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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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งบการเงิน
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บสย.
กิจกรรมและบทบาทด้านสังคมในปี 2554
• การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 
และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
• ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนผังขั้นตอนการค้ำประกัน
ที่ตั้งสำนักงานจังหวัด

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” 

มีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ดังนี้
30 ธันวาคม 2534 บสย.จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534”  
21 กุมภาพันธ์ 2535 รับโอนกิจการและการดำเนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 400 ล้านบาท
3 กรกฎาคม 2543 เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 4,000 ล้านบาท ตามมาตรการทางการคลังเพือ่ สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ทำให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,400 ล้านบาท
19 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น บสย. มีมติพิเศษเพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำนวน 2,000 ล้านบาท  
4 มกราคม 2551
บสย. เรียกให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวชำระเงินค่าหุ้นบางส่วน
จำนวน 302.47 ล้านบาท ทำให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,702.47 ล้านบาท
17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ บสย. ดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme (PGS ระยะที่ 1) วงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้
สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs 
25 กันยายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุน บสย. จำนวน 2,137.47 

ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังแสดงความจำนงขอซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวจำนวน 2,000 ล้านบาท
14 ตุลาคม 2552
บสย. จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ทำให้ บสย. มีทุน
จดทะเบียนทัง้ สิน้   6,839.95 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้วจำนวน 6,702.47 ล้านบาท
27 เมษายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ บสย. ดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme (PGS ระยะที่ 2)  วงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้
สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs 
28 ตุลาคม 2553
ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อสะสมเกิน 100,000 ล้านบาท
1 พฤศจิกายน 2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไปคนปัจจุบันมาเริ่มงาน
12 เมษายน 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ บสย. ดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ในลักษณะ       
Portfolio Guarantee Scheme (PGS ระยะที่ 3) วงเงิน 36,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้
สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs
21 กันยายน 2554 ภาระค้ำประกันสินเชื่อคงค้างเกิน 100,000 ล้านบาท
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)



เจตนารมณ์การจัดตั้ง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) โดยให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้รับ
อนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงิน
ในการขยายวงเงินสินเชื่ออันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
การดำเนินงานของ บสย. เป็นการสร้างศักยภาพในการขยายกิจการและการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs
พร้อมทั้งสนับสนุนในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม ดังนั้น การประสานความร่วมมือกันระหว่าง บสย. กับ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจะช่วยทำให้ บสย. สามารถปฏิบัติพันธกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เช่น
เดียวกับสถาบันค้ำประกันสินเชื่อทั่วโลกที่ต่างได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแทบทั้งสิ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะถือ
เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และผู้ประกอบการ
ด้วยลักษณะการดำเนินงานดังกล่าว บสย. จึงเป็นองค์กรที่มิได้แสวงหากำไร แต่จะมุ่งเน้นดำเนินงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ การบริการค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของ บสย. จะเป็นกลไกสำคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้แข็งแกร่งและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของ บสย. คือ

“สถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่เป็นที่รู้จักและเป็นเลิศในการบริการ
สัมพันธภาพ และ ภาพลักษณ์”

พันธกิจ
พันธกิจของ บสย. ได้ถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
มาตราที่ 11 วัตถุประสงค์ของบรรษัท มีดังต่อไปนี้
1. ช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น
3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
4. ช่วยให้การพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


รายงานประจำปี

2554

สารจากประธานกรรมการ

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ที่ผ่านมา มีอัตราการ
ขยายตัวลดลงจากปี 2553 โดยเป็นผลต่อเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆ ภายในประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2553 รวมถึงในปี 2554
ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตมหาอุทกภัยกระจายเป็นวงกว้าง
ในหลายจั ง หวั ด รวมทั้ ง กรุ ง เทพมหานครตั้ ง แต่ ช่ ว งกลางปี
2554 ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวม อย่ า งไรก็ ต าม
เศรษฐกิ จ ไทย ปี 2555 มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะขยายตั ว ในอั ต ราที่
ใกล้เคียงกับปี 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจต่างๆ
ซึ่งการเติบโตของ SMEs ก็มีแนวโน้มจะขยายตัวไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเช่นกัน
บสย. ในฐานะที่มีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านระบบสถาบันการเงิน โดยช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบและช่วยให้เกิดการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ บสย. ยังเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายของรัฐบาล
ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ด้วย
ผลการดำเนินงานของ บสย. ในปี 2554 ที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีการดำเนินโครงการ
ค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 3 ภายใต้วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน
36,000 ล้านบาท ต่อเนื่องจากโครงการ PGS ระยะที่ 1 และ 2 รวมทั้งการที่ บสย. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การค้ำประกันสินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ
การค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท การช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ตามโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ แฟรนไชส์ และขายตรง
มาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย และมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการชุมนุม ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องถึงปี 2555
ผลการดำเนินงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อในปี 2554 บสย. ได้อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
52,446.20 ล้านบาท รวม 17,641 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีภาระค้ำประกันคงเหลือรวม 39,403
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)



โครงการ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 113,024.25 ล้านบาท โดยมีส่วนช่วยให้เกิดสินเชื่อหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
268,506.60 ล้านบาท ช่วยรักษาสภาพการจ้างงาน 1,154,524 คน และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 125,743 คน
เป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมให้แก่ประเทศไทยด้วย
แนวทางการดำเนินงานของ บสย. ในปี 2555 บสย. มีนโยบายการดำเนินงานในเชิงรุกโดยใช้กลยุทธ์สร้าง
ความร่ ว มมื อ ระหว่าง บสย. ผู้ประกอบการ SMEs และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณ ฑ์ 

ค้ำประกันสินเชื่อตามธุรกรรมปกติของ บสย. ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า SMEs
มากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ โดยใช้เครื่องมือ Credit Risk Rating Model และ Risk-based Pricing
มาประเมินความเสี่ยงและประเมินระดับความเสียหาย เพื่อสามารถควบคุมความเสี่ยงและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ตามความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มทุก
ตลาดที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆ กันได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้แก่ บสย. เพิ่มมากขึ้น  
และ บสย. สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต นอกจากนี้ บสย.ยังคงดำเนิน กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มในตลาดให้ได้รับสินเชื่อ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สถาบันการเงิน หน่วยงานพันธมิตร
อื่นๆ และการเข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง รวมทั้งการดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศใน
การให้บริการ สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร และมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ บสย. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน หน่วยงานพันธมิตร ประชาชน
ทั่วไป และผู้ประกอบการ SMEs ที่ให้ความเชื่อมั่นในบริการและไว้วางใจในเจตนารมณ์ของ บสย. ด้วยดีตลอดมา บสย.
มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม
SMEs ให้เข้มแข็ง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และการเตรียมความพร้อมที่
ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ที่มี
การเปิดเสรีทางด้านต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ SMEs ของไทยต้องมีการปรับตัว
เพื่ อ เผชิ ญ หน้ า กั บ การแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บนเวที ก ารค้ า ระดั บ อาเซี ย นมากขึ้ น สุ ด ท้ า ย
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ   เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ บสย. 

มาอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป เพื่อสนับสนุนให้ SMEs และเศรษฐกิจไทย
มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

(นายสันติ  วิลาสศักดานนท์)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)  เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554  เพื่อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม  ซึ่งประกอบด้วย  
1.
2.
3.
4.

นายดำริ
นายประเสริฐ
นายธรัมพ์
นายวิโรจน์

สุโขธนัง
ธีรนาคนาท
ชาลีจันทร์
สิทธิเจริญรุ่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ   
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำกับดูแลความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน  การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายต่างๆ  การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม  จำนวน 12 ครัง้ ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร   ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   โดยได้รายงานผลการ
ประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บสย.ทุกครั้งเพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ  โดยสรุปดังนี้

1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในประเด็นการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน  การบริหารความเสี่ยง  ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นที่
เป็นสาระสำคัญเพื่อให้งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
  

2. การควบคุมภายใน
การกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2544 มีการพิจารณาการสอบทานคู่มือระบบการควบคุมภายใน
และสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ  รวมทั้งการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม  และมี
ประสิทธิผล เพือ่ ให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการบริหารความเสีย่ ง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)



ที่เพียงพอ การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ
ควบคุมภายใน จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขของ
ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล

3. การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ   ความเพียงพอและเหมาะสมของ
บุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   ตลอดจนการกำกับดูแลงานตรวจสอบ
ภายใน  การพิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน  พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี โดยทำการติดตามความคืบหน้าของการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศ  กระบวนการค้ำประกันสินเชือ่ และกระบวนการ
พัฒนาและติดตามหนี้ NPGs  เป็นต้น

4. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารของฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ รั บ ทราบผล
การประเมินความเสี่ยง การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก บสย.   พบว่า  
การดำเนินงานและการปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่กำหนด   
รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรมีการกำกับดูแลที่ดีโดยมีการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตาม
แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ตั้งแต่กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป ถึงระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2554 มีการพบปะ
ผู้บริหารจำนวน 2 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนถึงการปรับปรุงงานของ บสย. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้  
ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างสม่ำเสมอ  
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การดำเนินงานตามบทบาทที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบอย่างเป็น
อิสระ   พิจารณาการดำเนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)   ตลอดจนการประชุม
ร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   คณะกรรมการ
ตรวจสอบเชื่ อ มั่ น ว่ า บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.)   ได้ ด ำเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลด้วยกระบวนการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส

(นายดำริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)



ผังโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

รองผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
ส่วนตรวจสอบ
ภายใน

คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย
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ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายประกัน
สินเชื่อ

สำนักงาน
กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป

ส่วนพัฒนาธุรกิจ
สถาบันการเงิน

ส่วนประกัน
สินเชื่อ 1

ส่วนเลขานุการ

ส่วนพัฒนาธุรกิจ
สถาบันภาครัฐ

ส่วนประกัน
สินเชื่อ 2

ส่วนลูกค้าสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการ
ประกันสินเชื่อ

ส่วนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ส่วนบริหารงาน
ประกันสินเชื่อ

ส่วนพัฒนาหนี้
NPGs 2

ส่วนข้อมูลประกัน
สินเชื่อ

ส่วนพัฒนาหนี้
NPGs 3

ฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร

ฝ่ายพัฒนาหนี้
NPGs และค่า
ประกันชดเชย

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

ส่วนค่าประกัน
ชดเชยและติดตาม
หนี้ 1

ส่วนบริหาร
ความเสี่ยง

ส่วนบริหาร
การลงทุน

ส่วนค่าประกัน
ชดเชยและติดตาม
หนี้ 2

ส่วนบริหารความ
เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร

ส่วนปรับปรุง
กระบวนการทำงาน

ส่วนพัฒนาหนี้
NPGs 1

ส่วนกลยุทธ์องค์กร

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน
ส่วนบัญชีทั่วไป
ส่วนบัญชีลูกหนี้

ฝ่ายกิจการ
สาขา
สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาขาเชียงใหม่
พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา
สุราษฏร์ธานี สงขลา และชลบุรี

ส่วนประสานงาน
สาขา
ส่วนสนับสนุน
กิจการสาขา

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
ส่วนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
ส่วนกิจกรรมองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร
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ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและ
องค์กร

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วนทรัพยากร
บุคคล

ส่วนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ส่วนธุรการ

ส่วนบริหารข้อมูล
สารสนเทศ
ส่วนปฏิบัติการ
เทคโนโลยี

ส่วนการเงิน

ฝ่ายกฎหมาย

ส่วนกฎหมาย

ส่วนดูแลและ
กำกับกิจการ

โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
1.1.1 คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ประกอบด้วย
ระหว่าง 1 มกราคม – 28 เมษายน 2554
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายนามกรรมการ
ดร. พิชิต อัคราทิตย์
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายดำริ สุโขธนัง
ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นายมนตรี ฐิรโฆไท
นางสาวมัณฑิรา วารีดี
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ระหว่าง 28 เมษายน – 31 ธันวาคม 2554
รายนามกรรมการ
ดร. พิชิต อัคราทิตย์
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายดำริ สุโขธนัง
ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นายประเสริฐ ธีรนาคนาถ
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

1.1.2 คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กำกับและควบคุมโดยทั่วไป ซึ่ง การดำเนินงาน การบริหารกิจการและธุรกิจของบรรษัท
และให้มีอำนาจกระทำการต่างๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทำได้ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง  
1.1 จ่ายเงินของบรรษัทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการและการประกอบ
ธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท การให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท
1.2 ควบคุมให้มีการตรวจคำร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อ
ขอรับการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัท และรับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจ
และนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐบาล โดยมิต้องคำนึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
 
3. อำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไป
4. อำนาจตามข้อบังคับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)



1.2 คณะกรรมการบริหาร  
1.2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย   
ระหว่าง 1 มกราคม – 28 เมษายน 2554
ลำดับ
1
2
3
4
5

รายนามกรรมการ
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ระหว่าง 28 เมษายน – 31 ธันวาคม 2554
รายนามกรรมการ
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

1.2.2 ให้คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ำประกันและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าประกันชดเชยต่อคณะกรรมการ บสย.   
2. กลั่ น กรองและเสนอขออนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มค้ ำ ประกั น ต่ อ คณะ
กรรมการ บสย.
3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งสำนักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
5. อนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
สำหรับโครงการปกติและนำเสนอคณะกรรมการ บสย.เพือ่ ทราบ ยกเว้นการอนุมตั กิ ารค้ำประกันโครงการแบบรับความเสีย่ ง
ร่วมกัน (Risk Participation) และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ได้มอบอำนาจ
ให้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปมีอำนาจอนุมัติ
6. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอำนาจอนุมัติ
ของกรรมการและผู้จัดการทั่วไปและนำเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ
7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย   
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1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
1.3.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ระหว่าง 1 มกราคม – 28 เมษายน 2554
ลำดับ
1
2
3
4

รายนามกรรมการ
นายดำริ สุโขธนัง
นายมนตรี ฐิรโฆไท
นางสาวมัณฑิรา วารีดี
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ระหว่าง 28 เมษายน – 31 ธันวาคม 2554
รายนามกรรมการ
นายดำริ สุโขธนัง
นายประเสริฐ ธีรนาคนาถ
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

1.3.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   
1. รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร 
2. รายงานผลการดำเนินงานของ บสย. ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดเพียงใด
3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
4. รายงานว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะ
กรรมการ บสย. ได้กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด ทั้งนี้   โดยมีแนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
5. ดำเนินการอื่นตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจและตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย 

1.4 คณะกรรมการอิสระ  
1.4.1 คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
ระหว่าง 1 มกราคม – 28 เมษายน 2554
ลำดับ
รายนามกรรมการ
1
นายดำริ สุโขธนัง
2
นายมนตรี ฐิรโฆไท
3
นางสาวมัณฑิรา วารีดี

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ระหว่าง 28 เมษายน – 31 ธันวาคม 2554
รายนามกรรมการ
นายดำริ สุโขธนัง
นายประเสริฐ ธีรนาคนาถ
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.4.2 ให้คณะกรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง   
2. ให้คณะกรรมการทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็น
ประจำทุกปี

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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3. ให้ ค วามมั่ น ใจว่ า ผลประโยชน์ ข องภาครั ฐ และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ รั บ ความ
คุ้มครองและรัฐวิสาหกิจนั้นมีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้กรรมการควรมีส่วนร่วมในการกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและสอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4. เข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและอนุกรรมการต่างๆ เป็นประจำโดยสม่ำเสมอ

1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 
ระหว่าง 1 มกราคม – 28 เมษายน 2554
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

รายนามกรรมการ
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
รศ. ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ระหว่าง 28 เมษายน – 31 ธันวาคม 2554
รายนามกรรมการ
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
รศ. ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

1.5.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภท
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยสามารถ
ประเมิน ติดตามและดูแลปริมาณความเสีย่ งของบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
3. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดย
รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด        
4. ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งตามที่ ค ณะกรรมการบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมมอบหมาย  
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1.6 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
1.6.1 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
ประกอบด้วย
ระหว่าง 28 เมษายน – 31 ธันวาคม 2554
ลำดับ
1
2
3
4

รายนามกรรมการ
นายดำริ สุโขธนัง
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายวิเชษฐ วรกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

1.6.2 ให้คณะกรรมการ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. เสนอแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ
คณะกรรมการ บสย. 
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ บสย. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บสย. เป็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล
4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะ
ทำงานชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะทำงานด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
7. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการ บสย.  
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2554
						 คณะกรรมการ
ลำดับ
รายนามคณะกรรมการ
บสย. บริหาร ตรวจสอบ อิสระ
บริหาร
							
ความเสี่ยง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ดร. พิชิต อัคราทิตย์
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายดำริ สุโขธนัง
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
นายมนตรี ฐิรโฆไท
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นายประเสริฐ   ฐีรนาคนาถ
ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
นางสาวมัณฑิรา วารีดี
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

16/16
15/16
16/16
13/16
3/5
13/16
9/11
14/16
5/5
10/11
16/16

CG&
CSR

กิจการ
สัมพันธ์

1/1
1/1

8/9

13/13
12/12

1/1

12/13

5/8
3/4

1/1

12/13

7/8
6/8

11/13

8/8
4/4
8/8

1/1

12/13

8/8

1/1

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14

รายนามคณะกรรมการ
ดร. พิชิต  อัคราทิตย์
นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ
นายดำริ  สุโขธนัง
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
นายมนตรี ฐิรโฆไท
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นายประเสริฐ ฐีรนาคนาถ
ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
นางสาวมัณฑิรา วารีดี
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
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ประเภทค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
150,000.00
270,000.00
260,000.00
257,500.00
90,000.00
210,000.00
130,000.00
237,500.00
100,000.00
140,000.00
240,000.00

ประวัติของคณะกรรมการ บสย.

การศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเท็กซัส (ออสติน) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. พิชิต อัคราทิตย์
ประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน
• 2551-ปัจจุบัน : 

กรรมการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2542-ปัจจุบัน : 

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• 2547-ปัจจุบัน : 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
(องค์กรมหาชน) กระทรวงพลังงาน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายดำริ สุโขธนัง

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการ บสย.
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

กรรมการ บสย.
ประธานกรรมการบริหาร
(1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

การศึกษา

• ปริญญาเอก  สาขาวิชา Ceramic Engineering 

(Minor ทางสาขาวิชา Metallurgical engineering),
University of Missouri at Rolla, U.S.A.
• ปริญญาโท สาขาวิชา Ceramic Engineering 

(Minor ทางสาขาวิชา Metallurgical engineering),
University of Missouri at Rolla, U.S.A.
• ปริญญาตรี วท.บ.(เกียรตินิยม) สาขาเคมีเทคนิค คณะ
วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุน ก.พ. 

ตามความต้องการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
•
•
•
•

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
• คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (กวทช.)
• คณะกรรมการบริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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การศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (DBA) 

University of South Austria, ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

รุ่นที่ 43

ประวัติการทำงาน

• ปัจจุบัน : นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ใน
พระราชูปถัมภ์
• ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ 

บริษัท พรรณธิอร จำกัด
• 2550-ปัจจุบัน : ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
กระทรวงพาณิชย์
• 2550-2552 : ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการ บสย.
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

กรรมการ บสย.
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

การศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
• ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ (MBA) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) DCP รุ่น 20 เป็น Fellow Member 

No. JM0034 – FM0874

ประวัติการทำงาน

• 2542-ปัจจุบัน : รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและ
บริหารหรือ CFO บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
• 2537-2542 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 

(Director of Finance) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา,
กรรมการบริษัทในเครือ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา
• 2532-2537 : ผู้อำนวยการกลุ่มด้านบัญชี การเงินและ
เลขานุการ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

การศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

Southern New Hampshire University, U.S.A. 1978 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

Franklin Pierce College, U.S.A. 1976
• Cert. In Reinsurance, Toa Reinsurance Company,
Japan, 2006
• Director Certification Program (DCP92/2007), 

Thai Institute of Director Association

ประวัติการทำงาน

• 2546-ปัจจุบัน 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด 

(บริษัทในเครือธนาคารนครหลวงไทย)
- กรรมการบริหาร และ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัย
- ประธานกรรมการ สำนักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย
- กรรมการ บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด
(จัดตั้งโดยกฎหมาย)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี

นางสาวมัณฑิรา วารีดี

กรรมการ บสย.
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

กรรมการ บสย.
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(1 มกราคม 2554 – 28 เมษายน 2554)

การศึกษา

การศึกษา

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

• ปริญญาตรี Science in Economics, 

Colorado State University, U.S.A.
• Advance Management Program The Wharton
School, University of Pennsylvania, U.S.A.
• การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) 

รุ่นที่ 36 Mini MBA, รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2551-2552 : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
• 2550-2551 : รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง
• 2548-2550 : ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(องค์การมหาชน)
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• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  

University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.
• ปริญญาโท สาขาเอเชียคดีศึกษา  

University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.
• ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาการเงินอิสระ และผู้พัฒนาหลักสูตรอบรม
ด้านการเงินให้แก่ธนาคาร และวิสาหกิจ
• กรรมการสอบคัดเลือกของโครงการปริญญาตรี
บริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 

(BBA-International Program) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อาจารย์บรรยายพิเศษ : Accounting for Managers และ
Finance and Growth Strategies 

หลักสูตร MBA – Distance Learning ของ University
of Leicester
• อาจารย์พิเศษ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำวิชา International
Economics โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

ภาคภาษาอังกฤษ (BBA-International Program)

นายมนตรี ฐิรโฆไท

นายประเสริฐ ธีรนาคนาถ

กรรมการ บสย.
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(1 มกราคม 2554 – 28 เมษายน 2554)

กรรมการ บสย.
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(28 เมษายน – 31 ธันวาคม 2554)

การศึกษา

• ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ประธานกรรมการบริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จำกัด

การศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

• ประธานกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จำกัด   
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพยากรน้ำสยาม จำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน 

สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลั่นกรอง
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์
สินเชื่ออุตสาหกรรม สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการ บสย.
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(28 เมษายน – 31 ธันวาคม 2554)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บสย.
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

• ปริญญาโท นิติศาสตร์ LLM. 

(ทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ) 

Bristol University, London, U.K.
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

• 1 ต.ค. 2552 - ปัจจุบัน : อัยการผู้เชี่ยวชาญ 

เลขานุการอัยการสูงสุด ห้องอัยการสูงสุด 

(นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์)
• 1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2552 : อัยการผู้เชี่ยวชาญ
เลขานุการรองอัยการสูงสุด ห้องรองอัยการสูงสุด 

(นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์)
• 2547 - 30 ก.ย. 2548 : อัยการผู้เชี่ยวชาญ 

สำนักงานผู้ตรวจราชการอัยการ
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การศึกษา

• Master of Business Administrative 

The University of Chicago Booth School 

of Business, Chicago, Illinois, U.S.A.
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate, Executive Development Program The
Wharton School of The University of Pennsylvania,
Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
• ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน รุ่นที่ 17, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 

สถาบันป้องกันประเทศ
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง,
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์สินเอเซีย จำกัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ 

(ผู้ก่อตั้ง) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด
• รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, 

กรรมการตรวจสอบ, ประธานอนุกรรมการวินัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ และกรรมการการลงทุน บริษัทประกันชีวิต อยุธยา
อลิอันซ์ ซี พี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหาร บสย.

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์
รองผู้จัดการทั่วไป

นายวิเชษฐ วรกุล

รองผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข	
ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสินเชื่อ
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นายวีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ NPGs และค่าประกันชดเชย

นายศิษฏ์ วงศาริยะ	

ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป	

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร
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นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี		
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวพูลสิน อนันตกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวญาณี รวมรักษา	

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง		
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายศิริพงษ์ แผนสนิท

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นางสาวธนภร ประกายเกียรติ	
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นายสรรธน จิตติกานต์

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
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นายอนุสรณ์ เอมกมล			
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกิจกรรมพิเศษ

นางสาวปราณี วงค์อำนวยกุล

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านปรับปรุงกระบวนการทำงาน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

25

ผลการดำเนินงาน
ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ
1. การอนุมัติค้ำประกันในแต่ละปี

2. ภาระการค้ำประกันคงเหลือ ณ สิ้นปี
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3. การอนุมัติค้ำประกันจำแนกตามภูมิภาค

*กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม

4. การอนุมัติค้ำประกันจำแนกตามประเภทธุรกิจ

ที่มา : ข้อมูลจากระบบค้ำประกันสินเชื่อใหม่ (ระบบ magic : RPT61030-2, RPT41020, RPT62010) วันที่รับรู้สถานะ 

15 มีนาคม 2555 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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การดำเนินงานด้านสนับสนุนนโยบายรัฐ
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทำหน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งมือและกลไกของรัฐในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาวะปกติและยามที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ เพื่อให้ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
ต่อไปได้ โดยในปี 2554 บสย. ได้เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบาย
รัฐบาลและมาตรการเร่งด่วนในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ โดยมีโครงการที่ บสย. กำหนดเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs และได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้
1. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ
2. มาตการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมือง ได้แก่ การช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม (กรณีผู้ประกอบการที่มีกรมธรรม์ประกันภัย ยังไม่ได้รับสินไหมทดแทน
จากบริษัทประกันภัย) 
3. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจาการแข็งค่าของเงินบาท 
4. โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง ใน
ลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme 
5. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ 
5.1 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และอุทกภัยภาคใต้
5.2 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย 

ปี 2554 โดย บสย. เข้าค้ำประกันสินเชื่อใน 2 มาตรการ ดังนี้
ก. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ปี 2554 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ข. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี  2554 โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.3 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554   โดยเป็นมาตรการที่ บสย. ให้ความ
ช่วยเหลือ ดังนี้
ก. มาตรการพักการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับลูกค้า บสย. ที่
ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554 และถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุการค้ำประกันตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555
ข. มาตรการให้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินที่ลูกค้าได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ใน
การผ่อนปรนเรือ่ งการพักชำระหนีท้ งั้ ต้นเงินและดอกเบีย้ รวมทัง้ การปรับโครงสร้างหนีเ้ พือ่ ให้กจิ การสามารถดำเนินต่อไป
ได้ตามปกติ
5.4 มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ช่วงปลายปี
2554) ผ่านกลไกการค้ำประกันในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ของ บสย. วงเงินค้ำประกันสินชื่อรวม
100,000 ล้านบาท
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ด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
ในปี 2554   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย
เชิงรุก และเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่าง บสย. กับ SMEs และสถาบันการเงินให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น   นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาครู้จัก เข้าใจบทบาทหน้าที่และ
บริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการดูแลช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมีความเข้าใจเรื่องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมถึงช่วยให้
สถาบันการเงินและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการใช้บริการ
ของ บสย. อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายมากขึ้น โดยดำเนินการ
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนาธุรกิจกับสถาบันการเงิน โดยการเข้าพบศูนย์ธุรกิจของสถาบันการเงินในภูมิภาค จัดประชุม
และสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับบริการค้ำประกันสินเชื่อ และประสานงานในการ
ยื่นคำขอค้ำประกันสินเชื่อและติดตามผล  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
2. การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และบริการของ
บสย. ให้แก่หน่วยงานพันธมิตรกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานพันธมิตรที่มี
เป้าหมายและพันธกิจที่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับ บสย. 
3. จัดคลินิกค้ำประกันสินเชื่อ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วทุกภูมิภาค จากการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน งานแหล่งเงินทุนเพื่อ SMEs และตลาดนัดสินเชื่อเพื่อ SMEs มีผู้เข้าร่วมงาน
จำนวน 5,661 ราย วงเงินสินเชื่อที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะขอเพิ่มเติมเท่ากับ 19,328 ล้านบาท ทั้งนี้
ผู้ประกอบการที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากการเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกของ บสย. ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจาก
ธนาคารจำนวน 873 ราย วงเงิน 6,143 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อโดยมี บสย. 

ค้ำประกันจำนวน 501 ราย / วงเงินค้ำประกัน 2,522 ล้านบาท 
4. การตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง บสย. กับลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำประกัน อีกทั้ง
เป็นการดูสภาพโครงการและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ   โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการค้ำประกัน
สินเชื่อจาก บสย. อย่างต่อเนื่อง จำนวนลูกค้าที่ตรวจเยี่ยมในปี 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,008 ราย พบว่ามีผู้ประกอบการ
ที่ต้องการสินเชื่อเพิ่ม 843 ราย หลังจากแนะนำและนำส่งสถาบันการเงินแล้ว พบว่ามีผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อเพิ่ม
342 ราย วงเงินสินเชื่อที่ได้รับ 4,093 ล้านบาท  วงเงินค้ำประกัน 1,687 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และแนะนำผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับคำปรึกษาในการจัด
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
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การบ่มเพาะและส่งเสริมศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ SMEs
ในปี 2554 บสย. สามารถบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง จนกระทั่งสามารถชำระหนี้ต่อ
สถาบันการเงินและไถ่ถอนวงเงินค้ำประกันจาก บสย. ได้จำนวน 2,560 ราย วงเงิน 8,879 ล้านบาท  โดยการยกเลิก
การใช้วงเงินสินเชื่อ หรือลดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน   การมีหลักประกันคุ้มหนี้ หรือมีหลักประกันตัวใหม่มา
ทดแทน   แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ SMEs ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินโดยการค้ำประกัน
จาก บสย. แล้วสามารถนำไปก่อให้เกิดรายได้และผลกำไร จนกระทั่งในระยะเวลาต่อมาผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

การบริหารจัดการสารสนเทศ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master
Plan) เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยในปี 2554
บสย. ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 3 ด้าน ดังนี้
1. ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนความต้องการภายนอกและภายใน
ดำเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้รองรับธุรกรรมหลักของ บสย. โดยสนับสนุนการจัดหา พัฒนา
และปรับปรุงระบบงานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมความต้องการภายใน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านต่างๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน
ด้านบริหารจัดการให้กับองค์กร ดังนี้
• จัดหาระบบสารสนเทศด้านการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) เพื่อสนับสนุนธุรกรรม
หลัก และเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ (Consolidate) เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านระบบงานเอกสาร
การค้ำประกัน เป็นต้น  
• พัฒนาระบบสารสนเทศการขอค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์ โดยสนับสนุนการให้บริการแก่สถาบัน
การเงิน ในการส่งข้อมูลลูกค้าเพื่อขอให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้านสินเชื่อ 

ด้านสภาพคล่อง ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
• พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานด้านการบริหาร
จัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการประเมินผล (Performance Management)
การวางแผนอัตรากำลังคน (Man Power Management) และการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร (Competency Management)
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		 • พัฒนาระบบ Call Center เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า SMEs และวิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนร่วมกับการใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.
2. ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายในทุกด้าน ต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ บสย.
อีกทั้ง มีการซักซ้อมแผนกู้คืนและฟื้นฟูระบบสารสนเทศ (DRP) รวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ให้
สามารถดำรงการดำเนินงานทางธุรกรรมต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นในระบบความมั่นคง
ปลอดภัยของการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
3. การส่งเสริมความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการจัดอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็น ในระบบข้อมูลสารสนเทศและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำงานได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วม ในอันที่จะต้องรักษาระเบียบ กฎเกณฑ์ ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งยังได้เสริมสร้างทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านให้กับพนักงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นสินทรัพย์
ที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร   ปี 2554 บสย. ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการทบทวนและพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงระบบบริหารค่าตอบแทน (Reward
Management) ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. เริ่มจากการค้นหาปัญหาหลัก
ขององค์กรในปัจจุบัน (Organization Analysis) การนำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
สถานการณ์ปัจจุบัน (Organizational Redesign) การทบทวนบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ (Role Clarification)
การแก้ ไขคำบรรยายลั ก ษณะงาน (Job Description) การออกแบบระบบบริ ห ารผลงานใหม่ (Performance
Management System) การออกแบบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ (Performance Appraisal) การออกแบบ
ตัวชีว้ ดั ผลงานเป็นรายบุคคล (Individual KPI) ทีส่ ามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงกิจกรรม การออกแบบวิธกี ารเชือ่ มโยง
ผลการปฏิบัติงานเข้ากับการขึ้นเงินเดือนประจำปี   การประเมินค่างาน (Job Evaluation) การจัดระดับงาน (Job
Grade) รวมถึงการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนให้สัมพันธ์โดยตรงกับค่างาน และสามารถเทียบเคียงได้
กับคู่แข่งในองค์กรประเภทเดียวกัน
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นอกจากนี้ได้มีการทบทวนตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใหม่ (Competency Development Model) ทั้ง
สมรรถนะความสามารถหลั ก (Core Competency) สมรรถนะความสามารถด้ า นการบริ ห าร (Managerial
Competency) สมรรถนะความสามารถตามสายงาน (Functional Competency) มีการประเมินสมรรถนะความ
สามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล (Competency Assessment) และเพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน เมื่อ
เห็นถึงแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) บสย. จึงได้มีการวางกรอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งเพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่ตำแหน่งนั้นๆ
สำหรับการเตรียมการในอนาคต บสย. เชื่อว่าการหลอมรวมบุคลากรที่มีภูมิหลัง ความเชื่อ และฐานคติที่
หลากหลาย การสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) นั้น แม้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับ บสย. แต่เป็นสิ่งที่ บสย.
ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากการเติบโตและความสำเร็จของ บสย. ทุกวันนี้ มาจากความวิริยะอุตสาหะและ
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสำคัญ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับความท้าทายในอนาคต ดังนั้น การสร้าง
บุคคลากรที่ยึดมั่นในค่านิยมร่วม และปฏิบัติต่อกันอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ บสย. เติบโตต่อไปใน
อนาคต

