัสงูสดุ

ไม่เกิน 1 ล้ำนบำทต่อรำย โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ 

(NPG) ร้อยละ 10.00 ของภำระค�ำ้ประกนัเฉลีย่ ณ วนัสิน้อำยกุำรค�ำ้ประกนั โดยเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีม

ค�้ำประกันในอัตรำร้อยละ 1.50 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระค�้ำประกัน จ�ำนวน 1.42 

ล้ำนบำท ดังนั้นเมื่อรวมภำระค�้ำประกันระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 มีจ�ำนวน 96.24 ล้ำนบำท

  4.14.16 โครงกำร PGS ส�ำหรับผู้ประกอบกำรใหม่ (PGS New/Start-up SMEs) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ        

วนัที ่24 เมษำยน 2555 เหน็ชอบให้ด�ำเนนิกำรค�ำ้ประกนัสินเชือ่ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรใหม่ทีม่อีำยกุจิกำร

ไม่เกิน 2 ปี เป็น SMEs ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรวงเงิน 10,000 ล้ำนบำท มีระยะ

เวลำกำรค�ำ้ประกนั 7 ปี วงเงนิค�ำ้ประกนัสูงสุดไม่เกนิ 2 ล้ำนบำทต่อรำย ส้ินสุดค�ำขอให้ค�ำ้ประกนัภำยใน

วันที่ 31 ธันวำคม 2555 โดยก�ำหนดควำมเสียหำยสูงสุดที่เป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ 

(NPG) ร้อยละ 30 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน โดยที่ภำระค�้ำประกันที่เป็น 

NPG ต้องไม่เกินร้อยละ 37.50 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย ณ หลังวันครบรอบปีในแต่ละปีด้วย ส�ำหรับ

อตัรำค่ำธรรมเนยีมค�ำ้ประกนัเรยีกเกบ็ในอตัรำร้อยละ 2.50 ต่อปี ทัง้นีร้ฐับำลจะสนบัสนนุค่ำธรรมเนยีม

ให้ SMEs ในปีแรกในอตัรำร้อยละ 1.75 ทีเ่รยีกเกบ็จำกลกูค้ำในอตัรำร้อยละ 0.75 และมตคิณะรฐัมนตรี 

วนัที ่8 มกรำคม 2556 ให้ขยำยระยะเวลำกำรค�ำ้ประกนัออกไปอกี 3 ปี จำกเดมิส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

2555 เป็นสิ้นสุดกำรขอรับสินเช่ือในวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บสย. จึงตั้งส�ำรองค่ำประกันชดเชย          

ท้ังจ�ำนวนของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีภำระ            

ค�้ำประกันที่ค�ำขอค�้ำประกันสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2555 เป็นระยะที่ 1 จ�ำนวน 47.18 ล้ำนบำท และ ในปี 

2556 เป็นระยะที่ 2 จ�ำนวน 181.78 ล้ำนบำท
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  4.14.17 โครงกำร PGS ส�ำหรับผู้ประกอบกำรโครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำผลิตภำพกำรผลิต (Productivity        

Improvement Loan) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินกำร           

ค�้ำประกันสินเชื่อส�ำหรับกำรสนับสนุนให้ โครงกำรสินเช่ือเพื่อพัฒนำผลิตภำพกำรผลิต เป็น SMEs           

ท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติจำกกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม หรือ ธพว. ให้กำรรับรองวงเงิน 20,000   

ล้ำนบำท ภำยในระยะเวลำ 2 ปี มีระยะเวลำกำรค�้ำประกัน 7 ปี วงเงินค�้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 5             

ล้ำนบำทต่อรำย สิ้นสุดค�ำขอให้ค�้ำประกันภำยในวันที่ 23 เมษำยน 2557 โดยก�ำหนดควำมเสียหำย

สูงสุดท่ีเป็นภำระค�้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภำพ (NPG) ร้อยละ 10.50 ของภำระค�้ำประกันเฉลี่ย         

ณ วันสิ้นอำยุกำรค�้ำประกัน ส�ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันเรียกเก็บในอัตรำร้อยละ 1.75 ต่อปี 

ท้ังน้ีรัฐบำลจะสนับสนุนค่ำธรรมเนียมให้ SMEs ในปีแรกในอัตรำร้อยละ 1.75 บสย. จึงตั้งส�ำรอง              

ค่ำประกันชดเชยทั้งจ�ำนวนของเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 

บสย. มีภำระค�้ำประกันท่ีค�ำขอค�้ำประกันส้ินสุด ณ ส้ินปี 2555 เป็นระยะที่ 1 จ�ำนวน 7,000.64            

ล้ำนบำท และ ในปี 2556 เป็นระยะที่ 2 จ�ำนวน 11,348.68 ล้ำนบำท 

นอกจำกนี ้บสย. มภีำระค�ำ้ประกนัของโครงกำรปกต ิจ�ำนวน 9,477.61 ล้ำนบำท ซึง่ประกอบด้วย โครงกำรปกติ 

จ�ำนวน 418.30 ล้ำนบำท โครงกำร MOU จ�ำนวน 849.23 ล้ำนบำท โครงกำร SME – NPL จ�ำนวน 71.24         

ล้ำนบำท และ โครงกำร RP (Risk Participation) จ�ำนวน 8,138.84 ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 บสย. ยังมีวงเงินค�้ำประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่ำง 

ท�ำสัญญำและวงเงินค�้ำประกันที่ผู้กู้มีปัญหำและอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บสย. ได้ตั้งเงินส�ำรองค่ำประกันชดเชยส�ำหรับควำมเสียหำยที่อำจจะ      

เกิดขึ้นจำกภำระค�้ำประกัน เป็นจ�ำนวนเงิน 5,491.23 ล้ำนบำท และ 5,517.29 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (หมำยเหตุ 

4.10)

2556 2555

วงเงินค�้ำประกันที่ผู้กู้มีปัญหำและอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย

       -  ส่วนที่ยื่นฟ้องศำลแล้ว

       -  ส่วนที่ยังไม่ยื่นฟ้องศำล

รวม

3,845.07

 4,515.68

 8,360.75

4,193.44

   986.22

 5,179.66
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 4.15 สัญญาเช่าระยะยาว

บสย. มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ โดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตำมระยะเวลำนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

 4.16 รายได้อื่น

หน่วย : ล้ำนบำท

 4.17 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญของกิจการ

หน่วย : ล้ำนบำท

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร หมำยถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้จัดกำร

ทั่วไป และผู้บริหำร 2 รำยแรกนับต่อจำกกรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไป ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีว่ำด้วยเรื่อง กำร

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

2556

รายการ ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่ 1-5 ปี รวม

สัญญำเช่ำที่ดิน/อำคำร

สัญญำเช่ำรถยนต์

สัญญำเช่ำคอมพิวเตอร์                  

รวม 

6.37

3.62

  1.37

 11.36

9.01

          7.46

          1.73

 18.20

15.38

        11.08

 3.10

 29.56

2556 2555

ดอกเบี้ยรับเงินฝำกธนำคำร

ดอกเบี้ยตั๋วเงินรับ, พันธบัตร

ดอกเบี้ยรับ – ลูกหนี้จำกกำรค�้ำประกัน

รำยได้เงินปันผล

หนี้สูญรับคืน

รำยได้อื่นๆ

รวม

204.21

0.05

32.17

-

   0.28

   7.86

 244.57

151.31

8.47

25.47

2.49

-

      12.84

 200.58

2556 2555

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

รวม

15.55

15.55

15.09

15.09
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บสย. ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงำน โดยบันทึกรับรู้ผลประโยชน์ระยะยำวของ       

ผู้บริหำร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงำนหลังเกษียณอำยุตำมกฎหมำยแรงงำน และตำมระเบียบ

สวัสดิกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยำวของผู้บริหำรในปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2556 มีจ�ำนวน 0.26 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ

ผู้บริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น 2.12 ล้ำนบำท

 4.18 การอนุมัติงบการเงิน

  งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินโดย คณะกรรมกำร บสย. เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2557
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โครงสร้าง

ผู้ถือหุ้นของ บสย.

