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ประวัติความเปนมา
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม หรือ บสย. เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534” เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เพื่อรับโอนกิจการและการ
ดําเนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2535
เปนตนมา มีทุนจดทะเบียนเริ่มตนจํานวน 400 ลานบาท และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 รัฐบาลโดย
กระทรวงการคลังไดดําเนินการเพิ่มทุนใหแก บสย. จํานวน 4,000 ลานบาท ทําให บสย. มีทุนจด
ทะเบี ย นเพิ่ ม ขึ้ น เปน 4,400 ล า นบาท ตอ มาในชว งปลายป 2548 ที่ ป ระชุม ใหญ วิส ามั ญ ผู ถื อ
หุนบสย. ไดมีมติพิเศษเพิ่มทุนใหแก บสย. อีกจํานวน 2,000 ลานบาท โดยในป 2551 บสย. ไดเรียก
ใหผูถือหุนที่แสดงความประสงคซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวชําระเงินคาหุนบางสวนจํานวน 302.47 ลาน
บาท บสย.จึงมีทุนจดทะเบียนจํานวน 4,702.47 ลานบาท และลาสุดที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 มีมติเห็นชอบใหเพิ่มทุน บสย. อีกจํานวน 2,137,473,700 บาท
โดยกระทรวงการคลังไดแสดงความจํานงขอซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 2,000 ลานบาท ดังนั้น เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2552 บสย. ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชยตามมติพิเศษของผูถือหุน
ทําใหปจจุบัน บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839,946,700 บาท โดยเปนทุน จดทะเบียนที่ชําระ
แลว จํานวน 6,702,473,000 บาท
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เจตนารมณการจัดตั้ง (Objectives of Establishment)

บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย อ ม (บสย.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ช ว ยเหลื อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยใหบริการค้ําประกันสินเชื่อแก SMEs ที่มีศักยภาพแต
ขาดหลักทรัพยค้ําประกันในการขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใหผูประกอบการเหลานั้นไดรับ
อนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในวงเงินที่เพียงพอกับความตองการอีกทั้งยังสรางความเชื่อมั่นใหกับ
สถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่ออันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม
การดําเนินงานของ บสย. เปนการสรางศักยภาพในการขยายกิจการและการลงทุนให
ผูประกอบการ SMEs พรอมทั้งสนับสนุนในการสรางโอกาสใหผูประกอบการรายใหมเพิ่มขึ้น อันจะ
สงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้นการประสานความรวมมือกันระหวาง
บสย. กับ หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยาง
ตอเนื่องจะชวยทําให บสย. สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย เชนเดียวกับสถาบันค้ําประกัน
สินเชื่อทั่วโลกที่ตางไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลแทบทั้งสิ้นในรูปแบบที่แตกตางกัน เพราะถือเปน
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ของรั ฐ บาลในการพั ฒ นาและส ง เสริ ม การสร า งสั ง คม
ผูประกอบการของประเทศ
ดวยลักษณะการดําเนินงานดังกลาว บสย. จึงเปนองคกรที่มิไดแสวงหาผลกําไร แตจะมุงเนน
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวมเปนสําคัญ การบริการค้ําประกันสินเชื่อใหกับ SMEs ของ
บสย. จะเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมพัฒนา SMEs ใหแข็งแกรง และสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืนตอไป
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วิสัยทัศน (Vision)
วิ สั ย ทั ศ น ข ององค ก รคื อ สิ่ ง ที่ ผู บ ริ ห ารองค ก รนั้ น เชื่ อ ว า ผู มี ส ว นได เ สี ย กั บ องค ก ร
(Stakeholders) ตองการจะใหเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะตองสอดคลองกับเจตนารมณ หรือสะทอนถึง
ผลสัมฤทธิ์ (Results) ขององคกรนั้น วิสัยทัศนซึ่ง บสย. ยึดถือ คือ
“สถาบันค้ําประกันสินเชื่อแหงชาติที่เปนที่รูจักและเปนเลิศในการบริการ สัมพันธภาพและ
ภาพลักษณ”
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ แสดงถึง บทบาทภาระหนาที่ในภาพรวมขององคกรในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนที่
กําหนด พันธกิจจึงเปนตัวแปรวิสัยทัศนใหเปนกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งองคกรตองดําเนินงานและ บสย. ได
ขยายความพันธกิจเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคภายในพระราชบัญญัติบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 ดังนี้
1.ชวยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมใหไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจํานวนมากขึ้น
2. ชวยใหสถาบันการเงินมีความมั่นใจในการใหสินเชื่อแกภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมมาก
ยิ่งขึ้น
3. เรงกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมทั่วประเทศไดเร็วขึ้น
4. ชวยใหการพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมบรรลุเปาหมายตามนโยบายรัฐบาล
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สารจากประธานกรรมการ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในป 2553 ยังคงขยายตัวแมเผชิญปจจัยลบหลายดานตลอดทั้งป ทั้ง
ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก ปญหาการเมืองภายในประเทศ ความผันผวนของคาเงินบาทและ
เงินทุนเคลื่อนยาย รวมทั้งภัยธรรมชาติตาง ๆ โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวไดประมาณรอยละ 8 จากการ
ส ง ออกสิ น ค า และบริ ก าร รวมทั้ ง อุ ป สงค ภ ายในประเทศที่ ฟ น ตั ว ต อ เนื่ อ งและมี บ ทบาทในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นในชวงครึ่งหลังของป เมื่อประกอบกับพื้นฐานเศรษฐกิจที่เขมแข็ง และมี
ปจจัยสนับสนุนจากการจางงานและรายไดเกษตรกรที่อยูในระดับสูง รวมทั้งการดําเนินนโยบายการ
คลังและการเงินที่ยังคงผอนคลาย ตลอดจนมาตรการกระตุนและการลงทุนของภาครัฐที่ยังมีการ
ดําเนินการตอเนื่อง จึงเปนปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจในป 2553 ขยายตัวในระดับสูง
อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยเสี่ยงและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการคือ ความ
กังวลดานตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามัน วัตถุดิบ และคาจางแรงงานที่มีแนวโนมสูงขึ้น แตการปรับ
ราคาสินคา ที่ทํ าไดยากจากการแข งขันสูง ความไมแน น อนของภาวะเศรษฐกิจตางประเทศและ
เสถียรภาพการเมืองภายในประเทศ จะเปนขอจํากัดและปจจัยเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจในระยะตอไป
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้น ทามกลางสถานการณการแขงขัน
อยางรุนแรงและมีความผันผวนสูง การปรับตัวและการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เพื่อรองรับกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง รัฐบาลจึงมีนโยบายที่