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้าง
การบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพรวมทั้งควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้
บสย.สามารถดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กรและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดย บสย. กำหนดโครงสร้าง
และนโยบายรวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยบางส่วน
การบริหารความเสี่ยงของ บสย. มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อดำรงเงินกองทุนและลดความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (Maintain Capital & Minimize Risk) โดยนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทย  
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพันธกิจหลักของ บสย. ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง 5 ด้านได้แก่   ความเสี่ยงด้านการค้ำประกัน
สินเชื่อ (เครดิต) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเพียงพอของ
เงินกองทุน และความเสี่ยงด้านการตลาด พร้อมทั้งมีการทบทวนเป็นประจำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนิน
ธุรกิจ บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนได้แก่ กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง,
การระบุความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง, การจัดการและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง, การรายงานและติดตามผล,
การประเมินผลการจัดการและแผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ โดยประเมิน
ความเสี่ยงรวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ บสย. รับทราบและพิจารณา
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ
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รายงานประจำปี

2554

การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
บสย. ได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. คณะกรรมการ บสย. มีบทบาทในการกำหนดนโยบายแนวทางและดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนดูแลและติดตามปริมาณความเสีย่ งของ บสย. ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ
ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด และอนุมัติเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอคณะกรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการดูแลตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ   ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการระดับปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน   คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   คณะทำงานการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ  เป็นต้น
ดังนี้ 

ในปี 2554 บสย. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ สรุปได้

1. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อภายใต้กรอบการค้ำประกันแบบ Portfolio Guarantee Scheme
อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเป็นประเภทการค้ำประกันที่สามารถควบคุมความเสี่ยงในเรื่อง การกำหนดเพดานหนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้สูงสุดรวมทั้งสัดส่วนความรับผิดของ บสย. ที่เป็นการจำกัดความรับผิดจากการค้ำประกันไม่เกินรายได้ค่า
ธรรมเนียมรับ และมีการระบุระยะเวลาการค้ำประกันที่ชัดเจน โดยในการออกผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อใหม่ในปี
2554 ทุกผลิตภัณฑ์ได้ใช้แนวทางการค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme เป็นหลัก ได้แก่ โครงการ
ค้ำประกันสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล อาทิเช่น โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554 โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม โดยที่ได้เพิ่มการ
พัฒนาคุณลักษณะการค้ำประกันให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการเงินให้มากขึ้น

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาส
เกิดความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง มีการติดตามสถานะความเสี่ยง 

แผนงาน/มาตรการที่ใช้จัดการความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์ มีการรายงานผลการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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บริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนภัย (Early Warning System) ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถที่จะจัดการความเสี่ยงได้ทันเวลา ทั้งนี้ บสย. จะเริ่มใช้งานระบบดังกล่าว
ในปี 2555  

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินลงทุนของ บสย. เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการลงทุนที่ได้รับจาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สามารถที่จะประมวลผลข้อมูลในการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ
สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ และมีการนำเสนอในรูปแบบรายงานตามที่กำหนด

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพคล่องของ บสย. เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการรับจ่ายเงินจริงและ
ประมาณการทางการเงินของ บสย. โดยการนำเข้าข้อมูลจากช่องทางต่างๆ สามารถที่จะประมวลผลข้อมูลการประมาณ
และผลที่เกิดขึ้นจริง และมีการนำเสนอในรูปแบบรายงานตามที่กำหนด

5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ภาวะการลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนค่อนข้างมากส่งผลให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของ บสย. ต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้มาก   ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้จากการบริหารเงินกองทุนที่ บสย. ให้
บลจ. 4 แห่งเป็นผู้ดำเนินการ  สำหรับ บสย. ได้กำหนดนโยบายการลงทุนอย่างระมัดระวัง รวมถึงกำหนดกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารกองทุนเป็นรายสัปดาห์
รายเดือน และรายไตรมาส และได้มีการใช้นโยบาย Stop Loss เพื่อจำกัดระดับความเสียหายจากการลงทุนให้มีขนาด
สูงสุดไม่เกินระดับความเสียหายขั้นสูงที่กำหนดไว้   นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บลจ. ทั้ง 4
แห่งต้องเสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริหารเงินลงทุนได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนด ค่า VaR ค่า Beta และค่า Duration ของ
Portfolio ที่เหมาะสมกับ บสย. ซึ่งจะมีการทบทวนทุกไตรมาส นอกจากนี้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาดและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) รวมทั้งแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress
Test) ในสถานการณ์จำลอง กรณีไม่ปกติหรือภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น 

6. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เนื่องจากในปัจจุบันภาระค้ำประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 88 เป็นการค้ำประกันประเภท
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ที่มีการจำกัดปริมาณ NPGs และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตาม
กระบวนการจ่ายค่าประกันชดเชยตามโครงการนี้ ได้มีการกำหนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่
บสย. จะทราบจำนวนเงินรวมที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีล่วงหน้า ดังนั้น ทำให้ บสย. มีเวลาในการเตรียมสภาพคล่อง
ประกอบกับ บสย. มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติการบริหารสภาพคล่องของ บสย. ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  1. สภาพคล่อง
เพื่อการดำเนินงานและการจ่ายค่าประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2. สภาพคล่องเพื่อการจ่ายค่าประกันชดเชยที่
มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าประกันชดเชยจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันที่ได้รับ เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความ
ชัดเจน รวมถึง บสย. ได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  

7. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

บสย. ได้บริหารภายใต้แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้วย
ตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) และการ
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รายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Event) รวมถึงได้มีการดูแลและสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายงานรายงานความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ นอกจากนี้ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดทำนโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) รวมทั้งมีการทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อรองรับ
สถานการณ์น้ำท่วมที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี
การกำกับดูแลที่ดีขององค์กร มีการบริหารงานที่เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และ
ผูกพันในการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในสำหรับการดำเนินงานทุกด้านของ บสย. โดย บสย. กำหนดให้ทุกหน่วยงานของ บสย. ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของ บสย. และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้
ยังกำหนดให้มีการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการหารือ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการปฏิบัติงาน
รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. ใน
กรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
บสย. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลที่ดี โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติ
งาน รวมทั้งคู่มือระบบควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงานกำหนดระเบียบวินัยของ
พนักงาน จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังได้จัด
ให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
บสย. กำหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสร้างการควบคุมที่
เหมาะสมในทุกส่วนงาน กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สำหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับการระบุและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของ บสย.
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดำเนินงานของ บสย. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในใช้เกณฑ์ความเสี่ยง ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงานของ บสย. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะ
สม การรายงานผลการกำกับและตรวจสอบต่อกรรมการและผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไข
และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก 2 เดือน นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ คำสั่งต่างๆ เป็นต้น  เพื่อให้องค์กรมีการกำกับดูแลที่ดี 
ทั้งนี้ บสย. ตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของ บสย.
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ บสย. สามารถบรรลุ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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วัตถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานน่าเชื่อถือ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันอาจก่อความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินและชื่อเสียงของ บสย. 

ยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการดำเนินงานปี 2555
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของ
องค์กร ในปี 2555 โดยยังคงกำหนดแนวนโยบายการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นกิจกรรมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตของรายได้และการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงาน
เชิงรุก และการพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์ของ บสย. ในปี 2555 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 3 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาตร์การดำเนินงานเชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้และช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในทุกตลาดให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ โดย บสย. จะดำเนินกลยุทธ์สร้างความร่วมมือระหว่าง บสย. และ
พันธมิตรต่างๆ ได้แก่ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
และองค์กรความร่วมมือต่างๆ นอกจากนี้ ยังกำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุก
กลุ่มในทุกตลาดให้ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน หน่วยงานพันธมิตร และการเข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง
ควบคู่ไปกับการดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในลักษณะ Integrated Marketing Communication ใน
การสร้างการรับรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อประเภทต่างๆ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ บสย. 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตของรายได้และการเพิ่มผลผลิต โดยการค้ำประกันสินเชื่อตามนโยบาย
รัฐบาล การเพิ่มผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อใหม่ การเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการค้ำประกันสินเชื่อในกลุ่มลูกค้า
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งลูกค้าเดิมและรายใหม่ นอกจากนี้ ยังกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาระ
ค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (Non-Performing Credit Guarantee) การใช้ความประหยัดของขนาดและระบบ
การทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวน
และพัฒนาระบบการบริหารเงินและการลงทุน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์
โดยการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกด้านให้มีความเป็นเลิศและจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติ
งานของทุกส่วนงาน การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
และการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ในบทบาทของ บสย. รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate
Social Ressponsibility)
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น จะส่งผลให้ บสย. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบัน 

ค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติ ที่ช่วยให้ SMEs ทั่วประเทศเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้
กับสถาบันการเงินในการให้สนิ เชือ่ แก่ SMEs นอกจากนี้ บสย. ยังคงเป็นกลไกทีส่ ำคัญของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ
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ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาลและการออกมาตรการเร่งด่วนในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ เพื่อให้ SMEs
สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินงานของ บสย. จะส่งผลต่อการขยายปริมาณสินเชื่อในระบบการเพิ่ม
การจ้างงาน และการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ฐานะทางการเงิน
ในปี 2554 บสย. ยังคงดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินเร่งปล่อยสินเชื่อ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้การค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3
ในวงเงินอีก 36,000 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ให้ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการ
ค้ำประกันตามโครงการดังกล่าวตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี ในวงเงิน 2,250 ล้านบาท นอกจากนั้น บสย. ยังให้การ
ค้ำประกันสินเชื่อโครงการอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์
ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง   มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2554   เป็นต้น   ทำให้ภาระค้ำประกันสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554   มีจำนวนรวมทั้งสิ้น
113,024.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 40,134.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.06

สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2554 บสย. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,104.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553  ร้อยละ 14.93  
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 3,069.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 1,349.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 78.49 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินรับค่าธรรมเนียมค้ำประกันทั้งโครงการ PGS และโครงการปกติ  โดยเงิน
รับค่าธรรมเนียมโครงการ PGS บสย. จะนำฝากเป็นเงินฝากประจำสำหรับการสำรองจ่ายค่าประกันชดเชยทั้งจำนวน  
ตลอดจนเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการบันทึกบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับสำหรับโครงการ PGS 2 ที่รอการชดเชยใน
อัตราร้อยละ 1 ของภาระค้ำประกันจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี   
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวนรวม 9,034.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 222.99 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 ซึ่งร้อยละ 99.35 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นส่วนของเงินลงทุนระยะยาวซึ่งมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นตามผลตอบแทนที่ได้รับในระหว่างปีในอัตราร้อยละ 2.63 ต่อปี หรือเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 จำนวน 226.32 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ณ 31 ธันวาคม 2554 บสย. มีหนี้สินหมุนเวียนมีจำนวน 5,590.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน
1,414.15  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.86  โดยร้อยละ 79.62 ของหนี้สินเป็นการสำรองค่าประกันชดเชยจำนวน
รวม 4,451.28 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 823.17 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.69 คงเหลือหนี้สิน
หมุนเวียนอีกจำนวน  1,139.07  ล้านบาท  ประกอบด้วยเงินค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้าร้อยละ 18.31 และหนี้สินอื่นอีก
ร้อยละ 2.07
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เนื่องจาก บสย. ได้รับการผ่อนปรนจากกระทรวงการคลังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS39) ดังนั้นคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่   29 มกราคม
2552 มีมติให้ บสย. ทยอยการตั้งสำรองค่าประกันชดเชยเพิ่มขึ้นจากผลต่างระหว่างการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์เดิม
กับ หลักเกณฑ์ IAS 39 โดยในปี 2553  ในอัตราร้อยละ 20  ปี 2554 ในอัตราร้อยละ 50 และ ในอัตราร้อยละ 100 ใน
ปี 2555 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้เฉพาะการค้ำประกันสินเชื่อโครงการปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงการค้ำประกันตาม
โครงการ PGS แต่เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2554  NPGs โครงการปกติของ บสย. มีจำนวน 3,678.25 ล้านบาท ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 446.54 ล้านบาท ทำให้ในปี 2554 บสย. ต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอีกจำนวนเพียง 176.55 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2553 197.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.79   ส่วนการตั้งสำรองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS   บสย.
สำรองตามรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 100   จำนวน 1,345.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2553 จำนวน 645.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.12   และเมื่อหักยอดที่โอนเป็นลูกหนี้เนื่องจากการจ่ายค่า
ประกันชดเชยและทดรองจ่ายสำหรับการค้ำประกันสินเชื่อโครงการ RP ให้แก่สถาบันการเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
698.83  ล้านบาทแล้ว คงเหลือการตั้งสำรองค่าประกันชดเชยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 สุทธิจำนวน 823.17 ล้านบาท
ส่วนของเจ้าของมีจำนวนรวม 6,513.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 158.52 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.49 เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของปี 2554 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ ทำให้ บสย. มีขาดทุนสะสม
ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 294.42 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีการปรับลดลงของมูลค่าการประเมินราคาหลักทรัพย์ลงทุน
จำนวน 126.39 ล้านบาท จึงทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เพียงจำนวน 158.52 ล้านบาท

รายได้ และค่าใช้จ่าย
จากผลการดำเนินงานในปี 2554   บสย. มีรายได้รวม 1,983.50 ล้านบาท   เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน
458.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.06 แยกเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 590.26 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.39 และจากรายได้อื่น จำนวน 46.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 127.24 ส่วนรายได้บริหาร
เงินกองทุนส่วนบุคคลลดลงจำนวน 178.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.88   
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวนรวม 1,689.09 ล้านบาท เมื่อหักส่วนที่เป็นการตั้งสำรอง     
ค่าประกันชดเชยจำนวน 823.17 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจำนวนรวม 647.33 ล้านบาทแล้ว คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจำนวน 218.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 49.13   แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
พนักงานร้อยละ 67.24 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและอื่นๆ ร้อยละ 32.76

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ในปี 2554 บสย. มีกำไรขั้นต้นก่อนการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าประกันชดเชยรวม 1,764.91 

ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ร้อยละ 28.04 และเมือ่ ปรับปรุงรายการตัง้ สำรองค่าประกันชดเชย หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ
แล้ว บสย. มีกำไรจากการดำเนินงานรวม  294.42  ล้านบาท หรือกำไร 4.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน
28.88 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 0.43 บาทต่อหุ้น
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ

ผู้ถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแต่ละปี ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้   ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกำหนด
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน   การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ   ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้จัดทำขึ้น   ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่า
การตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
/ ตามที่อธิบาย...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเผยแพร่พระบรมราโชวาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
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ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  กิจการได้
ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ   ซึ่ง
กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อ
จัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ ได้แสดง
ตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(นางยุพิน  ชลานนท์นิวัฒน์) 
ผู้อำนวยการสำนัก

(นางมณี  วัชระกิจจา)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 19 เมษายน 2555
โครงการเผยแพร่พระบรมราโชวาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

		

หมายเหตุ

2554

2553

317,234,256.95
2,411,971,372.37
2,695,586,683.09
(2,695,586,683.09)
22,898,804.96
314,922,103.22
2,230,612.99
3,069,257,150.49

627,970,816.38
972,000,000.00 
2,203,938,861.92 
(2,203,938,861.92)
3,146,647.03 
113,439,039.29
3,035,155.28
1,719,591,657.98 

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3.3
4.1.1
เงินลงทุนชั่วคราว
3.4
4.2.1
ลูกหนี้จากการค้ำประกัน
3.5
4.3
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.5
4.3
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันค้างรับ
4.4
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
3.4
4.2.2
ห้องชุดสำนักงาน และอุปกรณ์ - สุทธิ
3.6
4.5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์				

8,975,821,509.78
53,211,760.17
5,419,523.07
331,375.45
9,034,784,168.47
12,104,041,318.96

8,749,495,012.36
57,296,277.34
4,670,218.86
323,775.45
8,811,785,284.01
10,531,376,941.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

		

2554

2553

1,023,873,417.26
33,791,662.68
2,169,070.03
11,490,780.02
67,742,180.29
4,451,284,465.39
5,590,351,575.67
5,590,351,575.67

492,209,425.47
30,043,154.57
2,383,375.10
- 
23,455,029.30
3,628,112,690.28
4,176,203,674.72
4,176,203,674.72

6,839,946,700.00

6,839,946,700.00

6,702,473,000.00
140,496,941.70
(329,280,198.41)
6,513,689,743.29
12,104,041,318.96

6,702,473,000.00
266,885,666.80
(614,185,399.53)
6,355,173,267.27
10,531,376,941.99

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับล่วงหน้า
เงินชดเชยค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
4.6
เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้
ประมาณการหนี้สิน
4.7
หนี้สินอื่น
4.8
เงินสำรองค่าประกันชดเชย
3.7
4.9
รวมหนี้สินหมุนเวียน
		 รวมหนี้สิน			
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
4.10
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 68,399,467 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 67,024,730 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
4.11
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร
		 รวมส่วนของเจ้าของ			
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

							
...................................................................
...................................................................
(นายสันติ วิลาสศักดานนท์)
(นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์)
ประธานกรรมการ
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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2554

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2554

2553

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
3.1
1,536,349,147.45
รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน
3.1
364,072,944.74
รายได้อื่น
4.13
83,080,712.08
รวมรายได้			 1,983,502,804.27
ค่าใช้จ่าย
3.2
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
        146,967,969.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
         19,532,690.88
ค่าตอบแทนกรรมการ
2,242,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
38,485,520.63
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
11,357,722.22
ค่าประกันชดเชยสุทธิ
หนี้สูญ
154,396,393.86
ค่าประกันชดเชย
823,171,775.11
หนี้สงสัยจะสูญ
492,930,993.47
รวมค่าใช้จ่าย			 1,689,085,565.85
กำไรจากการดำเนินงาน			
294,417,238.42
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
4.11
(126,388,725.10)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
(126,388,725.10)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม			
168,028,513.32
กำไรสุทธิต่อหุ้น

3.9		

4.39

946,087,796.76
542,387,741.15
36,557,497.93
1,525,033,035.84

85,415,660.73
19,576,250.79
1,906,000.00
28,860,383.16
10,815,116.57
111,713,153.51
883,982,187.06
117,224,939.61
1,259,493,691.43
265,539,344.41
80,934,712.57
80,934,712.57
346,474,056.98
3.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2554  และ  2553
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
		

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว

ผลกำไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
6,702,473,000.00 185,950,954.23
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
- ผลกำไรจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขาย
80,934,712.57
กำไรสุทธิสำหรับงวด
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
80,934,712.57
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		 6,702,473,000.00 266,885,666.80

กำไร (ขาดทุน)
รวม
สะสม		
(879,724,743.94) 6,008,699,210.29
80,934,712.57
265,539,344.41 265,539,344.41
265,539,344.41 346,474,056.98
(614,185,399.53) 6,355,173,267.27

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
6,702,473,000.00 266,885,666.80 (614,185,399.53) 6,355,173,267.27
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
4.7
(9,512,037.30)
(9,512,037.30)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
6,702,473,000.00 266,885,666.80 (623,697,436.83) 6,345,661,229.97
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
- ผลขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขาย 4.11
(126,388,725.10)
(126,388,725.10)
กำไรสุทธิสำหรับงวด
294,417,238.42 294,417,238.42
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
(126,388,725.10) 294,417,238.42 168,028,513.32
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		 6,702,473,000.00 140,496,941.70 (329,280,198.41) 6,513,689,743.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2554

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2554  และ  2553
หน่วย : บาท

			

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าประกันจ่ายชดเชย
(กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
(กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับดอกเบี้ย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการค้ำประกัน
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับล่วงหน้า
เงินชดเชยค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

2554

2553

294,417,238.42

265,539,344.41 

10,790,121.25
11,048,136.79 
647,327,387.33 228,938,093.12 
823,171,775.11 883,982,187.06 
(379,951.00)
(352,715,222.52) (531,572,624.58)
(75,842,378.12) (33,893,488.32)
56,090,220.19
33,626,433.11
1,402,859,190.66 857,668,081.59
(645,833,149.33) (227,821,529.01)
(201,483,063.93) (32,832,571.63)
804,542.29
(727,350.77)
(1,501,838.00)
584,435.89
531,663,991.79
3,748,508.11
(214,305.07)
1,978,742.72
41,930,557.85
(268,906,013.57)
1,133,953,177.09

354,995,860.70
26,443,654.57
(4,685,655.69)
-        
13,926,102.65
129,882,946.71
987,551,028.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2554  และ  2553
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่  1 มกราคม 2554
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2554

2554

2553

318,849.83
(4,003,477,695.37) (972,000,000.00)
(5,098,364.15)
(5,327,539.30)
2,564,987,510.12 483,000,000.00
            380,000.00
(1,481,187.12)
-        
(1,444,689,736.52) (494,008,689.47)
(310,736,559.43) 493,542,338.83 
4.1.1
627,970,816.38 134,428,477.55
4.1.1
317,234,256.95 627,970,816.38

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2554  และ  2553

1. ข้อมูลทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 โดยสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริการค้ำประกันสินเชื่อ และ
ดำเนินการเกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม (การประกอบอุตสาหกรรม การทำหัตถกรรมหรือการ
ประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้โดยมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมที่บุคคลภาคเอกชน
เท่านั้นเป็นเจ้าของ  และมีทรัพย์สินถาวรตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง)  ให้สามารถเร่งการกระจาย
สินเชื่อไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น

2. เกณฑ์การนำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงินและ
ตามหลักการบัญชี   ที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และแสดงรายการในงบ
การเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554

2.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่
ในปี 2554 บสย. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือ
ปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี 		
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2552)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2552)
รายได้ (ปรับปรุง 2552)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล  (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน     
ฉบับที่ 33 กำไรต่อหุ้น (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2552)   
ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 5

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อการขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2552)

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่มี
ผลกระทบต่อ  งบการเงิน  ของ บสย. อย่างเป็นสาระสำคัญ ยกเว้น
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
แสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่ในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน บสย. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดั ง กล่ า วในปี ปั จ จุ บั น โดยเลื อ กวิ ธี บั น ทึ ก บั ญ ชี ห นี้ สิ น ผลประโยชน พ นั ก งานในอดี ต ทั้ ง จำนวน
ปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 ทั้งนี้จะมีผลทำให้ขาดทุนสะสมในปี 2554 เพิ่มขึ้นจำนวน 9.51
ล้านบาท และรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 1.98 ล้านบาท ในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 4.7) ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 เพิ่มขึ้น (ผลประโยชนพนักงานในอดีต)

11.49
9.51

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น (ผลประโยชนพนักงานงวดปัจจุบัน)
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1.98

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้
3.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน รับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของโครงการโดย
เรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปีตามอัตราที่กำหนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
3.1.2 รายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน
- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก พันธบัตรและหุ้นกู้ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- ตัดจำหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย
หรือลดลงตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
- กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ และตราสารทุน รับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การจำหน่าย
3.1.3 ดอกเบีย้ รับ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง สำหรับโบนัสพนักงานปี 2554 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในงวดปัจจุบัน ยกเว้น เงินโบนัสพนักงานปี 2553 รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด  

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนชั่วคราวมี
กำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

3.4 เงินลงทุน
3.4.1 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ ตั๋วเงินรับ และบัตรเงินฝาก แสดงด้วยราคาทุน
3.4.2 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
และรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย บันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าเงินลงทุนแสดงเป็น รายการหักบัญชีเงินลงทุน และรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วน
ของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจำหน่ายเงินลงทุน จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมนั้นในงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.4.3 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
ตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณจากสูตรอัตราผล
ตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง ปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม   ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงของหลักทรัพย์เผื่อขายได้บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ
แสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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บสย. จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น และ
ปรับปรุงโดยเทียบกับมูลค่าตามราคาที่รับซื้อหน่วยลงทุนคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นบันทึกใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้ชนิดเดียวกันมีการจำหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่าย
คำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากจำนวนที่ถือครองทั้งหมด

3.5 ลูกหนี้จากการค้ำประกัน
ลูกหนี้จากการค้ำประกันเป็นลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายให้ธนาคารตามสัญญาค้ำประกันซึ่งสามารถเรียกคืน
จากผู้กู้ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งรับรู้ตาม
เกณฑ์เงินสด เนื่องจากดอกเบี้ย ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บไม่ได้ เนื่องจาก
ลูกหนี้จากการค้ำประกันเป็นลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล่องและเป็นลูกหนี้ที่ถูกธนาคาร (ผู้ให้กู้) ฟ้องร้อง
บังคับคดีมาแล้ว ซึ่งจัดเป็นลูกหนี้เสียและจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตที่ผ่านมายอดลูกหนี้
ดังกล่าวได้รับคืนมามีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ดังนั้น บสย. จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100  ตามมติคณะกรรมการของ บสย. ครั้งที่
3/2544 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544 หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีนำไปลดยอดจำนวนที่กันไว้เป็นค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.6 ห้องชุดสำนักงาน และอุปกรณ์
ห้องชุดสำนักงานและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่า
เสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้    
ห้องชุดสำนักงาน
เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำนักงาน
เครื่องใช้สำนักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน

20
10
5
3
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ พิจารณาจากผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายกับราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแทน
ในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและ
ค่าบำรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
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3.7 การกันเงินสำรองค่าประกันชดเชย

บสย. จัดเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีหน้าที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ลูกหนี้ของสถาบัน
การเงินมีหลักประกันไม่เพียงพอ  บสย. มีนโยบายการค้ำประกันสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บสย. ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549  ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ำเสมอ โดยปรับปรุงครั้งล่าสุดในการประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ให้กำหนด
นโยบายการจัดชั้นหนี้และการกันเงินสำรองค่าประกันชดเชยโครงการปกติ เฉพาะหนี้จัดชั้นด้อย
คุณภาพ (NPG) ซึ่งเป็นการจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ
20, 50 และ 100 ตามลำดับ ตามความเหมาะสมกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องกันเงิน
สำรองสำหรับหนี้ที่จัดชั้นปกติและหนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษดังเช่นสถาบันการเงินทั่วไป บสย. จัดชั้นหนี้
และกันเงินสำรองค่าประกันชดเชยตามความรับผิดชอบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่กำหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์การค้ำประกันของแต่ละประเภทค้ำประกัน บสย. จัดประเภทของภาระค้ำประกัน ดังนี้
3.7.1 ประเภทของภาระค้ำประกัน – โครงการปกติ
1. การค้ำประกันประเภทปกติ รับผิดชอบตามภาระค้ำประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัด
จนถึงวันที่ฟ้องหรือไม่เกินเงื่อนไขตามการค้ำประกันที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน
2. การค้ำประกันประเภท NPL รับผิดชอบตามภาระค้ำประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัด
จนถึงวันที่คดีถึงที่สุด
3. การค้ำประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับผิดชอบตามภาระ
ค้ำประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือค้ำประกัน
4. การค้ำประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP) รับผิดชอบครึ่งหนึ่ง
ของส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่ากับภาระหนี้คงเหลือหักมูลค่าหลักประกันที่ขายได้) บวก
ดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน

		

บสย. ได้กันเงินสำรองค่าประกันชดเชยโดยอิงตามหลักเกณฑ์การกันเงินสำรองตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนส.31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกัน
สำรองของสถาบันการเงิน
บสย. ได้รับการผ่อนปรนจากกระทรวงการคลังในการปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดังกล่าว แต่ไม่เกิน ปี 2555 ดังนั้น คณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 29
มกราคม 2552 มีมติให้ทยอยกันเงินสำรองค่าประกันชดเชยแต่ละประเภทดังนี้
ปี 2553 และ 2554  ให้กันเงินสำรองค่าประกันชดเชยเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 20 และ 50 ตามลำดับ
ของผลต่างระหว่างจำนวนเงินกันสำรองที่กำหนดในนโยบายการค้ำประกันสินเชื่อกับหลักเกณฑ์การกัน
เงินสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2555 ให้กันเงินสำรองค่าประกันชดเชย สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกันในอัตราร้อยละ 100 
บสย. ได้กันเงินสำรองค่าประกันชดเชยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  โดยถือเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าประกันชดเชยสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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3.7.2 การกันเงินสำรองค่าประกันชดเชย – โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ประกอบด้วยโครงการ PGS ระยะที่ 1,
โครงการ PGS ระยะที่ 2, โครงการ PGS ระยะที่ 3, โครงการ PGS สำหรับธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง, โครงการหนี้สินภาคประชาชน (หนี้สินนอกระบบ), โครงการรายสถาบันการเงิน
ระยะที่ 1, โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 2, โครงการ PGS ร่วมกับ ธพว. และ โครงการ
PGS FLOOD 2011 โดยมีการกันเงินสำรองค่าประกันชดเชย ดังนี้
1. โครงการ PGS ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อที่มีข้อตกลงร่วมกับ
สถาบันการเงินเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการค้ำประกันและสัดส่วนความรับผิดตลอดอายุ
โครงการ 5 ปี (เริ่มโครงการวันที่ 6 มีนาคม 2552 และวันที่ 7 มีนาคม 2553 ตามลำดับ)
โดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 กำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้น
ด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ และ
โครงการ PGS ระยะที่ 2 กำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อย
คุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ โดยกันสำรอง
ค่าประกันชดเชยทั้งจำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ โดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน  โดยโครงการ PGS ระยะที่
1 แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ในอัตราร้อยละ
8.75 และอีกร้อยละ 6.75 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล และโครงการ PGS ระยะที่ 2 แยก
เป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 8.75 และ
อีกร้อยละ 6.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนั้น บสย. จึงตั้งสำรองค่าประกันชดเชยทั้ง
จำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ และส่วนต่างของความเสียหายของ
โครงการ PGS  ระยะที่ 2 ที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกร้อยละ 0.50 
2. โครงการ PGS ระยะที่ 3 เป็นโครงการค้ำประกันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการให้
ความช่วยเหลือการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากโครงการ PGS
ระยะที่ 2 โดยมีวงเงินค้ำประกัน 36,000 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดการ
รับคำขอค้ำประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็น
ภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15.50 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย
ตลอดอายุโครงการ   โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่
ค้ำประกัน แยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ในอัตรา
ร้อยละ 8.75 และอีกร้อยละ 6.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนั้น บสย. จึงตั้งสำรอง
ค่าประกันชดเชยทั้งจำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ และส่วนต่างของ
ความเสียหายของโครงการ PGS ระยะที่ 3 ที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลอีกร้อยละ 0.50 
3. โครงการ PGS สำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้
โครงการการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำหรับธนาคารพาณิชย์ กับ บสย. วงเงิน
3,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารนำไปจัดสรรวงเงินค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่ละราย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้ำประกัน
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สินเชื่อในลักษณะ PGS ซึ่งมีอายุโครงการไม่เกิน 7 ปี (เริ่มโครงการวันที่ 26 มีนาคม 2553)
โดยกำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ
12 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำรองค่าประกัน
ชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ รวมกัน   ไม่เกินร้อยละ 12 ตลอดอายุ
โครงการ 7 ปี
4. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้สินนอกระบบ) เป็นโครงการค้ำประกัน
สิ น เชื่ อ ตามนโยบายของรั ฐ บาลดำเนิ น การภายใต้ โ ครงการค้ ำ ประกั น ในลั ก ษณะ PGS
สำหรั บ โครงการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น นอกระบบแบบระยะเวลาค้ ำ ประกั น 8 ปี วงเงิ น
ค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท และระยะเวลาค้ำประกัน 12 ปี วงเงินค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท
เพื่อให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่
เข้าร่วมโครงการฯ และขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ที่ผ่านขั้นตอนการเจรจาหนี้สินนอกระบบ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ และการพิจารณา
สินเชื่อตามระเบียบของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2 แบบ กำหนดความเสียหายสูงสุด
ที่เป็นภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 15 และร้อยละ 23 ของภาระ
ค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน ตามลำดับ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
อัตราร้อยละ 2  ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำรองค่าประกันชดเชย
ของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 และร้อยละ 23
ตลอดอายุโครงการ 8 ปี และอายุโครงการ 12 ปี ตามลำดับ
5. โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 เป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับ
สถาบันการเงินแต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26
มีนาคม 2553  โดยแบ่งการค้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี และ
7 ปี ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยกำหนดความเสียหายสูงสุดที่
เป็นภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระ
ค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน ตามลำดับ โดยทั้ง 2 ประเภทเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสำรอง
ค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.50
และร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปี ตามลำดับ 
6. โครงการรายสถาบันการเงินระยะที่ 2 เป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับ
สถาบันการเงินแต่ละแห่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลงวันที่
27 ตุลาคม 2554  โดยแบ่งการค้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ปี
และ 7 ปี ทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยกำหนดความเสียหาย
สูงสุดที่เป็นภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12
ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน ตามลำดับ โดยทั้ง 2 ประเภทเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงิน
สำรองค่าประกันชดเชยของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ
8.50 และร้อยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 5 ปี และ 7 ปี ตามลำดับ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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7. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ร่วมกับ ธพว. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษายน
2554 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มติคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 