1. หลักทรัพย์ของ บสย. 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839,946,700 บำท แบ่งเป็น 68,399,467 หุ้น มูลค่ำหุ้น
ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ช�ำระแล้ว 6,702,473,000 บำท คิดเป็น 67,024,730 หุ้น 

2. ผู้ถือหุ้น 

บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือกระทรวงกำรคลัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนช�ำระแล้ว โดยมีรำยละเอียด  
ผู้ถือหุ้น ดังนี้  

รายชื่อผู้ถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ

ส�ำหรับกำรถือครองหุ้นของคณะกรรมกำร บสย. มีรำยละเอียดดังนี้

กระทรวงการคลัง

ธนาคารออมสิน

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

อื่นๆ

รวม

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%

63,999,200

632,500

571,900

476,600

415,200

257,193

127,287

143,000

119,100

117,500

95,300

57,200

11,950

800

67,024,730

รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน (หุน) สัดสวน (%)

ชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท)

นำยเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร 100 10,000

นำยอรุณ กมลกิจไพศำล กรรมกำร 100 10,000

ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี กรรมกำร 100 10,000

นำยไกรฤทธิ์ นิลคูหำ กรรมกำร 100 10,000

นำยไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ กรรมกำร 100 10,000

นำยอิทธิเทพ วิเศษสมิต กรรมกำร 100 10,000
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โตเร็วขึ้น
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กิจกรรมและบทบาท

ด้านสังคมในปี 2556

การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

ในปี 2556 บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่พฒันาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ โดยด�าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

1.  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

2.  การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมส�านักงานสาขา

3.  การสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ

4.  การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

5.  การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

1. การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)       
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค�้าประกัน
สนิเชือ่ PGS ระยะที ่5 วงเงนิ 240,000 ล้านบาท และโครงการ
ค�้าประกันสินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการใหม่ (New/Start Up) 
วงเงินค�้าประกัน 10,000 ล้านบาท” กับสถาบันการเงิน 18 
สถาบนั โดยมนีายทนศุกัดิ ์เลก็อทุยั รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เมื่อ       
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน “โครงการบูรณาการ
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ เพือ่สนับสนุนการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของผูป้ระกอบการ 
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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นายวลัลภ เตชะไพบลูย์ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทั
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนางสาว
ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค�้าประกัน
สินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme รายสถาบันการเงิน 
ระยะที ่3 และโครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่เพือ่พฒันาประสทิธภิาพ
การผลิต (Productivity Improvement Loan: PIL)” โดย 
บสย. จะให้การค�้าประกันและขยายระยะเวลาค�้าประกันให้กับ      
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นขอสินเชื่อในโครงการค�้าประกัน PIL 
กับ SME Bank ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน
ในการแลกเปลี่ยนสัญญา “โครงการค�้าประกันสินเชื่อเพื่อ             
ผูป้ระกอบการเศรษฐกจิฐานราก” ระหว่างนายวลัลภ เตชะไพบลูย์ 
รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) กับนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อ�านวยการ 
ธนาคารออมสิน ในงาน “100 ปี ธนาคารออมสิน และ 12 ปี 
โครงการธนาคารประชาชน” โดย บสย. จะให้การค�้าประกัน     
สินเชื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากที่ขอใช้บริการสินเชื่อกับ
ธนาคารออมสิน รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ณ ชาเลนเจอร์ 3 
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ        
“การส่งเสรมิและสนบัสนนุศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม” ระหว่างส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
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
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจและ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) และนายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน          
Head of Consumer Banking ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ�ากดั (มหาชน) ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื
ภายใต้ “โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ส�าหรบัธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) วงเงินค�้าประกันสินเชื่อ 
6,000 ล้านบาท” ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แถลงข่าว
ร่วมกบันายประสทิธิ ์วสภุทัร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัว
โครงการความร่วมมือ “ค�้าประกันสินเชื่อ SME เพื่อรับงาน       
ภาครัฐ” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่รับงานกับ       
ภาครัฐ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยให้ SME มีเงิน
ทุนหมุนเวียนเพียงพอในระหว่างการด�าเนินโครงการงานของ       
ภาครฐั ณ โรงแรมโซฟิเทล สขุมุวทิ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 
2556

นายวเิชษฐ วรกลุ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัประกนั
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามข้อตกลงความ
เข้าใจร่วมกัน “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs 
วิสาหกิจขนาดเล็ก (Micro Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน 
(OTOP) ที่น�าวิทยาศาสตร์ 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
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นายกติตริตัน์ ณ ระนอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั เป็นประธานในพธิเีปิดงาน “มหกรรม
เงินลงทุนและการบรโิภคเชยีงใหม่ 2013 Invest Fair 2013” พร้อมให้เกยีรตเิยีย่มชมบธู บสย. โดยมนีายวนชิย์ ปักกิง่เมอืง 
ประธานกรรมการบรหิาร บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยร้อยโทนพดล พนัธุก์ระว ีกรรมการ 
บสย. นายพงษ์ชัย สวุรรณรศัม ีกรรมการบรหิารความเส่ียง บสย. และผู้บรหิารระดบัสูง บสย. ให้การต้อนรบั ซึง่ฝ่ายประชาสัมพนัธ์
และส�านักงานสาขาเชียงใหม่ ได้ร่วมออกบูธแนะน�าบริการและให้ค�าปรึกษาด้านสินเชื่อและบริการค�้าประกันสินเชื่อ                   
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุม่ ปลดักระทรวง
การคลงั เยีย่มชมบธูแนะน�าบรกิารค�า้ประกนัสนิเชือ่ของ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในงาน “Money 
Expo Pattaya 2013” โดยมีนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการ
ทัว่ไป สายงานธรุกจิ บสย. ทมีงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และทมีงาน
ส�านักงานสาขาชลบุรี 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�าเสนอแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ 
OTOP ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมกับผู้บริหารสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจและผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมมิราเคิล          
แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

2. การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมส�านักงานสาขา
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู ้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็น
วิทยากรบรรยายแนะน�าบริการค�้าประกันสินเช่ือของ บสย.         
ในหวัข้อ “SFIs สร้างโอกาสธรุกจิ SMEs ไทย” ในงาน “สมัมนา
เชิงปฏิบัติการ SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC” ตาม
โครงการ SMEs & OTOP สู่เวทโีลก จดัโดยธนาคารเพือ่การส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และมีทีมงานฝ่ายการ
ตลาด ฝ่ายกิจการสาขาและฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมเปิดบูธให้      
ค�าปรึกษาด้านสินเชื่อและแนะน�าบริการค�้าประกันสินเชื่อของ 
บสย. ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติ  
เป็นประธานเปิดบูธของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม    
ขนาดย่อม (บสย.) ในงาน “Money Expo 2013” ร่วมกับ       
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย. และ       
นายปีเตอร์ ทวผีลเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แด๊ดดี ้โด จ�ากดั 
ผู้ผลิตโดนัท ลูกค้า บสย. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ บสย. 
ให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2556

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูธ
แนะน�าบริการค�้าประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในงาน “กาชาดปี 2556” โดยมี
นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน 
บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทมีงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ โดยมีประชาชนผู้สนใจแวะ
เยี่ยมชมและร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในบูธ บสย. จ�านวนมาก    
ณ ร้านกาชาดกระทรวงการคลงั สนามเสอืป่า เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 
2556

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบของ     
ที่ระลึกจากนางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู ้จัดการทั่วไป        
สายงานบริหารทัว่ไป บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “OTOP Mid Year 
2013” และเยีย่มชมบธู บสย. ซึง่ให้บรกิารค�า้ประกนัสนิเชือ่และ
ให้ค�าปรกึษากบัผูป้ระกอบการ SMEs กลุม่ OTOP โดยมผู้ีบรหิาร
ระดับสูง พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการ
สาขา และฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับ      
ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
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นายวเิชษฐ วรกลุ รองผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานธรุกจิ บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธาน
กล่าวเปิดการบรรยาย ร่วมกบันายวรีะศกัดิ ์ประภาวฒัน์เวช ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่และวสิาหกจิชมุชน 
กรมพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ OTOP โดยมี บสย. ค�้าประกัน” ในงาน OTOP Midyear 2013 
จัดโดย กรมพัฒนาชุมชนร่วมกับ บสย. โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ร่วมเสวนาแนะน�าบริการค�้าประกันสินเชื่อของ บสย. กับผู้แทนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการ           
ส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง          
การคลัง รบัมอบของทีร่ะลึกจากนายจกัรภพ เมธธาวชัีย ผู้จดัการ
ส่วนอาวโุส ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) เน่ืองในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
“เทคโนโลยีก้าวไกล SMEs & OTOP สู่เวทีโลก” จัดโดย         
คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทน
ราษฎร และเยี่ยมชมบูธ บสย. ซึ่งร่วมแนะน�าบริการค�้าประกัน   
สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP ที่เข้าร่วมงาน       
ณ ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2556

นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีเยีย่มชมบธูของ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโอกาส
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “OTOP ไทย ก้าวสู่ 
AEC” ในโครงการ SMEs และ OTOP สู่เวทีโลก ระยะที่ 2 โดย
มนีายวลัลภ เตชะไพบลูย์ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทัประกนั
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับ
สงูกระทรวงการคลงั และ บสย. ให้การต้อนรบั ณ ศนูย์การประชมุ
แห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกัน        
สินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รบัรางวลับธูสวยงามดเีด่น 
จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในพิธีมอบรางวัล 
“Money & Banking Awards 2013” จัดโดยวารสารการเงิน
ธนาคาร โดย บสย. ได้รับรางวัลบูธสวยงามดีเด่นจากการร่วม     
ออกบธูในงาน Money Expo 2013 กรงุเทพฯ ณ โรงแรมโซฟิเทล 
โซ แบงคอก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556

นายวลัลภ เตชะไพบลูย์ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทั
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับนายพัชร 
สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมให้การต้อนรบัผูป้ระกอบการ SMEs 30 ราย ทีผ่่าน
การคดัเลอืกเข้ารอบ เพือ่เข้าแคมป์ธรุกจิพชิติเงนิล้านและเฟ้นหา
ธรุกจิ 9 รายร่วมรายการโทรทศัน์ “SME มตีงัค์เยอะ” ทางสถานี
โทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ทีจ่ะออกอากาศระหว่างเดอืนตลุาคม-
ธันวาคม 2556 โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)             
เป็นเจ้าของรายการและ บสย. ร่วมให้การสนับสนุนรายการ           
ณ Siam at Siam Design Hotel เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ 
บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าว
กบันายพชัร สมะลาภา รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย 
จ�ากดั (มหาชน) และนายสวาสดิ ์มติรอาร ีนายกสมาคมแฟรนไชส์
และไลเซนส์ ในการจัดงาน “K SME Franchise เปิดง่าย          
ขายคล่อง” ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอืเพือ่สนบัสนนุผู้ประกอบ
การรายใหม่ที่สนใจซื้อสิทธิ์ธุรกิจแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซี               
ณ ธนาคารกสกิรไทย ส�านกัพหลโยธนิ เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2556

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย ่อม (บสย. )                     
คณะกรรมการคัดเลือกผู้แข่งขัน รายการ “SME มีตังค์เยอะ” 
มอบประกาศนยีบตัรให้กบัผูเ้ข้าแคมป์ธรุกจิทัง้ 30 ท่าน โดย บสย. 
และธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันจัดรายการ
นี้ขึ้น เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมรายการ และ
ประกาศผลผูเ้ข้ารอบ 9 คนสดุท้าย เข้าไปพชิติเงนิล้าน ณ โรงแรม 
วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556
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นายชาญชยั เลศิมหรรพฤฒ ิผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการสาขา 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แถลงข่าว
ร่วมกับนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ 
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รักษาการผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในพิธีเปิด “โครงการ
เสริมสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่” โดยมีการ
แนะน�าบทบาทหน้าที่การค�้าประกันสินเชื่อของ บสย. ณ โรงแรม 
ดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บรรษัทประกัน  
สินเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เนือ่งในโอกาสเป็นประธาน
พิธีเปิดงาน “กยศ. พี่ช่วยน้อง” จัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษา (กยศ.) โดยมนีายวเิชษฐ วรกลุ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป 
บสย. พร้อมด้วยผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ ซึ่ง บสย. และ
หน่วยงานพันธมิตร ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมของ กยศ. ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