ชัดเจนและตอเนื่องในการกําหนดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยเหลือในการ
ใหสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองในชวงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมา ทําให SMEs มีศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่อง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) นับเปนสวนหนึ่งของกลไกภาครัฐในการ
สนับสนุนผูประกอบการ SMEs เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ในป 2553 บสย. จึงขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดําเนินโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 ในวงเงิน
30,000 ลานบาท ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ให
ดําเนินโครงการตอเนื่องจากโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 7
มีนาคม 2553 และสิ้นสุดระยะเวลาในการรับคําขอถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลการดําเนินงานในป 2553 บสย. ใหการค้ําประกันโครงการ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประสบผลสําเร็จตามวงเงินเปาหมายที่กําหนดไว 30,000 ลานบาท โดย
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โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 บสย. สามารถใหการค้ําประกันสินเชื่อไดจํานวน
7,473 ราย วงเงิน 29,989.339 ลานบาท และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 ค้ํา
ประกันไดจํานวน 10,152 ราย วงเงิน 29,999.997 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งของการค้ําประกันโครงการ
PGS นี้เปนการค้ําประกันตามนโยบายรัฐและโครงการพิเศษอื่น ๆ รวมอยูดวย เชน โครงการชวยเหลือ
ดานการเงินแกผูประกอบการโลจิสติกส โครงการชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบจากการชุมนุมทางการเมืองและทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจาก
วิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ และโครงการหนี้นอกระบบ ดังนั้นผลการดําเนินงานในป 2553
รวมทุกประเภทการค้ําประกันสินเชื่อ บสย. ใหการค้ําประกันไปแลวจํานวนทั้งสิ้น 13,346 ราย วงเงิน
42,585.177 ลานบาท
โดยภาพรวมผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. ใหการค้ําประกันสินเชื่อ
แลวทั้งสิ้น จํานวน 37,981 ราย วงเงิน 108,158 ลานบาท มีภาระค้ําประกันคงเหลือจํานวน 24,591
ราย วงเงิ น 72,890 ล า นบาท ทํ า ให SMEs ได รั บ สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น ผู ใ ห กู แ ล ว จํ า นวน
187,096 ลานบาท หรือคิดเปน 1.7 เทาของยอดอนุมัติค้ําประกัน กอใหเกิดการจางงานและชวยลด
ปญหาการเลิกจางจํานวน 747,916 คน และการจางงานใหมที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 65,350
คน จะเห็น ได วาการค้ํา ประกั นสิน เชื่อของ บสย. นับเปน ปจจัย สํ า คัญสว นหนึ่ งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
นอกเหนือจากการสนับสนุนดานการเงิน บสย. ยังสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
SMEs โดยการจัดสัมมนาและเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูในเรื่องตางๆ ที่เปนประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการใชนโยบายชวยเหลือเชิงรุกโดยการจัดคลินิกค้ําประกันสินเชื่อเพื่อให
คําปรึกษา และชวยแกไขปญหาแกผูประกอบการเปนรายบุคคล หากผูประกอบการรายใดมีความ
ตองการสินเชื่อและมีศักยภาพเพียงพอ บสย. จะประสานงานกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวของพรอมทั้ง
ติดตามผลเพื่อชวยเหลือ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สําหรับนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานในป 2554 บสย. ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร
เพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวอยางตอเนื่อง และไดทบทวนและปรับปรุงนโยบายใหมีความเปน
ปจจุบัน เหมาะสม ทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง
ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นประกอบดวย ยุทธศาสตรการสรางความเติบโตของรายไดและการเพิ่มผลผลิต
โดยมีการดําเนินกลยุทธการตลาดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และยุทธศาสตรการพัฒนาสูความเปนองคกรที่
เปนเลิศในการใหบริการ สัมพันธภาพและภาพลักษณ ทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการภายในและบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินงาน เพื่อขยายขอบเขตการ
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ดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต และเตรียมความพรอมรองรับสถานการณใหม ๆ เพื่อให บสย. มีความ
เขมแข็งและกาวหนาตอไปอยางมั่นคง
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บสย.ขอขอบคุณผูถือหุน สถาบันการเงิน หนวยงานที่
เกี่ยวของ ผูประกอบการ SMEs และผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือและสนับสนุนในทุกภารกิจของ
บสย. ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี รวมทั้งขอขอบคุณผูบริหารและพนักงาน บสย. ทุกคนที่มีความมุงมั่น
ตั้งใจในการดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อใหบสย. เปนสถาบันการเงินที่มีความเขมแข็งเปนที่พึ่งพาแก
ผูประกอบการ SMEs และมีสวนชวยเสริมสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจของประเทศตอไป

(ดร.พิชิต อัคราทิตย)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดเดิม ซึ่งประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

นายดําริ
นางสาวมัณฑิรา
นายมนตรี
นายวิโรจน

สุโขธนัง
วารีดี
ฐิรโฆไท
สิทธิเจริญรุง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ
กํากับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
ระเบียบ นโยบายตางๆ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
รวมทั้งการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) และการปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลที่ดี
ในระหวางป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จํานวน 12 ครั้ง ตลอดจนมี
การประชุมรวมกับฝายบริหาร ผูบริหารระดับสูงขององคกร และผูสอบบัญชีจากสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน โดยไดรายงานผลการประชุมและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการของบสย.ทุกครั้ง เพื่อใหมี
การดําเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร
คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการในดานตาง ๆ ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้
1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบใหความสําคัญในประเด็นการพิจารณาความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการเปดเผย
ขอมูล ประเด็นที่เปนสาระสําคัญเพื่อให งบการเงินมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองและครบถวนเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. การควบคุมภายใน
การกํากับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ป พ.ศ. 2544 มีการพิจารณาการสอบทานคูมือระบบ
การควบคุมภายใน และสอบทานคูมือปฏิบัติงานของฝายงานตาง ๆ รวมทั้งการตรวจสอบภายในที่มี
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ความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อใหองคกรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร ระบบความปลอดภัย
ของขอมูล เพื่อใหแนใจวาระบบควบคุมภายในจะชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแกไขของฝายจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการกํากับดูแล
3. การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ความเพียงพอและ
เหมาะสมของบุคลากรและความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการกํากับ
ดูแลงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบ
ภายใน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขตามควรแกกรณี โดยทํา
การติ ด ตามความคื บ หน า ของการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอย า งต อ เนื่ อ ง ได แ ก ระบบงานสารสนเทศ
กระบวนการอนุมัติการค้ําประกันสินเชื่อและกระบวนการพัฒนาและติดตามหนี้ เปนตน
4. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูบริหารของสํานักบริหารความเสี่ยงเพื่อ
รับทราบผลการประเมินความเสี่ยง การดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตัวชี้วัดความ
เสี่ยง พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
บสย. พบวาการดําเนินงานและการปฏิบัติงานไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธี
ปฏิบัติที่กําหนด รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรมีการกํากับดูแลที่ดีโดยมีการสอบทานความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลที่ดี รวมถึงการกําหนดนโยบายการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑเ พื่อเป น แนวทางปฏิ บัติในการควบคุม ดูแลการปฏิบัติง านของบสย.ใหเ ปน ไปตาม
กฎเกณฑ และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสอดคลองตามแนวปฏิบัติของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ
6. ความสัมพันธกับฝายจัดการและผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝายบริหาร ตั้งแต
กรรมการและผูจัดการทั่วไป ถึงระดับผูอํานวยการฝาย/สํานัก อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยในป 2553 มี
การพบปะผูบริหารจํานวน 2 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การ
ควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนถึงการปรับปรุงงานของ บสย. ใหมีประสิทธิภาพ
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ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี ขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินอยางสม่ําเสมอ
ในการดําเนินงานตามบทบาทที่กําหนดไวในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดวย
ความรอบคอบอยางเปนอิสระ พิจารณาการดําเนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) ตลอดจนการประชุมรวมกับผูบริหารที่เกี่ยวของ ผูตรวจสอบภายในและผูสอบ
บัญชีจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นวา บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ไดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดวยกระบวนการ
กํากับดูแลที่ดี มีความโปรงใส

(นายดําริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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โครงสรางองคกร
คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผูจัดการทั่วไป
สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักบริหารความ

สวนตรวจสอบภายใน

สวนบริหารความเสี่ยง

สายงานการตลาดและธุรกิจ

สายงานสนับสนุน

สวนวิเคราะหการค้ําประกันสินเชื่อ 1

ฝายวิเคราะหการ
ค้ําประกันสินเชื่อ

สวนวิเคราะหการค้ําประกันสินเชื่อ 2
สวนวิเคราะหการค้ําประกันสินเชื่อ 3
สวนวิเคราะหการค้ําประกันสินเชื่อ 4
สวนพัฒนาและติดตามหนี้ค้ําประกัน 1

ฝายพัฒนาและ
ติดตามการค้ํา

สวนพัฒนาและติดตามหนี้ค้ําประกัน 2

สวนสงเสริมและพัฒนาธุรกิจค้ําประกัน
สํานักงานจังหวัดภาคกลาง เชียงใหม พิษณุโลก
อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎรธานี สงขลา ชลบุรี
สํานักงานจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล

สํานักประชาสัมพันธ

ฝายบัญชีและ
การเงิน
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สวนโฆษณาและประชาสัมพันธ
สวนสื่อสารองคกร

สวนวางแผนและงบประมาณ
สวนพัฒนาผลิตภัณฑ
สวนบัญชี
สวนบริหารเงิน
สวนบริหารงานขอมูล
สารสนเทศ (MIS)