1/2554 วันที่ 15 และ 16 มกราคม 2554 และครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2554 เห็นชอบให้ บสย. ดำเนินการภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio
Guarantee Scheme ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) รวม 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจ
ขายตรง วงเงิน 2,000   ล้านบาท   คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554
เห็ น ชอบให้ ด ำเนิ น การขยายระยะเวลาดำเนิ น โครงการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเงิ น แก่
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี สิ้นสุดการรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2554  และให้ขยายกลุ่มเป้าหมายโดยให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ
ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจขายตรง โดยกำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำประกัน
หนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 7.50 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ
การค้ำประกัน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่
ค้ำประกัน สำหรับค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.75
ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรกให้กับ บสย. ในอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 7.75 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 1 ได้รับ
เงินชดเชยจากรัฐบาลในปีแรก ดังนั้น บสย. จึงตั้งสำรองค่าประกันชดเชยทั้งจำนวน
ของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ 
2) โครงการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการชุมนุม (กรณีผปู้ ระกอบการ
ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยและยังไม่ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย) วงเงิน
2,000 ล้านบาท คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ดำเนิน
การระยะเวลาโครงการ 5 ปี สิ้นสุดการรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม
2554   โดยกำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ
(NPG) ร้อยละ 9 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน โดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน สำหรับค่าธรรมเนียม
ค้ำประกันในปีแรกให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนส่วนต่าง
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรกให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี ของวงเงิน
ค้ำประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
ร้อยละ 8 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 0.75 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลใน
ปีแรก ดังนัน้ บสย. จึงตัง้ สำรองค่าประกันชดเชยทัง้ จำนวนของเงินรายได้คา่ ธรรมเนียม
ที่ได้รับในปีนั้นๆ และส่วนต่างของความเสียหายของโครงการ ที่ไม่ได้รับการชดเชยจาก
รัฐบาลอีกร้อยละ 0.25
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3) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลน
ถล่มปี 2554 วงเงิน 2,000 ล้านบาท คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
เห็นชอบให้ดำเนินการระยะเวลาโครงการ   5 ปี สิ้นสุดการรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำประกันหนี้
จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 7.50 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการ
ค้ำประกันโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน
สำหรับค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีที่ 1 – 2  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดย
รัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีที่ 1 – 2  ให้กบั บสย. ในอัตราร้อยละ
0.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ซึ่งแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 7.25 ตลอดอายุโครงการ และอีกร้อยละ 1.50 ได้รับเงิน
ชดเชยจากรัฐบาลในปีที่ 1 – 2  ดังนั้น บสย. จึงตั้งสำรองค่าประกันชดเชยทั้งจำนวน
ของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ 
8. โครงการ PGS FLOOD 2011 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   1 พฤศจิกายน 2554 เห็น
ชอบให้ดำเนินการค้ำประกันสินเชือ่ ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้านบาท 

มีระยะเวลาการค้ำประกัน 7 ปี สิ้นสุดคำขอให้ค้ำประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555  
โดยกำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ
30 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหาย
ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 17.75 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ สำหรับ
อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุน
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีที่ 1 – 3 ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงิน
ค้ำประกัน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้วงเงินในปีที่ 4 – 7 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
ของวงเงินที่ค้ำประกัน จึงแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนีย ม
ค้ำประกันร้อยละ 7 และอีกร้อยละ 5.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล ดังนั้น บสย. จึงตั้ง
สำรองค่าประกันชดเชยทั้งจำนวนของเงินรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปีนั้นๆ 
การกันเงินสำรองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ค่าประกันชดเชยสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีนั้นๆ

3.8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย.
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทำงานของพนักงาน บสย. โดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน เงินจ่ายสมทบเข้า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บสย. บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกี่ยวข้อง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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3.9 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
คำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออก
จำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

3.10 โครงการผลประโยชนพนักงาน
บสย. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน   ในการประมาณการ
ภาระหนี้สินการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อพนักงานเกษียณอายุ การประมาณการหนี้สินผลประโยชนของ
พนักงานคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ป ระกันภัยด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ล ะหน่ว ยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected 

Unit Credit Method) ซึ่งนำข้อมูลจากประสบการณ์มาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำนวณคิดลดด้วย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยของสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณ
การหนี้สิน ผลแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในแต่
ละงวดบัญชีจะรับรูเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดนั้น สำหรับหนี้สินผลประโยชนพนักงานในอดีตทั้ง
จำนวนปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
- ตั๋วเงินรับ
รวม

2554

2553

50.22

39.96

247.01
20.00
317.23

418.01
170.00
627.97

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จำนวน 47.74 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.10 – 2.25 ต่อปี
เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 247.01 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.50 – 3.75 ต่อปี 
ตั๋วเงินรับเป็นตั๋วแลกเงินประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถาม จำนวน 20 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี
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4.1.2 เงินสดค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ประกอบงบกระแสเงินสด)
หน่วย : ล้านบาท

2554
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่ตัวตนยกมา
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก  เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป

7.45
5.10
2.35

2553
5.33
5.33
-

4.2 เงินลงทุน ประกอบด้วย
4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตรรัฐบาล
ตั๋วเงินรับ
เงินฝากประจำ
รวม

2554

2553

81.97
2,330.00
2,411.97

52.00
920.00
972.00

พันธบัตรรัฐบาลเป็นพันธบัตรระยะสั้นประเภทมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน จำนวน
81.97 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 3.12 ต่อปี
4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุนในกองทุนเปิด   (หมายเหตุ 4.2.2.1)
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล   (หมายเหตุ 4.2.2.2)
รวม

2554

2553

15.53
8,960.29
8,975.82

18.80
8,730.69
8,749.49

4.2.2.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด
หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยดรากอน 3,000,000 หุ้น
หัก  ค่าเผื่อการลดราคาของหลักทรัพย์
ราคาตามบัญชีสุทธิ
ราคาตลาดต่อหุ้น (บาท)

2554

2553

30.00
(14.47)
  15.53
5.18

30.00
(11.20)
  18.80
6.27

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในกองทุนเปิด แสดงราคาตามบัญชีสุทธิ จำนวน
15.53 ล้านบาท และ 18.80 ล้านบาท มีราคาทุน จำนวน 30 ล้านบาท บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
ในปี 2544 จำนวน 23.25 ล้านบาท คงเหลือกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 8.78 ล้านบาท และ
12.05 ล้านบาท ตามลำดับ (หมายเหตุ 4.11) 
กองทุ น เปิ ด ไทยดรากอน จำนวน 30 ล้ า นบาท เป็ น กองทุ น รวมประเภทรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น  
โครงการจัดตั้งดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด โดยจัดตั้งนับตั้งแต่
วันที่ 22 มีนาคม 2537 (วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม) กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมเงินออม
และเงินลงทุนจากสถาบันการเงินทั้งในและนอกประเทศเป็นหลักและจากประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ
เพื่อลงทุนในตราสารแห่งทุนหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินและตลอดจนเครื่องมือทางการเงินต่างๆ
โดยเน้นที่ความมั่นคงและเสถียรภาพของการลงทุน
เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล เป็ น เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย โดย บสย. ได้ ว่ า จ้ า งบริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 4 แห่ง เป็นผู้ดำเนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 85 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารทุน ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนคิดค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ
0.12 ต่ อ ปี ข องมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น สำหรั บ ปี 2554 และ 2553 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า
ธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 11.36 ล้านบาท และ 10.82 ล้านบาท และมีรายได้ที่
เกิดจากการบริหารเงินจำนวน 364.07 ล้านบาท และ 542.39 ล้านบาท ตามลำดับ
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2554

4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
แสดงตามราคาทุนเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
หน่วย : ล้านบาท
ราคาทุน
		

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
• ตราสารหนี้
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร
• พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
    กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ตั๋วเงินคลัง
• หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
• หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
หุ้นสามัญ
ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

2554

2553

มูลค่า ราคาทีแ่ สดง ราคาทุน
ยุตธิ รรม ในงบการเงิน		

มูลค่า ราคาทีแ่ สดง
ยุตธิ รรม ในงบการเงิน

84.75
84.75 84.75 42.08 42.08 42.08
156.61 156.61 156.61 145.72 145.72 145.72
241.36    241.36 241.36   187.80   187.80   187.80

1,040.84 1,040.84 1,040.84 368.33 368.33 368.33
929.75 929.75 929.75 187.04 187.04   187.04
1,970.59 1,970.59 1,970.59   555.37   555.37   555.37
750.44 763.04 763.04 1,906.94 1,913.79 1,913.79
2,666.94 2,664.93 2,664.93 2,034.28 2,023.87 2,023.87
   244.05    244.46    244.46 265.80 267.01 267.01
     69.54      69.60      69.60   484.15   484.15   484.15
3,730.97 3,742.03 3,742.03 4,691.17 4,688.82 4,688.82
   187.03    186.45     186.45 275.83 276.33 276.33
1,903.05 1,912.56 1,912.56 1,792.21 1,817.47 1,817.47
2,090.08 2,099.01 2,099.01 2,068.04 2,093.80 2,093.80

   795.57    907.30     907.30    972.45
    1.02
795.57    907.30     907.30    973.47
รวม
8,828.57 8,960.29 8,960.29 8,475.85
บวก กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง (หมายเหตุ 4.11) 131.72
254.84
8,960.29
8,730.69

1,201.71
     3.19
1,204.90
8,730.69

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

1,201.71
     3.19
1,204.90
8,730.69
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4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
หน่วย : ล้านบาท

2554 (มูลค่ายุติธรรม)
TISCO
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ

36.25     30.05
     142.46      4.00
178.71      34.05

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
• ตราสารหนี้
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร
• พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่  
      กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ตั๋วเงินคลัง
• หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
• หุ้น
หุ้นสามัญ
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MFC

ONE
4.64
4.64

K-ASSET

รวม

13.81
10.15
23.96

84.75
156.61
241.36

     527.12
513.72     1,040.84
    498.65     431.10 929.75
527.12    498.65     513.72      431.10 1,970.59
       23.77   210.34       70.73      458.20 763.04
     477.71    807.42     782.00      597.80 2,664.93
     244.46
      244.46
    69.60
69.60
     745.94 1,087.36 852.73 1,056.00 3,742.03
     163.47
22.98
186.45
        546.63 437.91 491.69 436.33 1,912.56
710.10 460.89 491.69 436.33 2,099.01
     278.17 248.24 159.28 221.61 907.30
278.17 248.24 159.28 221.61 907.30
2,440.04 2,329.19 2,022.06 2,169.00 8,960.29

2554

4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
หน่วย : ล้านบาท

2553 (มูลค่ายุติธรรม)
TISCO
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
• ตราสารหนี้
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร
• พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่  
      กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ตั๋วเงินคลัง
• หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
• หุ้น
หุ้นสามัญ
ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

MFC

ONE

K-ASSET

รวม

6.91
     70.10
77.01

6.74
25.40
32.14

10.76
10.76

17.67
50.22
67.89

42.08
145.72
187.80

     252.48
    252.48

187.04
187.04

115.85
115.85

-

368.33
187.04
555.37

       255.68
     211.93
     
   267.01
     734.62
     
  256.22
     703.66
959.88

566.87
514.39

474.98
438.08

616.26 1,913.79
859.47 2,023.87

267.01
224.92 259.23
484.15
1,306.18 1,172.29 1,475.73 4,688.82
20.11
425.03
445.14

415.21
415.21

276.33
273.57 1,817.47
273.57 2,093.80

     350.92 311.88 253.07 285.84 1,201.71
0.91
0.54
0.54
1.20
3.19
351.83 312.42 253.61 287.04 1,204.90
2,375.82 2,282.92 1,967.72 2,104.23 8,730.69

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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4.3 ลูกหนี้จากการค้ำประกัน
หน่วย : ล้านบาท

		
		

ลูกหนี้จากการค้ำประกัน
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากการค้ำประกัน – สุทธิ

2554

2553

2,695.59
(2,695.59)
-

2,203.94
(2,203.94)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีลูกหนี้จากการค้ำประกันที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้
ธนาคาร จำนวน 698.25 ล้านบาท และ 257.32 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.9) ได้รับชำระคืนเงินต้น
จำนวน 52.42 ล้านบาท และ 30.79 ล้านบาท มีส่วนที่ได้รับชำระจากลูกหนี้ดังกล่าวบันทึกดอกเบี้ยรับ
จำนวน 16.67 ล้านบาท และ 21.75 ล้านบาท ตามลำดับ ในระหว่างปี 2554 และ 2553 มีการ
จำหน่ายหนี้สูญ จำนวน 154.40 ล้านบาท และ 111.71 ล้านบาท ซึ่งได้รวมเงินทดรองจ่ายค่า
ธรรมเนียมศาล จำนวน 0.21 ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท ตามลำดับ
ดอกเบี้ยของลูกหนี้จากการค้ำประกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน
174.54 ล้านบาท และ 148.23 ล้านบาท บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชี เนื่องจากมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ 

4.4 ค่าธรรมเนียมค้ำประกันค้างรับ
หน่วย : ล้านบาท

2554
ต้นงวด

- PGS ท่องเที่ยว
- PGS ระยะที่ 1
- PGS ระยะที่ 2
- PGS ร่วมกับ ธพว.
- PGS FLOOD 2011
- โครงการปกติ
รวม
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เพิ่มขึ้น