นายรุ ่งชัย เศรษฐบดี ผู ้ช่วยผู ้จัดการส�านักงานสาขา 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�านักงาน
สาขาอุดรธานี มอบของที่ระลึกแก่นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ 
ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบ้ียธุรกิจและประธานจัดงาน 
“Thailand Smart Money” ในโอกาสแวะเยี่ยมชมบูธ บสย. 
โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ร ่วมออกบูธแนะน�าบริการ            
ค�า้ประกนัสนิเชือ่ และให้ค�าปรกึษาการขอสนิเชือ่กบัผูป้ระกอบการ 
SMEs ที่เข้าร่วมงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การ
ต้อนรับ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาไทย เนื่องใน
โอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน “Thailand Smart Money 
สญัจรสรุาษฎร์ธาน”ี และเยีย่มชมบธู บสย. พร้อมด้วยนายเดชา 
กังสนันท์ รักษาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ       
นายรฐักร อสัดรธรียทุธ์ ประธานเครอืหนงัสอืพมิพ์ดอกเบีย้ธรุกจิ 
โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงานส�านักงานสาขา
สุราษฎร์ธานี ร่วมแนะน�าการค�้าประกันสินเชื่อและให้ค�าปรึกษา
กบัผูป้ระกอบการ SMEs ทีเ่ข้าร่วมงาน ณ ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั
พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
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นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเสวนา
ในหวัข้อ “คนให้กูเ้ขาดอูะไร” ในงานสมัมนา “SMEs วธิที�าเงนิ” 
จดัโดยหอการค้ากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสาขา นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วย            
ผู้อ�านวยการฝ่ายกจิการสาขา และทมีงานส�านกังานสาขาอดุรธานี 
ร่วมเปิดบูธให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ โรงแรม        
เซน็ทารา คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ จงัหวดัอดุรธาน ีวนัที ่28 ตลุาคม 
2556

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วม
บรรยายพิเศษหัวข้อ “SMEs Finance Access through TCG” การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs โดยมี บสย. ค�้าประกัน 
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้ง่ายขึน้ ในการสมัมนา “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

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�าโครงการค�้าประกันสินเชื่อของ 
บสย. ณ อิมแพค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
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นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)       
ร่วมเสวนากับหน่วยงานพันธมิตรในหัวข้อ “แหล่งเงินทุนสนับสนุน SMEs & OTOP สู่เวทีโลก” ในงาน Growth for Goal 
รากฐานที่มั่นคงสู่อนาคตท่ีย่ังยืน จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อแนะน�าผู้ประกอบการ 
SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยมี บสย. ให้การค�้าประกันสินเชื่อ ณ อิมแพค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี         
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

นายรงัสรรค์ ศรวีรศาสตร์ ปลดักระทรวงการคลัง เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ “15 บาทกท็านได้” ซึง่เป็นโครงการ
ทีเ่กดิจากความร่วมมอืระหว่าง บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเเห่งประเทศไทย (ธพว.) และ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตามแนวนโยบายของกระทรวง
การคลัง เพ่ือให้ร้านข้าวแกงและร้านอาหารจานเดียวสามารถจ�าหน่ายอาหารได้ในราคาเริ่มต้นที่ 15 บาท และแบ่งเบา            
ค่าครองชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้บริโภคข้าวแกงในราคายุติธรรม คุณภาพมาตรฐานและปริมาณที่เหมาะสม
กบัราคา โดยนายเลศิชยั กติตริตันไพบลูย์ ประธานกรรมการ บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผูบ้รหิารระดบัสงูของ บสย. ร่วมในพธิเีปิด และมร้ีานค้าต้นแบบเข้าร่วมงานจ�านวนมาก ณ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

นายรงัสรรค์ ศรวีรศาสตร์ ปลดักระทรวงการคลงั รบัมอบ
ของที่ระลึกจากนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู ้อ�านวยการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) เนื่องในโอกาสเป็นประธานการเปิดงานกิตติมศักดิ์และ
เยี่ยมชมบูธของ บสย. ในงาน “Thailand Smart Money” 
ครั้งที่ 4 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ        
วันที่ 12 ธันวาคม 2556
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บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ส�านักงานสาขากรุงเทพมหานคร โดยนางสาวประภัสรา         
เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสาขา ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ�ากัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ จังหวัดปทุมธานี” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด�าเนินธุรกิจ และเป็นการสร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
หน่วยงานชั้นน�าของประเทศ พร้อมด้วยนายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสาขา ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา
ในหวัข้อทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการ SMEs นอกจากนีม้บีรกิารตรวจสุขภาพทางการเงนิจากเครดติ
บูโร บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เข้าร่วมออกบูธ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมคลินิกการเข้าถึง
แหล่งเงนิทนุเพือ่แนะน�าบรกิารค�า้ประกนัสนิเช่ือของ บสย. และให้ค�าปรกึษาเรือ่งการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุให้กบัผูป้ระกอบการ 
SMEs

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
และพฒันาผลติภณัฑ์ พร้อมด้วยทมีงานฝ่ายการตลาดและพฒันา
ผลติภณัฑ์จดัโครงการ “เยีย่มชมลกูค้า บสย. ทีค่�า้ประกนัสนิเชือ่
ผ่านโครงการ PIL” โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนโครงการ PIL อาทิ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ธนาคารเพือ่
การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) เข้าเยีย่มชม
กิจการลูกค้าที่ บสย. ค�้าประกันผ่านโครงการ PIL อาทิ บจก.      
เพียวเมาท์เทน ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้าดื่มกลาเซียร์ และ บจก.
กาแฟวาวี ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556



รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 121

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�านักงานสาขานครราชสีมา โดยนางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร        
ผู้จัดการส�านักงานสาขา ส�านักงานสาขานครราชสีมา ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หอการค้าจงัหวดัร้อยเอด็ และสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัร้อยเอด็ จดักจิกรรม “มหกรรมเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ จงัหวดัร้อยเอด็” 
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมทั้งมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จับกระแส
เศรษฐกิจอีสาน” โดยนายธเนศชัย อังวราวงศ์ ผู้อ�านวยการธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมกีารจดัเสวนา “กูไ้ด้ กูง่้าย กูถ้กู” โดยนายชาญชยั เลศิมหรรพฤฒ ิผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการสาขา บสย. ร่วมเป็นวทิยากร
บรรยาย ภายในงานมีการเปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาทางการเงินกับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดร้อยเอ็ด

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�านักงานสาขาเชียงใหม่ โดยนายด�าริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการ
อาวโุสส�านกังานสาขาเชยีงใหม่ ร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังานภาคเหนอื และบรษิทั ศูนย์ข้อมลูเครดติแห่งชาต ิจ�ากดั 
จดังาน “มหกรรมเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ จังหวดัเชยีงใหม่” พร้อมทัง้มปีาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “เจาะลกึทศิทางเศรษฐกจิเชยีงใหม่” 
และการเสวนาเรื่อง “กู้ฮื้อได้ กู้บ่ยาก กู้บ่แปง” โดยมีนายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บสย. นายไกรฤทธิ์  
นิลคูหาเรือง นายอิทธิเทพ วิเศษสมิต และนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ภายใน
งานมกีารเปิดคลนิกิให้ค�าปรกึษาทางการเงนิของ บสย. ให้กบัผู้ประกอบการ SMEs ทีเ่ข้าร่วมงานและการออกบธูแนะน�าบรกิาร
ของสถาบันการเงิน และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�านักงานสาขาสงขลา โดยนายเอกพร นิโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส 
ส�านักงานสาขาสงขลา ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคใต้ และหอการค้าจังหวัดตรัง จัดงาน “มหกรรม         
เข้าถงึแหล่งเงินทนุ” เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการด�าเนนิธรุกจิ และเป็นการสร้างโอกาสให้ผูป้ระกอบการมโีอกาสเข้าถงึ
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้มากข้ึน โดยภายในงานมีการจัดคลินิกค�้าประกันสินเชื่อให้ค�าปรึกษาทางด้านการเงินแก่      
ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นท่ีจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ “กู้อย่างไรให้ได้เงิน” โดย               
นายชาญชยั เลศิมหรรพฤฒ ิ ผูอ้�านวยการฝ่ายกิจการสาขา นายธฤต ศรอีรโุณทยั ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายก�ากบัการปฏบิตังิาน
สมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาต ิจ�ากดั และอาจารย์พนัธ์ศกัดิ ์ลลีาวรรณกลุศริ ิผูเ้ชีย่วชาญด้านการพัฒนา SMEs เป็น
วิทยากรร่วมเสวนา