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวนปฏิบัติการค้ําประกัน
สวนกฎหมาย

ฝายการตลาด
และธุรกิจ

ฝายวางแผนและ
ยุทธศาสตรองคกร

ฝายทรัพยากร
บุคคลและองคกร

สวนบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
สวนธุรการ

สํานักงาน
กรรมการผูจัดการ

ฝายดานกิจการ
ตางประเทศ
ฝายดาน
กิจกรรมพิเศษ
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โครงสราง / บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ไดใหความสําคัญตอบทบาทของคณะกรรมการ
ในดานตางๆ คณะกรรมการถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ กํากับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ
การตั ด สิ น ใจ การวางแผนนโยบายและการวางแผนกลยุ ท ธ ใ ห บ รรลุ ถึ ง เป า หมายของกิ จ การจึ ง ถื อ ว า มี
ความสําคัญอยางมากตอกิจการนั้น ๆ
นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ
2534 ไดกําหนดหนาที่ของกรรมการไวดังนี้
มาตรา 21 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่กํากับและควบคุมโดยทั่วไป ซึ่งการดําเนินงาน การ
บริหารกิจการและธุรกิจของบรรษัทและใหมีอํานาจกระทําการตางๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทําได อํานาจเชนวานี้
ใหรวมถึง
(1) จายเงินของบรรษัทเพื่อเปนคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจ
ตามวัตถุประสงคของบรรษัท การใหสินจางแกกรรมการและลูกจางของบรรษัท
(2) ควบคุมใหมีการตรวจคํารองทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับ
การค้ําประกันสินเชื่อของบรรษัท และใหรับไวพิจารณาเฉพาะแตที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การ
เศรษฐกิจและนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมของรัฐบาล โดยมิตองคํานึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น
โดยคณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ 2534 ที่บัญญัติไวดังนี้
มาตรา 19 กรรมการตองมีคุณสมบัติตาม (1) และไมมีลักษณะตองหามตาม (2) (3) และ (4) ดังนี้
(1) เปนผูถือหุนของบรรษัทไมต่ํากวาหนึ่งรอยหุนหรือเปนผูแทนของบริษัทจํากัดหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่ถือหุนของบรรษัทไมต่ํากวาหนึ่งรอยหุน
(2) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(3) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
โดยทุจริต
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โครงสรางของคณะกรรมการ บสย. ประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ชุด ประกอบดวย
1. คณะกรรมการ บสย.
1.1 ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553
1. ดร. พิชิต
อัคราทิตย
2. ดร. รณชิต
มหัทธนะพฤทธิ์
3. นายมานะ
หลักทอง
4. นางสาวมัณฑิรา วารีดี
5. นายสุรชัย
ดนัยตั้งตระกูล

ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและรักษาการผูจัดการทั่วไป

1.2 ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
1. ดร. พิชิต
อัคราทิตย
2. นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ
กรรมการ
3. นายดําริ
สุโขธนัง
กรรมการ
4. ดร. รณชิต
มหัทธนะพฤทธิ์
กรรมการ
5. นางสาวมัณฑิรา วารีดี
กรรมการ
6. นายณัฐดนัย
อินทรสุขศรี
กรรมการ
7. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
กรรมการ
8. รอยโทนพดล
พันธุกระวี
กรรมการ
9. นายวิบูลย
เพิ่มอารยวงศ
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
(ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – ปจจุบัน)
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โดยในระหวางป 2553 คณะกรรมการ บสย. มีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 16 ครั้ง โดยแยกเปนการประชุมใน
คณะกรรมการชุดเดิมจํานวน 2 ครั้ง และกรรมการชุดใหมจํานวน 14 ครั้ง โดยในการประชุมจะมีกรรมการ
เขารวมประชุมเฉลี่ยแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ดร. พิชิต
อัคราทิตย
นายสุรชัย
ดนัยตั้งตระกูล
นายมานะ
หลักทอง
นางสาวมัณฑิรา วารีดี
ดร. รณชิต
มหัทธนะพฤทธิ์
นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ
นายดําริ
สุโขธนัง
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
นายมนตรี
ฐิรโฆไท
รอยโทนพดล พันธุกระวี
นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ

วันที่ 1 ม.ค. 53 – 25 ก.พ. 53 วันที่ 25 ก.พ. 53 – 31 ธ.ค 53
จํานวนครั้งที่ จํานวนครั้งที่ จํานวนครั้งที่ จํานวนครั้งที่
ประชุม
เขารวม
ประชุม
เขารวม
ทั้งหมด
ประชุม
ทั้งหมด
ประชุม
2
2
14
12
2
2
2
2
2
2
14
12
2
2
14
12
14
14
14
11
14
11
14
14
14
13
3
3
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2. คณะกรรมการบริหาร
2.1 ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ประกอบดวย
1. ดร. พิชิต
อัคราทิตย
ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย
ดนัยตั้งตระกูล
กรรมการ
2.2 ระหวางวันที่ 4 มีนาคม 2553 – ปจจุบัน ประกอบดวย
1. นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ
2. ดร. รณชิต
มหัทธนะพฤทธิ์
3. นายณัฐดนัย
อินทรสุขศรี
4. รอยโทนพดล
พันธุกระวี
5. นายวิบูลย
เพิ่มอารยวงศ
(ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 – ปจจุบัน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑการค้ําประกัน และหลักเกณฑการจายคาประกัน
ชดเชยตอคณะกรรมการ บสย.
2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมค้ําประกันตอคณะกรรมการ บสย.
3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสรางองคกรของ บสย.ตอคณะกรรมการ บสย.
4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งสํานักงานจังหวัดของ บสย. ตอคณะกรรมการ บสย.
5. อนุมัติการค้ําประกันสินเชื่อวงเงินเกินกวา 15 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 30 ลานบาทสําหรับโครงการปกติ
และนําเสนอคณะกรรมการ บสย.เพื่อทราบ ยกเวนการอนุมัติการค้ําประกันโครงการแบบรับความเสี่ยง
รวมกัน (Risk Participation) และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ไดมอบ
อํานาจใหกรรมการและผูจัดการทั่วไปมีอํานาจอนุมัติ
6. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจาง สินคาหรือบริการใด ๆ ของ บสย.ที่นอกเหนือจากอํานาจอนุมัติของกรรมการและ
ผูจัดการทั่วไปและนําเสนอคณะกรรมการ บสย.เพื่อทราบ
7. ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย.มอบหมาย
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ประกอบดวย
1. ดร. รณชิต
มหัทธนะพฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2. นายมานะ
หลักทอง
กรรมการ
3. นางสาวมัณฑิรา
วารีดี
กรรมการ
ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน เปน เลขานุการ
3.2 ระหวางวันที่ 4 มีนาคม 2553 – ปจจุบัน
1. นายดําริ
สุโขธนัง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑิรา
วารีดี
กรรมการ
กรรมการ
3. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน เปน เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. รายงานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร
2. รายงานผลการดําเนินงานของ บสย. วามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดเพียงใด
3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานที่เกี่ยวของ
4. รายงานวามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการ
บสย. กําหนดหรือไมเพียงใด ทั้งนี้ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามที่กําหนดในหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
5. ดําเนินการอื่นๆตามที่ปรากฏในหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจและตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.1 ระหวางวันที่ 4 มีนาคม 2553 – ปจจุบัน ประกอบดวย
1. ดร. รณชิต
มหัทธนะพฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑิรา วารีดี
กรรมการ
(ระหวางวันที่ 4 มีนาคม 2553 – วันที่ 20 เมษายน 2553)
3. นายณัฐดนัย
อินทรสุขศรี
กรรมการ
(ระหวางวันที่ 20 เมษายน 2553 - ปจจุบัน)
4. รอยโทนพดล
พันธุกระวี
กรรมการ
5. นางอรนุช
อภิศักดิ์ศิริกุล
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก
(ระหวางวันที่ 4 มีนาคม 2553 – วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553)
6. นายวิบูลย
เพิ่มอารยวงศ
กรรมการ
(ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 – ปจจุบัน)
7. ผศ.ดร. ฐิติวดี
ชัยวัฒน
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก
(ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 – ปจจุบัน)
ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการสํานักบริหารความเสี่ยงเปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. กําหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมเพื่อ
พิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภท
2. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร โดยสามารถประเมิน
ติ ด ตามและดู แ ลปริ ม าณความเสี่ ย งของบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย อ ม ให อ ยู ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม
3. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัตติ ามนโยบายที่กําหนด
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอมมอบหมาย
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5. คณะกรรมการอิสระ
5.1 ระหวางวันที่ 4 มีนาคม 2553 – ปจจุบัน ประกอบดวย
1. นายดําริ
สุโขธนัง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑิรา วารีดี
กรรมการ
3. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
กรรมการ
คณะกรรมการอิสระ มีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
1. ใหคณะกรรมการประชุมอยางนอย 6 เดือนตอครั้ง
2. ใหคณะกรรมการทํารายงานรับรองความเปนอิสระของตน เมื่อไดรับแตงตั้งและเปนประจําทุกป
3. ใหความมั่นใจวาผลประโยชนของภาครัฐและผูมีสวนไดเสียอื่นในรัฐวิสาหกิจไดรับความคุมครอง
และรัฐวิสาหกิจนั้นมีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้กรรมการอิสระจากภายนอกควรมีสวนในการ
กําหนดคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดและสอดสองดูแลผลปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4. เขาประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และอนุกรรมการตาง ๆ เปนประจําโดยสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ ในป 2553 บสย. ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,906,000 บาท
(คํานวณจากการประชุมในแตละเดือนของคณะกรรมการ ซึ่งอาจไมตรงกับขอมูลแตละเดือนของฝายบัญชี)
คาตอบแทนคณะกรรมการ