ลดลง ปลายงวด ต้นงวด

2553
เพิ่มขึ้น

ลดลง ปลายงวด

1.95
1.95 80.61 392.56 (473.17) 112.88 192.43
- 305.31 - 113.56 (0.68) 112.88
5.27
5.27 0.96
0.96 0.55 3.01 (2.13) 1.43 0.93 (0.38) 0.55
113.43 203.62 (2.13) 314.92 80.61 507.05 (474.23) 113.43

4.4.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือ
ด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหา
ภายในประเทศ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมสิ้นสุดการค้ำประกันในวันที่
31 กรกฎาคม 2552  ไปสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 โครงการมีระยะเวลา 5 ปี
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีที่ 1 – 2 อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยรัฐบาลจะ
อุดหนุนส่วนต่างของค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของวงเงินค้ำประกันสำหรับ
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2554

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

ค่าธรรมเนียมปีที่ 1 -2 ที่ยกเว้นอัตราร้อยละ 1.50 บสย. จะนำมาคิดภาระค้ำประกันเฉลี่ยด้วย
ส่วนค่าธรรมเนียมในปีที่ 3 – 5 จะเรียกเก็บในอัตราปกติ ร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่
ค้ำประกัน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบให้ดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ
โครงการ PGS ระยะที่ 2 (โครงการมีอายุ 5 ปี) ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี กับลูกค้าที่ บสย. ค้ำประกันทุกราย ตั้งแต่เริ่ม
โครงการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยรัฐบาลจะอุดหนุนส่วน
ต่างของค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงินค้ำประกันสำหรับปีแรกในวงเงินไม่เกิน
300 ล้านบาท โดย บสย. จะนำค่าธรรมเนียมที่ยกเว้นในปีแรกอัตราร้อยละ 1 มาคิดภาระ
ค้ำประกันเฉลี่ยด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมในปีที่ 2 – 5 จะเรียกเก็บในอัตราปกติร้อยละ 1.75 

ต่อปี ของวงเงินที่ค้ำประกัน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อโครงการ PGS ระหว่าง บสย.
กับ ธพว. อีก 3 โครงการ ดังนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โครงการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง (โครงการมี
ระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุดการค้ำประกันในวันที่ 31 ธันวาคม 2554) ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท  
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี กับลูกค้าที่ บสย. ค้ำประกัน
ทุกราย โดยรัฐบาลจะอุดหนุนส่วนต่างของค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของวงเงิน
ค้ำประกันสำหรับปีแรกไม่เกิน 20 ล้านบาท โดย บสย. จะนำค่าธรรมเนียมที่ยกเว้นในปีแรก
อัตราร้อยละ 1 มาคิดภาระค้ำประกันเฉลี่ยด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมในปีที่ 2 – 5 จะเรียกเก็บใน
อัตราปกติร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุม (กรณีผู้ประกอบการที่มีกรมธรรม์ประกันภัยและยังไม่ได้รับสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย) (โครงการมีระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุดการค้ำประกันในวันที่ 31
ธันวาคม 2554) ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตราร้อยละ 1
ต่อปี กับลูกค้าที่ บสย. ค้ำประกันทุกราย โดยรัฐบาลจะอุดหนุนส่วนต่างของค่าธรรมเนียมใน
อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินค้ำประกันสำหรับปีแรกไม่เกิน 15 ล้านบาท โดย บสย. จะ
นำค่าธรรมเนียมที่ยกเว้นในปีแรกอัตราร้อยละ 0.75 มาคิดภาระค้ำประกันเฉลี่ยด้วย ส่วน
ค่าธรรมเนียมในปีที่   2 – 5 จะเรียกเก็บในอัตราปกติร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554   (โครงการมีระยะเวลา 5 ปี
สิ้นสุดการค้ำประกันในวันที่ 31 ธันวาคม 2554) ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมในปีที่ 1 – 2 อัตราร้อยละ 1 ต่อปี กับลูกค้าที่ บสย. ค้ำประกันทุกราย โดยรัฐบาล
จะอุดหนุนส่วนต่างของค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของวงเงินค้ำประกันสำหรับปี
ที่ 1 – 2 ไม่เกิน 30 ล้านบาท โดย บสย. จะนำค่าธรรมเนียมที่ยกเว้นในปีที่ 1 – 2 อัตรา
ร้อยละ 0.75 มาคิดภาระค้ำประกันเฉลี่ยด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมในปีที่ 3 – 5 จะเรียกเก็บใน
อัตราปกติร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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4.4.6 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   1 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบให้ดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ
ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ผล
กระทบจากอุทกภัย ปี 2554 โครงการ PGS FLOOD 2011 วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีระยะ
เวลาการค้ำประกัน 7 ปี สิ้นสุดคำขอให้ค้ำประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555  โดยเรียกเก็บ
อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนค่า
ธรรมเนียมค้ำประกันปีที่ 1 – 3  ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในปีที่ 4 – 7 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่
ค้ำประกัน จึงแยกเป็นส่วนที่ บสย. ได้รับจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ
7.00 และอีกร้อยละ 5.25 ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บสย. บันทึกการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในส่วนที่ยกเว้นให้กับ
ลูกค้าตามมติคณะรัฐมนตรีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน
313.49 ล้านบาท โดย บสย.ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรเป็นงบประมาณ
ชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่อไป

4.5 ห้องชุดสำนักงาน และอุปกรณ์ – สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2554
ราคาทุน
ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำหน่าย ปลายงวด

ต้นงวด

ราคา
	
เพิ่มขึ้น จำหน่าย ปลายงวด สุทธิ

93.53

ห้องชุดสำนักงาน
เครื่องตกแต่งและ
ติดตรึงสำนักงาน
เครื่องใช้สำนักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน
รวม

0.25
145.67 4.63
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2554

รายงานประจำปี

-

7.74 12.78 1.09
11.40 3.29
20.22 -

ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

93.53

44.12

4.67

-

48.79 44.74

(1.35)
(0.69)

7.74
13.87
13.34
19.53

7.30
11.49
10.36
15.10

0.12
0.60
1.01
2.30

7.42
12.09
(1.35) 10.02
(0.69) 16.71

0.25
(2.04) 148.26

88.37

0.02
8.72

0.02 0.23
(2.04) 95.05 53.21

0.32
1.78
3.32
2.82

4.5 ห้องชุดสำนักงาน และอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

2553
ราคาทุน

ห้องชุดสำนักงาน
เครื่องตกแต่งและ
ติดตรึงสำนักงาน
เครื่องใช้สำนักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำหน่าย ปลายงวด

ราคา
	
ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำหน่าย ปลายงวด สุทธิ

93.53

-

93.53

39.45

4.67

-

44.12 49.41

7.68
12.34
10.68
20.22
144.45

0.06.
0.44
0.84
1.34

7.74
12.78
(0.12) 11.40
20.22
(0.12) 145.67

7.16
10.82
9.93
12.06
79.42

0.14
0.67
0.55
3.04
9.07

(0.12)
(0.12)

7.30 0.44
11.49 1.29
10.36 1.04
15.10 5.12
88.37 57.30

-

4.6 เงินชดเชยค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
หน่วย : ล้านบาท

		
		
		

ยอดต้นงวด
บวก รับชดเชยค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
บวก รายการปรับปรุงเงินชดเชยเนื่องจากไม่ใช้วงเงิน
หัก เงินชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมรับ
ยอดปลายงวด

2554

2553

30.04
3.75
33.79

3.60
528.74
(502.30)
30.04

บสย. ได้รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำประกันโครงการ PGS ระยะที่ 1 ในส่วนที่ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกร้อยละ 1.75 ต่อปี จำนวน 525 ล้านบาท และได้รับเงินชดเชย
โครงการท่องเที่ยว จำนวน  7.34  ล้านบาท โดยในระหว่างงวด บสย. ได้บันทึกรับรู้เป็นค่าธรรมเนียม
โครงการ PGS ระยะที่ 1 จำนวน 491.24 ล้านบาท และโครงการท่องเที่ยว จำนวน 7.31 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินชดเชยค่าธรรมเนียมจากรัฐบาลคงเหลือ จำนวน 33.79 ล้านบาท อยู่
ระหว่างการตรวจสอบเพื่อรอนำส่งคืนรัฐบาลต่อไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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4.7 ประมาณการหนี้สิน
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : ล้านบาท

		
		

ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (ผลประโยชน์ในอดีต)
บวก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานงวดปัจจุบัน
รวม

2554

2553

9.51
1.98
11.49

-

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
อัตราคิดลด ต่อปี (ร้อยละ)
3.75
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ)
7.50
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
7.24
อัตราการตาย
ตารางมรณะไทย
เกษียณอายุ
60 ปี
โครงการผลประโยชน์พนักงาน บสย. ได้ประมาณค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าวโดยวิธีประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บสย. ได้เลือกวิธีบันทึกหนี้สินผลประโยชน์
พนักงานในอดีตทั้งจำนวนปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีดังกล่าวสำหรับงวดปัจจุบันบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.8 หนี้สินอื่น
หน่วย : ล้านบาท

เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

2554

2553

26.89
40.85
67.74

18.08
5.37
23.45

4.9 เงินสำรองค่าประกันชดเชย
หน่วย : ล้านบาท
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ยอดต้นงวด
บวก จำนวนที่ตั้งสำรองระหว่างงวด
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด (โอนเป็นลูกหนีต้ ามหมายเหตุ 3.5)
สำรองลดลงระหว่างงวด (เกิดจากการจัดชั้นลูกหนี้)
ยอดปลายงวด

รายงานประจำปี

2554

2554

2553

3,628.11
2,049.34
5,677.45
(698.25)
(527.92)
4,451.28

2,744.13
1,353.83
4,097.96
(257.32)
(212.53)
3,628.11

เงินสำรองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินสำรองตามหลักเกณฑ์และความรับผิดชอบที่
กำหนดในหลักเกณฑ์การค้ำประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่กันเงิน
สำรองไว้ โดย บสย. กันเงินสำรองในส่วนที่มีภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 4.12) เฉพาะโครงการเดิมที่
เป็นลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานเป็นต้นไป ในระหว่างงวดเพิ่มขึ้นจำนวน 2,049.34 ล้านบาท (รวม
การกันสำรองส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของผลต่างระหว่างจำนวนที่กันสำรองที่กำหนดในนโยบายการ
ค้ำประกันสินเชื่อกับหลักเกณฑ์การกันสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 396.82 ล้านบาท
คงเหลือส่วนที่ยังกันสำรองไม่ครบ จำนวน 396.82 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 3.7) เมื่อหักยอดที่โอน
เป็นลูกหนี้เนื่องจากการจ่ายค่าประกันชดเชยแทนลูกหนี้ จำนวน 698.25 ล้านบาท และสำรองที่
เกิดจากการจัดชั้นลูกหนี้ลดลง จำนวน 527.92 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินสำรองค่าประกันชดเชย
ที่ตั้งเพิ่มสุทธิ จำนวน 823.17 ล้านบาท โดยสำรองค่าประกันชดเชยดังกล่าวจำแนกตามประเภท
การค้ำประกันและการจัดชั้นหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2554
การค้ำ
ประกัน

ภาระค้ำสุทธิ**
ปกติ

NPL MOU

RP

ตั้งสำรองค่าประกันชดเชย
รวม

ปกติ

NPL MOU

RP

รวม

จัดชัน้ ปกติ
8,700.55 จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
678.39 จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
119.52 7.58 8.40 53.19
69.17
4.71 5.19 40.85
50.75
จัดชัน้ สงสัย
236.96 18.62 - 18.11 102.67 139.40 14.40 14.33 85.54 114.27
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
3,321.78 317.16 66.94 397.14 1,330.13 2,111.37 496.52 92.74 463.55 1,381.20 2,434.01
รวม
13,057.20 343.36 66.94 423.65 1,485.99* 2,319.94 515.63 92.74 483.07 1,507.59* 2,599.03
PGS ระยะที่ 1
18,076.77
727.09
PGS ระยะที่ 2
25,935.47
599.94
PGS ระยะที่ 3
34,834.96
222.32
PGS สำหรับธนาคารพาณิชย์
2,901.12
87.71
โครงการหนีส้ นิ นอกระบบ
35.38
0.44
โครงการรายสถาบันการเงิน 1 15,614.56
204.10
โครงการรายสถาบันการเงิน 2
34.81
0.05
PGS โลจิสติกส์,แฟรนไชส์,ขายตรง 1,329.03
7.98
PGS อุทกภัย ธพว.54
544.00
1.66
PGS FLOOD 2011
660.95
0.96
รวม
99,967.05
1,852.25
รวมทัง้ สิน้ (หมายเหตุ 4.12) 113,024.25
4,451.28

การกัน
สำรอง
ร้อยละ

73.37
81.97
115.28
112.03

*  การกันสำรองโครงการ RP  คิดเป็นร้อยละ  101.45  ของภาระค้ำประกันสุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท

2553
ภาระค้ำสุทธิ**
การค้ำ
ประกัน

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม
PGS ระยะที่ 1
PGS ระยะที่ 2
PGS สำหรับธนาคารพาณิชย์
โครงการหนีส้ นิ นอกระบบ
โครงการรายสถาบันการเงิน
รวม
รวมทัง้ สิน้ (หมายเหตุ 4.12)

ปกติ

NPL MOU

10,742.64 678.03 242.97 12.50 6.15 30.83
317.05 - 13.56
3,564.77 575.26 89.18 626.88
15,545.46 587.76 95.33 671.27
23,575.63
29,831.04
2,975.91
19.57
942.49
57,344.64
72,890.10

RP

109.28
147.66
1,404.82
1,661.76*

ตั้งสำรองค่าประกันชดเชย
รวม

ปกติ

NPL MOU

RP

รวม

การกัน
สำรอง
ร้อยละ

158.76
4.50 2.21 11.10 45.70
63.51 40.00
161.22
8.13      95.67 103.80 64.38
2,696.14 575.26 89.18 626.88 1,407.83 2,699.15 100.11
3,016.12 579.76 91.39 646.11 1,549.20* 2,866.46 95.04
572.08
152.01
36.13
0.06
      1.37
   761.65
3,628.11

* การกันสำรองโครงการ RP  คิดเป็นร้อยละ  93.23  ของภาระค้ำประกันสุทธิ
** ภาระค้ำประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำมาใช้ในการกันเงิน
สำรองซึ่งคำนวณจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค้ำประกัน (หมายเหตุ 3.7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บสย. กันเงินสำรองตามเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการ
ค้ำประกันสินเชื่อ (หมายเหตุ   3.7) เป็นเงินสำรองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 4,451.28 ล้านบาท และ
3,628.11 ล้านบาท ตามลำดับแบ่งเป็นโครงการปกติ บสย. กันเงินสำรองค่าประกันชดเชยจำนวน
2,599.03 ล้านบาท และ 2,866.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 112.03 และ 95.04 ของภาระ
ค้ำประกันสุทธิตามลำดับ และโครงการ PGS กันเงินสำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับรายได้ที่รับรู้ในรอบ
บัญชีนั้นเป็นจำนวน 1,852.25 ล้านบาท และ 761.65 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับโครงการ RP เป็นโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกันชดเชยตามอัตราส่วน
สูญเสียที่กำหนดแต่ไม่เกินภาระค้ำประกัน ซึ่งจำนวนเงินที่จะต้องประมาณการนั้นจะต้องนำมูลค่า
หลักประกันที่ขายได้สุทธิมาหักออกจากภาระหนี้สินทั้งหมด จึงจะกำหนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำ
มาประมาณการเงินสำรองค่าประกันชดเชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  บสย. ได้กันเงิน
สำรองสำหรับโครงการ RP จำนวน 1,507.59 ล้านบาท และ 1,549.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ
101.45 และ 93.23 ของภาระค้ำประกันสุทธิ ตามลำดับ 
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4.10 ทุนเรือนหุ้น
		

ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทุนประเดิม
400 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และเมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2543 บสย. ได้รับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจำนวน 40 ล้านหุ้น เป็นเงิน 4,000
ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 ล้านบาท ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2548 และครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำนวน 20 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000  ล้านบาท บสย. ได้รับ
เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากกระทรวงการคลังจำนวน 3 ล้านหุ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2550 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกจำนวน 24,730 หุ้น เป็นเงินรวม 302.47 ล้านบาท และได้ดำเนิน
การจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,702.47 ล้านบาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 16,975,270 หุ้น
ตามมติพิเศษของการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เห็นชอบ
ให้ยกเลิกการเรียกชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 16,975,270 หุ้น และให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 21,374,737 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 2,137.47 ล้านบาท และ
ได้รับชำระแล้วจากกระทรวงการคลังเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท   เพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผน
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท คง
เหลือหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 1,374,737 หุ้น เป็นเงิน 137.47 ล้านบาท โดย บสย. ได้จดทะเบียน
เพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2552 ทำให้กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ร้อยละ 95.49 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้สัดส่วนของภาระค้ำ
ประกันกับขนาดของเงินกองทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และทำให้สถาบันการเงินเกิดความเชื่อมั่นใน
ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระค้ำประกันของ บสย.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บสย. มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น  (ปี 2552 จำนวน
68,399,467 หุ้ น )   ซึ่ ง มี มู ล ค่ า หุ้ น ละ 100 บาท เป็ น หุ้ น ที่ อ อกและชำระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว จำนวน
67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท

4.11 ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด
การปรับให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
ยอดปลายงวด
		

2554

2553

266.89
(126.39)
140.50

185.95
80.94
266.89

ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   จำนวน 140.50 ล้านบาท ประกอบด้วย 

ผลกำไรจากการตีราคาของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 131.72 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 จำนวน 254.84 ล้านบาท) และผลกำไรจากการตีราคาของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
ไทยดรากอน จำนวน 8.78 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 12.05 ล้านบาท)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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4.12 ภาระค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
การดำเนินงานเพื่อประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553   มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2554
ภาระค้ำประกันต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ภาระค้ำประกันปลายงวด
เงินสำรองค่าประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.9)

72,890.10
52,438.32
125,328.42
(12,304.17)
113,024.25
   4,451.28

2553
39,884.22
42,600.24
82,484.46
(9,594.36)
72,890.10
   3,628.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บสย. มีภาระค้ำประกันจำนวน 113,024.25 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้ำ
ประกันโครงการปกติจำนวน 13,057.20 ล้านบาท และภาระค้ำประกันโครงการ PGS จำนวน
99,967.05 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.9) โดย บสย. มีภาระค้ำประกันที่เป็น NPGs และเป็นไปตาม
หนังสือสัญญาค้ำประกันกับสถาบันการเงินต่างๆ ในส่วนที่ บสย. ต้องรับความเสี่ยง จำนวน 2,319.94
ล้านบาท และ 3,016.12 ล้านบาท ตามลำดับ โดยภาระค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
4.12.1 โครงการ PGS ระยะที่ 1  คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบในหลักการ
โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามนโยบาย
รัฐบาลในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 (โครงการมีอายุ 5 ปี ) เพื่อเป็น
กลไกสำคัญ ในการกระตุ้นให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายการขยายวงเงินในการค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน
30,000 ล้านบาท และรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการในวงเงิน
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงและลูกค้าที่มาใช้บริการไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในปีแรก (ระยะเวลาการยื่นคำขอค้ำประกันสิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2553) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554  บสย. มีภาระค้ำประกัน จำนวน 18,076.77 ล้านบาท  
4.12.2 โครงการ PGS ระยะที่ 2  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบให้ดำเนิน
การค้ำประกันสินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 (โครงการมีอายุ 5
ปี) วงเงิน 30,000 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตรา ร้อยละ 0.75 ต่อปี (ระยะเวลาการยื่นคำขอ
ค้ำประกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553) ซึ่งรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
และชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการในวงเงินไม่เกิน 1,875 ล้านบาท โดย
ให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   บสย. มีภาระค้ำประกันจำนวน
25,792.93 ล้านบาท  
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงการ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 และยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการค้ำประกันจาก บสย. อยู่เดิม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง และผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ ที่ขอสินเชื่อผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ โดยให้ บสย. แบ่งวงเงินจำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จากวงเงินค้ำประกัน
รวม 30,000 ล้านบาท จากโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 2 และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับรอบค้ำประกันในปี 2553 โดยรัฐบาล
ชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้ในวงเงินไม่เกิน 37.50 ล้านบาท และให้เบิกจ่ายตามที่
เสียหายจริง สำหรับเงื่อนไขให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการ PGS ระยะที่
2 ต่อไปเช่นเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บสย. มีภาระค้ำประกัน จำนวน 142.54 ล้านบาท  
4.12.3 โครงการ PGS ระยะที่ 3  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554  เห็นชอบให้ดำเนิน
การค้ำประกันโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยกำหนดวงเงินค้ำประกันจำนวน 36,000 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี สิ้นสุดการ
รับคำขอค้ำประกันสินเชื่อในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรัฐบาลชดเชยความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดำเนินการในวงเงินไม่เกิน 2,250 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บสย. มีภาระค้ำประกันจำนวน 34,834.96 ล้านบาท 
4.12.4 โครงการ PGS สำหรับธนาคารพาณิชย์ คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 4/2553 ลงวันที่ 11
มีนาคม 2553 มีมติอนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการการค้ำประกัน
สินเชื่อในลักษณะ PGS สำหรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2553  โดยมี
ระยะเวลาในการให้การค้ำประกันภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อให้ธนาคาร
นำไปจัดสรรวงเงินค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วงเงิน
3,000 ล้านบาท  กำหนดอายุโครงการ 7 ปี   โดยจำกัดการจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตรา  
ร้อยละ 12 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน พร้อมทั้งเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
บสย. มีภาระค้ำประกัน จำนวน 2,901.12 ล้านบาท
4.12.5 โครงการหนี้สินนอกระบบ คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2553 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
มีมติอนุมัติ ให้จัดทำหลักเกณฑ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้สินนอกระบบ)
โดยดำเนินการภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme
ให้กับสถาบันการเงินของรัฐในวงเงิน 3,000 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา
ค้ำประกัน 8 ปี และ 12 ปี บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 15 และร้อยละ 23
ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน ตามลำดับ พร้อมทั้งเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของวงเงินที่ค้ำประกัน ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผ่าน
ขั้นตอนการเจรจาหนี้สินนอกระบบ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ และการพิจารณาสินเชื่อตาม
ระเบียบของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดวงเงินค้ำประกันสูงสุดแต่ละรายไม่เกิน
200,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บสย. มีภาระค้ำประกัน จำนวน 35.38 ล้านบาท
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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4.12.6 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 มติที่ประชุม คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลง
วันที่ 26 มีนาคม 2553 เห็นชอบให้ดำเนินการค้ำประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็น
โครงการค้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค้ำ
ประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท ประเภทระยะเวลา 5 ปี และระยะเวลา 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2
ประเภท มีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และมติคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 6/2554 ลง
วันที่ 28 เมษายน 2554 อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สำหรับรายสถาบัน
การเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดย บสย.
จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 8.50 และร้อยละ 12 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ
วันสิ้นอายุการค้ำประกัน ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   บสย. มีภาระค้ำประกัน
จำนวน 15,614.56 ล้านบาท
4.12.7 โครงการรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2  มติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2554 ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เห็นชอบให้ดำเนินการค้ำประกันโครงการรายสถาบันการเงิน ซึ่งเป็น
โครงการค้ำประกันสินเชื่อระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยแบ่งประเภทการค้ำ
ประกันสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท ประเภทระยะเวลา 5 ปี และระยะเวลา 7 ปี รวมกัน ทั้ง 2
ประเภท มีวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 8.50
และร้อยละ 12 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน ตามลำดับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554  บสย. มีภาระค้ำประกัน จำนวน 34.81 ล้านบาท
4.12.8 โครงการ PGS สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง โดย
ความร่วมมือระหว่าง บสย. กับ ธพว. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2554  เห็นชอบ
ให้ดำเนินการภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme มี
ระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท   บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตรา
ร้ อ ยละ 7.50 ของภาระค้ ำ ประกั น เฉลี่ ย ณ วั น สิ้ น อายุ ก ารค้ ำ ประกั น โดยให้ เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมในปีแรกอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี (ระยะเวลาการยื่นคำขอค้ำประกันสิ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2554) โดยรั ฐ บาลชดเชยค่ า ธรรมเนี ย มอั ต ราร้ อ ยละ 1 ต่ อ ปี ของวงเงิ น ที่
ค้ำประกันในปีแรก วงเงินชดเชยค่าธรรมเนียมไม่เกิน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บสย. มีภาระค้ำประกัน จำนวน 1,329.03 ล้านบาท  
4.12.9 โครงการ PGS สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ปี 2554 วงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือระหว่าง บสย. และ ธพว. ตามมติคณะ
รัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ดำเนินการภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อใน
ลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme  ระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี วงเงินค้ำประกัน 2,000
ล้านบาท   บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินอัตราร้อยละ 7.50 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ
วันสิ้นอายุการค้ำประกัน โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีที่ 1 – 2 อัตราร้อยละ 1 ต่อปี
(ระยะเวลาการยืน่ คำขอค้ำประกันสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554) โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียม
อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี ของวงเงินที่ค้ำประกันในปีแรก วงเงินชดเชยค่าธรรมเนียมไม่เกิน 30
ล้านบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บสย. มีภาระค้ำประกัน จำนวน 544 ล้านบาท  

72

รายงานประจำปี

2554

4.12.10 โครงการ PGS FLOOD 2011 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบ
ให้ดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 วงเงิน 100,000 ล้านบาท มีระยะ
เวลาการค้ำประกันไม่เกิน 7 ปี สิ้นสุดคำขอให้ค้ำประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดย
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ตลอดอายุโครงการ  
โดยกำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPG) ร้อยละ 30
ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายตามจริง
แต่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 17.75 ของภาระค้ ำ ประกั น เฉลี่ ย ตลอดอายุ โ ครงการ สำหรั บ อั ต ราค่ า
ธรรมเนียมค้ำประกันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าธรรมเนียม
ค้ำประกันปีที่ 1 – 3  ให้กับ บสย. ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน และเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้วงเงินในปีที่ 4 – 7 อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บสย. มีภาระค้ำประกัน จำนวน 660.95 ล้านบาท  
นอกจากนี้ บสย. มีภาระค้ำประกันของโครงการปกติ จำนวน 13,057.20 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
โครงการปกติ จำนวน 637.82 ล้านบาท โครงการ MOU จำนวน 1,188.40 ล้านบาท โครงการ SME – NPL
จำนวน 102.69 ล้านบาท และโครงการ RP (Risk Participation) จำนวน 11,128.29 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  และ 2553  บสย. ยังมีวงเงินค้ำประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างทำ
สัญญาและวงเงินค้ำประกันที่ผู้กู้มีปัญหาและอยู่ในระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
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วงเงินค้ำประกันที่อนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างทำสัญญา
วงเงินค้ำประกันทีผ่ กู้ มู้ ปี ญั หาและอยูใ่ นระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย
- ส่วนที่ยื่นฟ้องศาลแล้ว
- ส่วนที่ยังไม่ยื่นฟ้องศาล
รวม

2553

19.76

1.44

4,020.66
960.59
5,001.01

3,780.26
639.19
4,420.89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ  2553 บสย. ได้ตั้งเงินสำรองค่าประกันชดเชยสำหรับความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นจากภาระค้ำประกัน เป็นจำนวนเงิน 4,451.35 ล้านบาท และ 3,628.11 ล้านบาท ตาม
ลำดับ (หมายเหตุ 4.9)

4.13 รายได้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
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ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยตั๋วเงินรับ, พันธบัตร
ดอกเบี้ยรับ – ลูกหนี้จากการค้ำประกัน
รายได้อื่น
รวม

56.33
4.33
16.66
5.76
83.08
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2553
9.96
2.18
21.75
  2.66
36.55
73

4.14 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหาร 2 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชี
ว่าด้วยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 มีค่าตอบแทนจำนวน 10.72 ล้านบาท

4.15 การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบการเงินบางรายการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  ได้มีการจัดประเภทรายการ
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

4.16 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน โดยคณะกรรมการ บสย.  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บสย.
1. หลักทรัพย์ของ บสย.  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บสย. มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 6,839,946,700 บาท ชำระแล้ว 6,702,473,000 บาท
แบ่งเป็น 67,024,730 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

2. ผู้ถือหุ้น
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ
การถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายนามกรรมการ
ดร. พิชิต อัคราทิตย์
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายดำริ สุโขธนัง
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
ดร. รณชิต มหัธนะพฤทธิ์
ร้อยโทนพดล พันธุ์กระวี
นายมนตรี ฐิรโฆไท *
นางสาวมัณฑิรา  วารีดี *
นายประเสริฐ ธีรนาคนาถ **
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ **

หมายเหตุ : * ระหว่างวันที่  1 มกราคม  –  28 เมษายน 2554
** ระหว่างวันที่  28 เมษายน  –  31 ธันวาคม 2554
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ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนหุ้น
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

กิจกรรมและบทบาทด้านสังคมในปี 2554
การพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

☛บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดพิธี
ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ภายใต้ “โครงการ
ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ที่ประสบอุทกภัย (Flood-2011)” 

กับสถาบันการเงิน 15 แห่ง พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบมหาอุทกภัยให้กับกระทรวงการคลังจำนวนทั้งสิ้น
500,000 บาท โดย ฯพณฯ   วิ รุ ฬ เตชะไพบู ล ย์ รั ฐ มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและผู้รับมอบเงิน
บริจาค ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซัน ถนนราชดำริ

บสย. จั ด พิ ธี ล งนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
“โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS (เฟส 3)
วงเงิน 36,000 ล้านบาท” ก้าวแรกสู่เป้าหมาย
500,000 ล้านภายใน 3 ปี โรงแรมบันยันทรี

☛
☛นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
“บสย. พลิกโอกาส...เพื่อเพื่อน SMEs” ณ ศาลา
กลางจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เมื่ อ วั น ที่ 14 ธั น วาคม
2554

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ของ บสย. ให้สัมภาษณ์รายการพิเศษ “ฟื้นฟูประเทศ
ไทย เยียวยาหัวใจประชาชน” ออกอากาศ สถานี
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย กรมประชาสั ม พั น ธ์
ช่อง 11 โดยมี อ.วีระ ธีรภัทร เป็นผู้ดำเนินรายการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ
วิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม
และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับ บสย.