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�านักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โดยนายสรรพสิริ                       
สนิบวรเศรษฐ์ ผูจ้ดัการอาวโุส จบัมอื 3 สภา โดยมนีายแพทย์พรชยั บญุแสง ประธานหอการค้า นายมนสัทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง 
ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัสพุรรณบรุ ีและนายพสิฏิฐ์ ช่างผาสขุ รกัษาการเลขาธกิารสภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วจงัหวดั
สพุรรณบรีุ ร่วมแถลงข่าว “โครงการร่วมประชมุกบักรรมการสภาของ 3 สภา จงัหวดัสพุรรณบรุ”ี เพือ่ให้สมาชกิของ 3 สภา 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
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บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�านกังานสาขาสุราษฎร์ธาน ี โดยนายเทยีบจติต์ จนัทรภูตผิลากร    
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสาขาและรักษาการผู้จัดการส�านักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานภาคใต้ หอการค้าจังหวัดกระบี่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ จัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จังหวัดกระบี่” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 
จงัหวดักระบี ่และจงัหวดัใกล้เคยีง ให้สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้ง่ายขึน้ โดยมกีารบรรยายพเิศษหวัข้อ “แนวโน้มเศรษฐกจิ
ภายใต้ความผันผวน” โดยนางสาวอุษณี ปรีชม ผู้ช�านาญการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคใต้ และมีการ
เสวนา “กูไ้ด้ กูง่้าย กูถ้กู” โดยมนีายชาญชยั เลศิมหรรพฤฒ ิผู้อ�านวยการฝ่ายกจิการสาขา บสย. ร่วมการเสวนาด้วย นอกจากนี้
ภายในงานมีกิจกรรมเปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาทางการเงิน

นายวลัลภ เตชะไพบลูย์ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทั
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สัมภาษณ์ใน
รายการ “เศรษฐกจิติดจอ” กบัสถานโีทรทศัน์เคเบิล้ทวี ี“เดลินวิส์ 
ทีวี” เพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs รวมทั้งบริการค�้าประกันสินเชื่อ PGS5 ซึ่งผู้ประกอบการ 
SMEs ที่เข้าร่วมโครงการค�้าประกันสินเชื่อดังกล่าว สามารถน�า
เงนิทนุทีไ่ด้รบัไปขยายการลงทนุในต่างประเทศได้ ณ หนงัสอืพิมพ์
เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

นายวลัลภ เตชะไพบลูย์ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทั
ประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมรายการ “กะตงั
กะตังเม” ซึ่งออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30- 
11.00 น. เพื่อแนะน�าบริการค�้าประกันสินเชื่อของ บสย. ซึ่งให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
สนบัสนนุให้ SMEs ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิ พร้อม
เยีย่มชมศนูย์ล้างรถวซิาร์จ สาขาเลยีบทางด่วนรามอนิทรา ซึง่เป็น
ลกูค้าของ บสย. ร่วมเล่าเรือ่งราวถ่ายทอดประสบการณ์ธรุกจิและ
การใช้บริการโครงการค�้าประกันสินเชื่อของ บสย. ร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์ธรุกจิให้กบัผูช้มทางบ้าน ณ ศนูย์ล้างรถวซิาร์จ สาขา
เลียบทางด่วนรามอินทรา

3. การสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สัมภาษณ์
สดในรายการ “เอสเอ็มอี ไทยแลนด์” เพื่อประชาสัมพันธ์และ
แนะน�าโครงการค�้าประกันสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของ บสย.            
ในการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุ 
ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนช่ัน แชนแนล ณ เนช่ัน 
แชนแนล สตูดิโอ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556

นายอนุสรณ์ เอมกมล ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าว
เปิดการจัดกิจกรรม บสย. Development เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มลูกค้า บสย. ใน โครงการ “บสย. คลับ” โดยจัด
กจิกรรมให้ความรูเ้รือ่งการตลาดส�าหรบัผูน้�า การคดิแผนเพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพต่อสมาชกิกลุม่แต่ละจงัหวดัของประธานจงัหวดั 
ตลอดจนกจิกรรมแรลลีก่ระชับความสมัพนัธ์ ณ ล�าพวาอมัพวา รสีอร์ท จงัหวดัสมทุรสงคราม เมือ่วนัที ่24-25 มกราคม 2556

นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
สัมภาษณ์สดในรายการ “สายตรงจากห้องข่าว” ทางช่อง KTV ขอนแก่นเคเบ้ิลเน็ตเวิร์ค เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ             
ค�้าประกันสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของ บสย. และประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวนัที ่9 ตลุาคม 2556 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคดิ จงัหวดัขอนแก่น ทีบ่รษิทั ขอนแก่น เคเบิล้ เนต็เวร์ิค จ�ากดั 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

4. การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดการ
จัดกิจกรรม บสย. Club “New Media กับการตลาดยุคใหม่” พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงาน
ธรุกจิ บสย. จดักจิกรรมให้ความรูเ้รือ่งการตลาดยคุใหม่และการสร้างเครอืข่ายธรุกจิ เพือ่เพิม่ศกัยภาพให้กบักลุม่ลกูค้า บสย. 
ในโครงการ บสย. คลับ ณ โรงแรมเลอ เมริเดียน เชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มอบ
เงินสนับสนุนการจัดงาน “เริงลีลา ลีลาศเริงใจ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนางสาวรวงทอง            
ยศธ�ารง ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ รับมอบ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันที่ 
2 พฤษภาคม 2556

5. การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อม
ด้วยนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป บสย. นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง 
บสย. กระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนภาคเหนือ ในจัดกิจกรรม “ม่วนแต้ แอ่วใต้” เพื่อขอบคุณส่ือมวลชนจากจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก ท่ีน�าเสนอข่าวสาร บสย. และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ บสย. ด้วยดีเสมอมา โดยมี             
นางศจีรัตน์ เศวตภูมิพัฒน์ ลูกค้า บสย. ร่วมเล่าประสบการณ์การใช้บริการกับ บสย. ณ โรงแรม Rest Detail อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแวะเยี่ยมชมกิจการปลาหมึกแปรรูปของนางพรพรรณ ภัทรนรากุล ลูกค้า บสย. ที่ได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการกับ บสย. ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556 

นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย    
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และผู้บริหาร
ระดบัสงู ร่วมชีแ้จงเป้าหมายและทศิทางการด�าเนนิงานของ บสย. ในงาน “Thank You For Your Support Throughout 
2013, TCG Towards 2014” กับสื่อมวลชนสายกระทรวงการคลัง สถานีโทรทัศน์ และส�านักข่าวต่าง ๆ เพื่อกระชับความ
สัมพันธ์กับสื่อมวลชน และขอบคุณสื่อมวลชนที่น�าเสนอข่าวสาร และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ บสย. ด้วยดีเสมอมา            
ณ ร้านปลาดบิ ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย  
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และผู้บริหารระดับสูง บสย. กระชับความสัมพันธ์กับนายณรงค์ 
ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาชิกชมรมฯ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนอาวุโส ที่เป็น
นักคอลัมนิสต์ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้จัดรายการโทรทัศน์ จากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี 
เพือ่พบปะพร้อมทัง้แนะน�าภารกิจของ บสย. แนะน�าคณะผู้บรหิาร และกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่าง บสย. กบัชมรมคอลัมนสิต์ฯ 
ในการช่วยเผยแพร่บทบาทและภารกิจของ บสย. ในการสร้างการรับรู้ไปยังผู้ประกอบการ SMEs ให้ทราบว่ายังมี บสย. เป็น
หน่วยงานท่ีสามารถให้ช่วยเหลือด้วยการค�้าประกันเงินกู้เพื่อธุรกิจ 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�้าประกันสินเช่ือจากประเทศเกาหลี ในโอกาสเยี่ยมคารวะ และแลกเปลี่ยน
แนวทางการค�้าประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของไทยและเกาหลี ณ ส�านักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
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คณะผู้แทน บสย. เข้าร่วมประชุม “Working Level 
Council” (WLC) ครั้งที่ 9 ณ สถาบันค�้าประกันสินเชื่อ Korea 
Credit Guarantee Fund (KODIT) เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์และข้อคิดเห็นด้านต่าง ๆ ในการค�้าประกันสินเชื่อ
เพือ่ช่วยผูป้ระกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ 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) สถาบนัค�า้ประกนัสนิเชือ่จากประเทศ
เกาหล ี และคณะ ในโอกาสเยีย่มดงูาน บสย. พร้อมแลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นและข้อมูลด้านการวิจัย SMEs ระหว่างประเทศเกาหลี
และประเทศไทย เพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ        
ค�า้ประกนัสินเชือ่กบัผูป้ระกอบการ SMEs ณ ส�านกังานใหญ่ บสย. 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อม      
คณะผูแ้ทน บสย. ศกึษาดงูานสถาบนัค�า้ประกนัสนิเชือ่ของ Small 
and Medium Enterprise Credit Guarantee Fund of Taiwan 
(Taiwan SMEG) ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2556 โดยศึกษา
รูปแบบผลิตภัณฑ์การค�้าประกันสินเชื่อของประเทศไต้หวัน และ
น�าแนวคิดและความรู้ท่ีได้มาปรับใช้และต่อยอดความรู้ส�าหรับ
การพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ของ บสย. อกีทัง้ยงัศกึษาถงึรปูแบบการ
ให้บริการผ่านช่องทางสาขาและการบริหารจัดการหนี้ มาเป็น
แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยต่อไป 
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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�้าประกันสินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการ 
SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระหว่างวันที่ 8-12 
กรกฎาคม 2556 

นายวลัลภ เตชะไพบลูย์ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทั
ประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และผู้บรหิาร บสย. 
ให้การต้อนรับ Mr. James L. Seward, Senior Financial        
Sector Specialist, East Asia and Pacific Region, ผู้แทนจาก 
ธนาคารโลก (World Bank) ในโอกาสเยี่ยมคารวะและหารือการ
ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศไทย เมือ่วนัที่ 
24 กรกฎาคม 2556

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย         
คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร บสย. ศกึษาดงูานระบบประกนัสินเชือ่และการสนบัสนนุผู้ประกอบการ 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�า        
ความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษาและเรยีนรูเ้ก่ียวกบัระบบการประกนัสนิเชือ่และมาตรการสนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศ
เกาหล ีมาพัฒนาและก�าหนดนโยบายแนวทางการด�าเนนิงานของ บสย. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและขยายขอบเขตการสนบัสนนุ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยต่อไป ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และ
นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วม
แสดงความยนิดกีบั Mr. Hiroshi Tahara, Chief Representative, 
Representative Office ประเทศไทย, Japan Finance               
Corporation (JFC) ในโอกาสรับต�าแหน่งใหม่ และร่วมหารือถึง
แนวทางความร่วมมือระหว่าง บสย. และ JFC ที่จะมีต่อไปใน
อนาคต ณ Park Ventures Ecoplex ถนนวิทยุ เม่ือวันที่ 26 
กรกฎาคม 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผู้บริหาร บสย. น�าคณะผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ได้แก่ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ส�านกังบประมาณ และทมีงานรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั ศกึษาดงูานระบบการประกนั
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�ากับดูแล บสย. มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันสินเชื่อ การ
จัดตั้ง National Fund ซ่ึงสนับสนุนการประกันสินเช่ือในสาธารณรัฐเกาหลี และระบบการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ      
ที่มีต่อ SMEs เพื่อน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและเรียนรู้มาก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานของ บสย. ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บสย. ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
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นายวลัลภ เตชะไพบลูย์ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทั
ประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผูบ้รหิาร 
บสย. ให้การต้อนรบั Mr. Atsushi Toyonaga, Senior Managing 
Director, General Manager, Japan Finance Corporation 
(JFC) และคณะผู้บริหาร JFC ในโอกาสเยี่ยมชมการด�าเนินงาน
ของ บสย. ร่วมหารอืแลกเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิงานและความ
ร่วมมือระหว่างกัน และหารือแนวทางการศึกษาดูงานเรื่อง 
Credit Risk Database (CRD) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อน�ามา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการค�้าประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ณ ส�านักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

คณะผู้แทน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมประชุมระดับปฏิบัติการ ACSIC Training 
Program (ATP) ครั้งที่ 23 ประจ�าปี 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�้าประกันสินเชื่อในระดับปฏิบัติการระหว่างสถาบันค�้าประกันสินเชื่อจาก 11 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียที่เป็นสมาชิก Asian Credit Supplementation Institution Federation (ACSIC) 

นายวลัลภ เตชะไพบลูย์ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทั
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวิเชษฐ วรกุล 
รองผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานธรุกจิ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร บสย. ให้การ
ต้อนรบั Ms. Bui Thi Thu Ha, ICPMU Deputy Director, State 
Bank of Vietnam และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเยี่ยมชมการ
ด�าเนินงานการค�้าประกันสินเช่ือของ บสย. และร่วมหารือแลก
เปลี่ยนแนวทางการด�าเนินงานและความร่วมมือระหว่างกัน             
ณ ส�านักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
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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�ากับดูแลสถาบันค�้าประกันสินเชื่อ 
เข้าพบผู้บริหารสถาบันการเงิน Taiwan Business Bank (TBB) และเยี่ยมชมผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นลูกค้าของสถาบัน 
Taiwan SMEG ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556 เพื่อศึกษาการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการเงินและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกันสินเชื่อ เพื่อน�ามาปรับประยุกต์ใช้กับระบบ
ค�้าประกันสินเชื่อในประเทศไทยต่อไป 