จํานวนเงิน (บาท)

คาตอบแทนคณะกรรมการ บสย.

920,000

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

277,500

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ *

440,000

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*

86,500

คาตอบแทนคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คาตอบแทนคณะกรรมการอื่น เชน คณะกรรมการ
สรรหาผูจัดการทั่วไป,คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผูบ ริหารสูงสุด,คณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง เปนตน

182,000

หมายเหตุ . - * รวมค า ตอบแทนของเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาจากบุคคลภายนอกดวย
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โดยกรรมการ บสย. แตละทานไดรับคาตอบแทนดังรายละเอียดดังนี้
ชื่อกรรมการ

ตําแหนง

คาตอบแทน
( บาท )

ระยะเวลา

ดร. พิชิต อัคราทิตย

ประธาน
กรรมการ

150,000

วันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายมานะ หลักทอง

กรรมการ

65,000

วันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

กรรมการ

20,000

วันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553

นางสาวมัณฑิรา วารีดี

กรรมการ

270,000

วันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการ

250,000

วันที่ 1 มกราคม 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการ

225,000 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายดําริ

กรรมการ

245,000 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการ

170,000 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายมนตรี ฐิรโฆไท

กรรมการ

230,000 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553

รอยโทนพดล พันธุกระวี

กรรมการ

180,000 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สุโขธนัง

นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ

กรรมการและ
เลขานุการ

40,000

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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ประวัติกรรมการ
1
ดร. พิชิต อัคราทิตย
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ
56
การศึกษา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเท็กซัส
(ออสติน) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
กรรมการ
รักษาการผูจัดการทั่วไป
อายุ
56
การศึกษา
-ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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3 นายมานะ หลักทอง
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
64
การศึกษา
-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารทรัพยากรมนุษย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
-ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
4 ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
55
การศึกษา
-ปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ
(MBA)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบนั
-รองประธานอาวุโสฝายการเงินและบริหาร
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
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5 นางสาวมัณฑิรา วารีดี
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
54
การศึกษา
-ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of
Michigan, Ann Arbor, USA.
-ปริญญาโท เอเซียคดีศึกษา University of Michigan,
Ann Arbor, USA
-ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบนั
-อาจารยพเิ ศษ
-ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
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คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 – ถึงปจจุบัน
1
ดร. พิชิต อัคราทิตย
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ
56
การศึกษา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเท็กซัส
(ออสติน) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ
62
การศึกษา
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (D.B.A.) University of
South Australia ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ประกาศนียบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 43
ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบนั
- ที่ปรึกษา
บริษัท พรรณธิอร จํากัด
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3 นายดําริ สุโขธนัง
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
62
การศึกษา
- Ph.D. ในสาขาวิชา Ceramic Engineering (Minor
ทางสาขาวิชาMetallurgical engineering),
University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- M.Sc.ในสาขาวิชา Ceramic Engineering (Minor
ทางสาขาวิชา Metallurgical engineering),