ติดตามสัมภาษณ์ประธานกรรมการ บสย. เกี่ยวกับ
ทิ ศ ทาง SMEs ไทย และการช่ ว ยเหลื อ ของ บสย.
รายการเรื่องเด่นเย็นนี้
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นายมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการ บสย. และ
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่ อ ม (บสย.) ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งาน Money Expo
อ.หาดใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย บสย. ร่วมเปิด
บูธเพื่อเผยแพร่บริการค้ำประกันสินเชื่อและช่วย
เหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินแต่ขาดหลักประกัน

สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โดย
นายสรรพศิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการสาขา 

จัดงาน “มหกรรมตลาดนัดการเงิน” ขึ้น ณ
โรงแรมสองพั น บุ รี จ.สุ พ รรณบุ รี โดยมี
ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยกิ จ การสาขา นายชาญชั ย
เลิศมหรรพฤฒิ ร่วมเสวนาภายในงาน และได้
รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจาก
สื่ อ มวลชนและผู้ ป ระกอบการ SMEs เป็ น
จำนวนมาก

บสย. สำนั ก งานสาขากรุ ง เทพฯ และ
ปริ ม ณฑลร่ ว มกั บ สำนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ออกบู ธ
เผยแพร่บริการและให้คำปรึกษา กับผู้ประกอบการ
กลุ่มท่องเที่ยวในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 21 โดย
นายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน
สาขากรุงเทพฯ มอบของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีที่เข้า
เยี่ยมชมบูธและร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในบูธ ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

79

สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ
หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี และชมรมธนาคาร
จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันจัดงานมหกรรมเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนจังหวัดสิงห์บุรี ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

บสย.ร่วมออกบูธงานกาชาดปี 2554 ณ
ร้านกาชาดกระทรวงการคลัง โดยร่วมทำ
กิ จ กรรมในงานตั้ ง แต่ วั น ที่ 30 มี น าคม
2554 - 7 เมษายน 2554

บสย. สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร
ร่ ว ม กั บ ห อ ก า ร ค้ า จั ง ห วั ด น น ท บุ รี 

สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด นนทบุ รี และ
สำนั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “คลินิก
อุตสาหกรรมฟื้นฟูสถานประกอบการที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ.นนทบุรี
โดยมี ผู้ แ ทนจาก บสย. ประกอบด้ ว ย
คุ ณ วั ล ลภ เตชะไพบู ล ย์ รองผู้ จั ด การ
ทั่ ว ไป, คุ ณ ชาญชั ย เลิ ศ มหรรพฤฒิ
ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยกิ จ การสาขา และ
คุณประภัสรา เนาวบุตร ผู้จัดการอาวุโส
สำนั ก งานสาขากรุ ง เทพมหานคร” 

เข้าร่วมงาน
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บสย. สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โดย
นายสรรพศิริ  สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการสำนักงาน
สาขาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ร่ ว มกั บ หอการค้ า
จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “รวมน้ำใจ
ฟื้นฟู SMEs ที่ประสบภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วย
เหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยปี 2554

บสย. สำนั ก งานสาขานครราชสี ม า โดยนาย
ประสิทธิ์   ธิดารัตน์สกุล ผู้จัดการสำนักงานสาขา
นครราชสีมา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
และคณะผู้ บ ริ ห ารการคลั ง ประจำจั ง หวั ด
นครราชสีมา (คบจ.) จัดคลินิกค้ำประกันสินเชื่อ
ภายใต้ ชื่ อ งาน “มหกรรมเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น
จังหวัดนครราชสีมา” ในงานมีการจัดกิจกรรมทาง
การตลาดของบสย. สถาบันการเงินและหน่วยงาน
พันธมิตร เพือ่ ให้คำปรึกษาและแนะนำผูป้ ระกอบการ
SME ในการค้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ ของ บสย. และ
การขอสิ น เชื่ อ กั บ ธนาคาร โดยมี น ายชาญชั ย 

เลิ ศ มหรรพฤฒิ   ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยกิ จ การสาขา
กล่าวเปิดงานและแถลงข่าว
บสย. สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จ.พะเยา, หอการค้า จ.พะเยา, สภาอุตสาหกรรม
จ.พะเยา และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(BOI) จัดงาน “ตลาดนัดสินเชื่อเพื่อ SMEs”
ซึ่ ง นายดำริ ขวั ญ สุ ว รรณ ผู้ จั ด การสำนั ก งาน
สาขาเชี ย งใหม่ เป็ น วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง 

“การค้ำประกันสินเชื่อทางเลือก SMEs”
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายคมสัน  วัฒนวนาพงษ์ ผู้จัดการสำนักงาน
สาขาพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดงานตลาดนัดการเงิน “เขตการค้ า เสรี :
โอกาสของ SMEs” โดยนายวิบลู ย์ เพิม่ อารยวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บสย. บรรยายพิเศษเรื่อง
“บสย. กั บ การค้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ ” ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดใกล้เคียง 

บสย. สำนักงานสาขาอุดรธานี โดยนายมโนฑ ศรีพรมทอง
ผู้ จั ด การสำนั ก งานสาขาอาวุ โ ส สำนั ก งานสาขา
อุดรธานี จัดกิจกรรม SMEs คลินิก ภายใต้ชื่องาน
“มหกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs” เพื่อ
ให้คำปรึกษา แนะนำผู้ประกอบการ SME ในการค้ำ
ประกั น สิ น เชื่ อ ของ บสย. และการขอสิ น เชื่ อ กั บ
ธนาคาร เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากขึ้น

บสย. สำนักงานสาขาสงขลา โดยนายเอกพร นิโรจน์  

ผู้ จั ด การสำนั ก งานสาขาสงขลา ร่ ว มกั บ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และชมรมธนาคารภาค
ใต้ จัดงาน “ตลาดนัดสินเชื่อธุรกิจ จังหวัดตรัง” เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดตรัง พัทลุง
และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับความสะดวกสามารถติดต่อ
กับธนาคารหลายแห่งได้พร้อมกันในสถานที่เดียว รวม
ถึงการขอรับคำปรึกษาและข้อแนะนำการขอสินเชื่อและ
การใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อจากทีมงานเจ้าหน้าที่ของ
บสย. โดยในงานมีธนาคารและหน่วยงานภาครัฐ เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ สำนักงาน
พั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จั ง หวั ด ตรั ง ร่ ว มเปิ ด บู ธ แนะนำ
บริการ 
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บสย. สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร และหอการค้าจังหวัด
ชุมพร จัดงานสัมมนา “ลงทุนอย่างไร บีโอไอช่วยได้” โดยนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการสาขา สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทและบริการค้ำประกันสินเชื่อของ
บสย.  ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชุมพร รวมทั้งเปิดคลินิกให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อ 

บสย. สำนักงานสาขาชลบุรี   โดยนายเฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการส่วนอาวุโส ทำหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานสาขา
ชลบุรี   ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี จัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” โดยมีนาย
ชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา กล่าวรายงานและให้การต้อนรับทีมงานจากสถาบัน
ค้ำประกันสินเชื่อจากประเทศเกาหลี Korea Federation of Credit Guarantee Foundations (KOREG) และ
Credit Guarantee Foundation (CGFs) ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์  โดยมีธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ร่วมเปิดบูธให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
ผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ Dr. Lucas P. Gakale, Chairman, Citizen Entrepreneurial Development
Agency (CEDA), The Republic of Botswana และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นด้านการค้ำประกันสินเชื่อระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ณ ห้องประชุม บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม และ Mr. Yih-yaw Jan, President, Small
and Medium Enterprise Credit Guarantee
Fund of Taiwan (Taiwan SMEG) ร่วมลงนาม
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (Agreement of
Cooperation) ระหว่ า ง บสย. กั บ Taiwan
SMEG เพื่อพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อของ
ทั้ง 2 สถาบัน โดยมีนายพิชิต อัคราทิตย์ ประธาน
กรรมการ บสย. พร้อมด้วยผู้บริหาร บสย. และ
ผู้ บ ริ ห าร Taiwan SMEG ร่ ว มในพิ ธี ณ ห้ อ ง
เม็งราย 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
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ดร. พิชิต   อัคราทิตย์   ประธานกรรมการ บสย.
นายวิบูลย์  เพิ่มอารยวงศ์  กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บสย. เดินทางไป
ศึ ก ษาเยี่ ย มชมสถาบั น Small and Medium
Enterprise Credit Guarantee Fund of
Taiwan (Taiwan SMEG) และหน่วยงานอื่นที่
ให้การสนับสนุน SMEs ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 20 – 23  เมษายน 2554
เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และเพื่ อ ขยายการค้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ
SMEs ให้ได้ 500,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ตาม
เป้าหมายที่ได้รับจากรัฐบาล

ดร. พิชิต  อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ บสย. นายวิบูลย์   เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
และผู้บริหาร บสย. เดินทางเข้าพบผู้บริหารสถาบัน Japan Finance Corporation (JFC) สถาบันประกันสินเชื่อ
National Federation of Credit Guarantee Corporations (NFCGC) สถาบัน Organization for Small &
Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ)   สถาบัน Japan Small and Medium
Enterprise Management Consultants Association (J-SMECA) และสถาบัน Credit Guarantee Corporation
(CGC) เมืองโตเกียวและโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ SMEs
Financial Supplementation System ของไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2554

บสย. ต้อนรับคณะดูงานจากบังคลาเทศ มาเยี่ยมชมและ
ศึ ก ษาดู ง านและศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บด้ า นการพั ฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2554 ณ ห้องประชุม บสย. ชั้น 18

บสย. เป็นเจ้าภาพจัดโครงการความร่วมมือระหว่าง บสย.
และสถาบัน Korean Federation Of Credit Guarantee
Foundations (KOREG) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่าง   2 สถาบัน ภายใต้ชื่อโครงการ
“Working-Level Council” (WLC) ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ดร. พิชิต  อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ บสย.  นายวิบูลย์  เพิ่มอารยวงศ์  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 

และผู้บริหาร บสย. เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์ International Finance Corporation (IFC) และ European
Association Mutual Guarantee Societies (AECM)  ณ  เมือง ทาลินน์ ประเทศ เอสโตเนีย 

เมื่อวันที่ 5-11 มิถุนายน 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือและการพัฒนา SMEs ในแต่ละประเทศ  

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการและผู้จัดการทั่วไปได้มีโอกาสพบ Mr. Taik-Soo Ahn 

ประธานกรรมการสถาบันประกันสินเชื่อประเทศเกาหลี Korea Credit Guarantee Fund (KODIT)
คณะผู้แทน บสย. เข้าร่วมประชุมระดับปฏิบัติการ ACSIC
Training Program (ATP) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 

ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง
วันที่ 5-9 กันยายน 2554 ในปีนี้ สถาบัน Small Business
Guarantee and Finance Corporation หรือ SBGFC
เป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือ 

“The Changing Face of Credit Supplementation” 

ในส่วนของ บสย. จะนำเสนอภายใต้หัวข้อ 

“The Changing Face of Supplementation in
Thailand”

คณะผู้บริหารและพนักงาน บสย. เข้าร่วมประชุม
แลกเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้ และประสบการณ์
การค้ำประกัน กับสถาบัน Korea Credit
Guarantee Fund (KODIT) ภายใต้โครงการ
“Working Level Council” 

ครั้งที่ 7 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 

เมื่อวันที่ 25-30 กันยายน 2554
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ดร. พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ บสย. นาย
วิบูลย์   เพิ่มอารยวงศ์   ประธานกรรมการ กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหาร บสย. ได้รับเชิญให้
เข้าร่วมการสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการ
เงิ น ระหว่ า งประเทศประจำปี 2554   และศึ ก ษา
ระบบการสนับสนุน SMEs จากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 21 กันยายน จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม
2554 และมีโอกาสดูงานสถาบันการเงินประจำเมือง
ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการค้ำประกันให้กับ SMEs
ในประเทศไทย

บสย. ต้อนรับคณะจาก ภูฏาน มาศึกษาดูงานและ
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ
ห้องประชุม 17B

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสมาคม 

Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล SMEs และ e-Library รวมถึงเป็นการสร้าง Network เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ณ เมือง ทิมพู ประเทศภูฏาน ภายใต้หัวข้อ 

“Financing for Development in Pursuit of Gross National Happiness” เมื่อวันที่ 4-8 ธันวาคม 2554
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ในช่วงเดือนธันวาคม นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นายวัลลภ  เตชะไพบูลย์ รอง
ผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหาร บสย. ได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) เข้าเยี่ยมชม
และปรึกษาถึงความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องประชุม
บสย. ชั้น 18

Mr. Kayaku Hiroshi, Senior Advisor ของสถาบัน Japan International Cooperation Agency (JICA)
ขอเข้าพบนายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.   นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รอง
ผู้จัดการทั่วไป และนางสาวญาณี รวมรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในฐานะคณะผู้แทน บสย.
เพื่อหารือร่วมกันเรื่องมาตรการช่วยเหลือ SMEs ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ยึดมั่นและให้
ความสำคั ญ ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยภารกิจ คือ
การคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักอย่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม SMEs ใน
การช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ที่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อ
และการให้ความสำคัญกับหน่วยงานพันธมิตรที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ บสย. มีแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างโอกาสการดำเนิน
ธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม SMEs ให้สามารถเติบโตอยู่ในสังคมได้
อย่างยั่งยืนและมั่นคง และมีนโยบายด้าน CSR ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดำเนินกิจกรรม CSR ให้มีความสอดคล้องไปกับการดำเนินงานขององค์กรเป็น
หลัก คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในองค์กร อาทิ หน่วยงาน
ต้นสังกัดกระทรวงการคลัง กรรมการผู้บริหาร หน่วยงานพันธมิตร ลูกค้า
ประชาชนทั่วไป และชุมชน นอกจากนี้แล้ว บสย. ยังมุ่งเน้นการให้ความสำคัญ
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อลักษณะต่างๆ เช่น รายงานประจำปี โบรชัวร์
เว็บไซต์ ตลอดจนการให้คำแนะนำและเปิดช่องทางให้ลูกค้า ประชาชนสามารถ
ติดต่อสอบถาม ด้านการบริการค้ำประกันตลอดจนการร้องเรียนและสามารถ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ บสย. ได้
นอกจากนี้ บสย. ยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ และสร้าง
ความเข้ า ใจเกี่ยวกับการค้ำประกันและความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ เพื่อเสริม
ศักยภาพให้กับพนักงาน การจัดสถานที่ทำงาน และส่งเสริมให้มีความปลอดภัย
ตามหลักชีวอนามัย และยังมีการประหยัดทรัพยากรไฟฟ้าในเวลาเทีย่ งของทุกวัน
สำหรับกิจกรรม CSR ภายนอกองค์กร ที่ บสย. ดำเนินการนั้น จะ
มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เป็นหลัก เช่น โครงการ บสย. พลิก
โอกาสเพื่อเพื่อน SMEs ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ บสย. เร่งเข้าไปช่วยฟื้นฟู SMEs
ในทุกวิกฤติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะที่ลูกค้าประสบปัญหาทางด้านการ
ประกอบธุรกิจโดยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยตรง หรือ ภาวะที่ลูกค้า
ประสบปัญหาทางด้านการประกอบธุรกิจโดยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
เช่ น อุ ท กภั ย รวมถึ ง การช่ ว ยเหลื อ สั ง คมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ร่ ว มกั บ
สื่อมวลชน และตามนโยบายโครงการโรงเรียนในฝัน บสย. ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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แผนผังขั้นตอนการค้ำประกัน
ขั้นตอนการค้ำประกัน
(Guarantee Procedure & Application for TCG’s Guarantee)
			

แบบที่ 1

			

ผู้ประกอบการ SMEs

				
		
ยื่นคำขอสินเชื่อ		
Loans request

è

å

			

ê

ให้สินเชื่อ
Loans Disbursement

สถาบันผู้ให้กู้
Lenders

ç

é

ë

ออกหนังสือค้ำประกัน
Letter or Guarantee issued

จ่ายค่าประกัน
ชดเชย
Claims payment

					
ยื่นคำขอรับเงินค่าประกัน ยื่นคำขอให้ค้ำประกัน
ชดเชยเมื่อได้ฟ้องร้อง
Application
ผู้กู้ต่อศาลแล้ว
for guarantee
Claims submission when 
the legal proceeding 

are Initiated against 

the borrower
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ที่ตั้งสำนักงานจังหวัด
			

1. สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II (ชั้น 17-18)
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2741 (อัตโนมัติ) ต่อ 337, 343, 332  
	     		
มือถือ 08-1733-3772, 08-1889-2235
โทรสาร : 0-2308-2309, 0-2308-2320, 0-2308-2749
E-mail : bangkok@tcg.or.th
				
2. สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา
		
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II (ชั้น 17-18)
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2741 (อัตโนมัติ)  ต่อ  334, 341, 158  
			
มือถือ 08-1874-3162, 08-1379-0002 
โทรสาร : 0-2308-2309, 0-2308-2320, 0-2308-2749
E-mail : central@tcg.or.th

3. สำนักงานสาขาเชียงใหม่

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
				
4. สำนักงานสาขาพิษณุโลก
อาคารไทยศิวารัตน์ (ชั้น 3)
					 เลขที่ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5524-4353-4 มือถือ 08-1379-0099, 08-9856-4046
โทรสาร : 0-5524-4354
E-Mail : phitsanulok@tcg.or.th

5. สำนักงานสาขาอุดรธานี

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
Email : udonthani@tcg.or.th
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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6. สำนักงานสาขานครราชสีมา
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

7. สำนักงานสาขาชลบุรี

				

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
8. สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี
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

9. สำนักงานสาขาสงขลา

				

อาคารชุดนภาลัย เพลส ชั้น M1
เลขที่ 123/202 ถ.ราษฎร์ยินดี 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
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รายงานประจำปี
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