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ Mr. Jhanga Bdr. Rai, Brand Manager, Bhutan Development Bank (BDB) ประเทศ
ภูฎาน และคณะ ซึ่งมาศึกษาดูงานการค�้าประกันสินเชื่อของ บสย. และร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์
ค�้าประกันสินเชื่อธุรกิจ SMEs ณ ส�านักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวัลลภ       
เตชะไพบลูย์ กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บสย. พร้อมด้วยผูบ้รหิาร บสย. เข้าร่วมการประชมุ ACSIC Conference ครัง้ที ่26 
ณ เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสถาบัน Korea Technology Finance           
Corporation (KOTEC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีหัวข้อในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ คือ “Contributing to          
Economic Vitality in Asia Through the Creative Operation of ACSIC” ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ค�้าประกันสินเช่ือระหว่างสถาบันค�้าประกันสินเชื่อจาก 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�้าประกันสินเช่ือของ บสย. 
และร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้และประสบการณ์               
ค�้าประกันสินเชื่อธุรกิจ SMEs ณ ส�านักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2556

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
ผูบ้รหิาร บสย. ให้การต้อนรบั 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�้าประกันสินเชื่อของ บสย. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความรู ้และประสบการณ์ค�้าประกันสินเชื่อให ้กับ SMEs                        
ณ ส�านักงานใหญ่ บสย. ระว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556
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การช่วยเหลือชุมชนและสังคม (นอกเหนือจากภารกิจหลักของ บสย.)

บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริม่ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมบนพืน้ฐานของกรอบวสิยัทศัน์และ       
พันธกจิ ของ บสย. มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2548  โดยตระหนกัถงึหน้าทีข่องการเป็นหน่วยงานของภาครฐั ทีต้่องให้ความส�าคญัต่อ
การพัฒนาสูค่วามยัง่ยนืของสงัคม สิง่แวดล้อม และสร้างคณุประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของ บสย. โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม (SMEs) เพือ่ให้เกดิการด�ารงอยูไ่ด้อย่างมปีระสิทธภิาพส่งผลให้ประเทศไทยมกีารเตบิโตทัง้ทางสังคมและเศรษฐกจิ           
อย่างเข้มแขง็และยัง่ยนื

นอกเหนอืจากการสร้างภาพลกัษณ์ในการท�าธรุกจิอย่างมจีรรยาบรรณ และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแล้ว ในปี 2556 บสย. 
ได้ด�าเนนิกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันาด้านสงัคม สิง่แวดล้อม และชมุชนอย่างต่อเนือ่ง 
รวมไปถงึการพัฒนาเสรมิสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs ให้มคีวามยัง่ยนืและเข้มแขง็ โดยผ่านกจิกรรม ดงัต่อไปนี้

โครงการด้านพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน

1. โครงการ “หมูบ้่าน บสย.” (ตามแผนวสิาหกจิปี 2556) โดยบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)            
ร่วมกบัสมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน (Population and Community Development Association – PDA) จดัโครงการ
พัฒนาชมุชนสูว่สิาหกิจผ่านโครงการ “หมูบ้่าน บสย.” โดยได้ท�าการคดัเลอืกพฒันาหมูบ้่านเข้าโครงการ 1 หมูบ้่าน คอื หมูบ้่านยาง 
อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ ซึง่ บสย. ได้สนบัสนนุการด�าเนนิการวางแผนการปฏิบตังิานร่วมกบัสมาคมพฒันาประชากรและ
ชมุชน และชมุชนหมูบ้่านยาง ในการจดัตัง้ธนาคารประจ�าหมูบ้่านและศนูย์ฝึกอาชพีภายในหมูบ้่านยาง เพือ่สร้างโอกาสการเข้าถงึ
แหล่งทนุ และส่งเสรมิการพฒันาชุมชนให้มคีณุภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ขจดัปัญหาความยากจน พฒันาทกัษะในด้านการ
ประกอบอาชพี ให้สามารถเพิม่รายได้ ช่วยเหลอืตนเองได้ โดยมุง่ให้ชมุชนเกดิความเข้มแขง็ในด้านสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม          
การศกึษา และสขุภาพอนามยั 

นายวลัลภ เตชะไพบลูย์ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษทั
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ลงนามบันทึก         
ข้อตกลงกับนายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน ภายใต้โครงการ “หมู ่บ้าน บสย.” โดยพัฒนา 
“หมูบ้่านยาง” ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 
ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง โดยทาง บสย. 
ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้ผู้ประกอบการสามารถน�าเงินไป
ลงทุนประกอบอาชีพ โดยมีนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนาม และมีคณะผู้บริหาร บสย. เป็น
สักขีพยาน ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สุขุมวิท 12     
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
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นายเลศิชยั กติตริตันไพบลูย์ ประธานกรรมการ บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายวลัลภ 
เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมกิจกรรมเปิดตัว “หมู่บ้าน บสย.”                     
ณ หมู่บ้านยาง ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ CSR ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน (The Population and Community Development Association : PDA) โดย บสย. ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง
ธนาคารประจ�าหมู่บ้าน และศูนย์ฝึกอาชีพภายในหมู่บ้านยาง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่       
ที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะในด้านการประกอบอาชีพ ให้สามารถเพิ่มรายได้ ช่วยเหลือตนเองได้ โดยมุ่งให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสุขภาพอนามัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพภายในหมู่บ้าน รับฟังการ
บรรยายผลการด�าเนินงานของธนาคารหมู่บ้านยาง และศึกษาแนวทางการด�าเนินงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา ณ อ�าเภอ         
ล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

นายอนุสรณ์ เอมกมล ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
นางสาวณัฏฐา อุทัยเชฏฐ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส มอบผ้าห่ม ให้กับชาวชุมชนหมู่บ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 120 
ครัวเรือน จ�านวน 140 ผืน ในโครงการ “หมู่บ้าน บสย.” พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการโครงการภายในหมู่บ้าน และ            
ร่วมบรรยายเพือ่เผยแพร่บรกิารด้านการค�า้ประกนัสนิเชือ่ของ บสย. เพือ่เป็นช่องทางหนึง่ส�าหรบัการพฒันาคณุภาพชวีติของ
ชุมชน ณ หมู่บ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556
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นายอนุสรณ์ เอมกมล ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
และนายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าตรวจ
เยี่ยมการด�าเนินการธนาคารชุมชนหมู่บ้านยาง ในโครงการ 
“หมู่บ้าน บสย.” เพื่อดูความเรียบร้อยของระบบบัญชีธนาคาร 
ซึ่ง บสย. ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ด�าเนินการ
พัฒนาหมู่บ้านและระบบธนาคารชุมชนของหมู่บ้านยาง เพื่อ
พฒันาคณุภาพชวีติและชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็และมัน่คง ทัง้ทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม ณ หมู่บ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2556

2.  “โครงการปรบัปรงุสภาพภมูทิศัน์ พืน้ทีว่่างเปล่าส�าหรบัสร้างลานกฬีา พืน้ทีช่มุชนวชัรพล 3” โดยบรรษทัประกนั
สนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากดั (มหาชน) หรอื                    
อสีท์วอเตอร์ จดักจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการสร้างความมส่ีวนร่วมของพนกังาน ใน “โครงการปรบัปรงุสภาพ        
ภมูทิศัน์ พ้ืนทีว่่างเปล่าส�าหรบัสร้างลานกีฬา พืน้ทีช่มุชนวชัรพล 3” โดยการปรบัปรงุพืน้ทีว่่างเปล่าให้เกดิประโยชน์ ส่งเสรมิให้
เยาวชนและผูส้งูอายใุนชมุชนได้มโีอกาสใช้พืน้ทีใ่นการออกก�าลงักาย เสรมิสร้างสขุภาพอนามยัทีด่ ี เสรมิสร้างความเข้มแขง็แก่ชมุชน
และสิง่แวดล้อม ให้ชุมชนมคีณุภาพชีวติและความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้
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นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธาน
พิธีส่งมอบพื้นท่ีและเปิดป้าย “โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่ว่างเปล่าชุมชนวัชรพล 3” ร่วมกับนายวันชัย              
หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ         
อีสท์วอเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บสย. และ อีสท์วอเตอร์ โดยมีนายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ ประธาน
กรรมการด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บสย. ผู้บริหารและพนักงาน บสย. และผู้บริหาร
และพนักงานอีสท์วอเตอร์ ร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกัน    
เก็บขยะมูลฝอย เพื่อช่วยพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนให้สะอาด เพื่อให้ชาวชุมชนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่
ดีขึ้น ณ ชุมชนวัชรพล 3 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
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ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

1. โครงการพัฒนาอาชีพ “5 อาชีพท�าเงิน SMEs” โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)          
ร่วมกับศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (Matichon Academy) อบรมหลักสูตร “5 อาชีพท�าเงิน SMEs” ให้แก่ผู้ประกอบการ
รายย่อย จ�านวน 125 คน (หลักสูตรละ 25 คน) ระหว่างวันที่ 4 – 27 กันยายน 2556 ณ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน           
ประชานิเวศน์ โดยหลักสูตร “5 อาชีพท�าเงิน SMEs” ที่เปิดอบรม ได้แก่ กระจกโครงอะลูมิเนียม การจัดดอกไม้และการเปิด
ร้าน ช่างซ่อมจกัรยานเพือ่การเปิดร้าน ผ้าม่านและการเปิดร้าน และการปลูกพชืด้วยระบบไฮโดรโปรนกิส์เบือ้งต้น เพือ่พฒันา
เสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs ให้มีอาชีพเป็นของตนเอง และเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ

นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ ประธานกรรมการ
ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม บรรษทัประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
และนายวเิชษฐ วรกลุ รกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไป บสย. ร่วมกบั
นายสุรพล พิทยาสกุล ผู้อ�านวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจ        
มติชน ในเครือบริษัทมติชน จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย           
ผู้บริหาร บสย. และผู้บริหารเครือมติชน เปิดตัวโครงการ        
ซีเอสอาร์พัฒนาอาชีพ “5 อาชีพท�าเงิน SMEs” โดย         
เลือกเฟ้น 5 หลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากเอสเอ็มอี เพื่อ
พัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs ให้มีอาชีพเป็นของ
ตนเอง และเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ ก้าวสู่การเป็น 
SMEs เต็มตัว โดยน�าร่องโครงการแรก 125 คน ก้าวสู่อาชีพ
ในฝัน พร้อมด้วยการออกบธูแนะน�าประชาสมัพนัธ์โครงการ
ค�้าประกันสินเชื่อของ บสย. ณ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน 
ประชานิเวศน์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
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2. โครงการให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจัดสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบ
พอเพียง” โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ ส�านักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
จัดงานสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบพอเพียง” เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
หลกัปรญัชาเศรษฐกจิพอเพยีง สอดคล้องกบัการบรหิารองค์กรธรุกจิ สามารถน�าหลกัการไปประยกุต์ปฏบิตัไิด้จรงิเพือ่พฒันา
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นองค์ปาฐกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธุรกิจพอเพียง เติมก�าไรยั่งยืน” ใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธุรกิจพอเพียง 
เติมก�าไรยั่งยืน” ในงานสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบพอเพียง” สังคมไทยภายใต้วิถีพอเพียง จัดโดย 
บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกบัส�านกังานกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ (กปร.) หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม (CSR) ของ บสย. เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคิดหลักปรญัชาเศรษฐกจิพอเพยีง การบรหิารองค์กร
ธุรกิจและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธาน
กรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา  และมีการเสวนาเรื่อง 
“ความส�าเร็จบนพื้นฐานความพอเพียง” โดยนางแสงเดือน จันทร์นวล ประธานกลุ่มธุรกิจผ้าไหมตุ้มทอง นายวัชรมงคล        
เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ�ากัด ธุรกิจต้นแบบความพอเพียง และนายศุภนิตย์ มานะจิตต์         
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์กลุ่มน�้าตาล “มิตรผล” ธุรกิจต้นแบบความรับผิดชอบต่อสังคม จังหวัด
ขอนแก่น พร้อมด้วยการเยีย่มชม “โรงน�า้ตาลมติรภเูขยีว” ต้นแบบธรุกจิทีม่คีวามรบัผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภบิาล อ�าเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
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แผนผังขั้นตอน

การค�้าประกัน

ขั้นตอนการค�้าประกัน

(Guarantee Procedure & Application for TCG’s Guarantee)

ผูประกอบการ SMEs

สถาบันผูใหกู
(Lenders)

ใหสินเชื่อ
(Loan Disbursement)

ยื่นคำขอสินเชื่อ
(Loan Request)

ยื่นคำขอใหค้ำประกัน
(Application for 

Guarantee)

ออกหนังสือค้ำประกัน
(Letter or Guarantee

Issued)

จายคาประกันชดเชย
(Claim Payment)

ยื่นคำขอรับเงินคา
ประกันชดเชยเมื่อได

ฟองรองผูกูตอศาลแลว 
(Claims submission 

when the legal
proceeding are 

initiated against the 
borrower)

1

5

6

4

3 2



รายงานประจำป 2556
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 141

ที่ตั้ง

ส�ำนักงำนสำขำ

	 สำ�นักง�นส�ข�พระนครศรีอยุธย�	

	 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�นักง�นส�ข�เชียงใหม่	

		 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�นักง�นส�ข�พิษณุโลก	

	 อาคารไทยศิวารัตน์	(ช้ัน	3)	
	 เลขท่ี	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�นักง�นส�ข�อุดรธ�นี	

	 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�นักง�นส�ข�นครร�ชสีม� 
	 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�นักง�นส�ข�ชลบุรี	

	 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�นักง�นส�ข�สุร�ษฎร์ธ�นี	

	 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�นักง�นส�ข�สงขล�	

	 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

	 สำ�นักง�นส�ข�กรุงเทพมห�นคร	

	 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



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

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)