University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาตรี วท.บ. (เกียรตินิยม) สาขาเคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4 นางสาวมัณฑิรา วารีดี
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
54
การศึกษา
-ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of
Michigan, Ann Arbor, USA.
-ปริญญาโท เอเซียคดีศึกษา University of Michigan,
Ann Arbor, USA
-ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบนั
-อาจารยพเิ ศษ
-ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
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5 ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
55
การศึกษา
-ปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ
(MBA)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบนั
-รองประธานอาวุโสฝายการเงินและบริหาร
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
6 นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ
57
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New
Hampshire University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร Franklin Pierce
College,U.S.A
- Director Certification Program (DCP92/2007),
Thai Institute of Director Association
- Cert. In Reinsurance, Toa Reinsurance Company,
Japan
ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบนั
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การ
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด
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7
รอยโทนพดล พันธุกระวี
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ
62
การศึกษา
- Mini MBA, รุนที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Bachelor of Science in Economics, Colorado State
University, U.S.A.
- Advance Management Program The Wharton
School,
University of Pennsylvania
- การฝกอบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1)
รุนที่ 36
ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบนั
-ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีที แอนด ที จํากัด
(มหาชน)
-กรรมการตรวจสอบ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องคการมหาชน)
-ที่ปรึกษา บริษัท อายิโนโมโตะ (ประเทศไทย) จํากัด
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8 นายมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
48
การศึกษา
- ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จํากัด
9 นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูจัดการทั่วไป
อายุ
54
การศึกษา
- Master of Business Administrative The University of
Chicago Booth School of Business, Chicago, Illinois,
USA
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- Certificate, Executive Development Program The
WhartonSchool of The University of Pennsylvania,
Philadelphia,Pennsylvania, USA
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คณะผูบริหาร บสย.

นายวิบูลย

เพิ่มอารยวงศ

กรรมการและผูจัดการทั่วไป

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

ผูอํานวยการฝายวิเคราะหการค้ํา
ประกั น สิ น เชื่ อ และรั ก ษาการ
ผู อํ า นวยการฝ า ยการตลาดและ
ธุรกิจ

นายวีรวัฒน

วัจฉละพงศ

ผู อํ า นวยการฝ า ยพั ฒ นาและ
ติดตามการค้ําประกัน

นายอนุสรณ

เอมกมล

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ

นายศิษฏ

วงศาริยะ

ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานกรรมการ
ผูจัดการ
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นางนิภารัตน พิสิฐพิทยเสรี

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

นางอิศราพร

อรุณประเสริฐ

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และองคกร

น.ส.พูลสิน

อนันตกุล

ผู อํ า น ว ย ก า ร ฝ า ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

นายศิรพิ งษ

แผนสนิท

ผู อํ า นวยการฝ า ยวางแผนและ
ยุทธศาสตรองคกร

นายวิโรจน

สิทธิเจริญรุง

ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ตรวจสอบ
ภายใน
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น.ส.ธนพร

ประกายเกียรติ

ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารความ
เสี่ยง

น.ส.ญาณี

รวมรักษา

ผู อํ า นวยการฝ า ยด า นกิ จ การ
ตางประเทศ

นายชาญชัย

เลิศมหรรพฤฒิ

ผูอํานวยการฝายงานกิจการสาขา
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ผลการดําเนินงาน
ดานการค้ําประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee Performance)
1. การอนุมัติค้ําประกัน (Guarantee Approval)
2005
จํานวนเงิน (พันบาท)
Amount (Thousand Baht)
จํานวนโครงการ (ราย)
No. of Projects

2006

2007

2008

2009

2010

7,543,747 7,288,573 6,414,551 3,253,467 21,558,430 42,585,177
3,376

1,916

2,298

1,366

5,763

13,346

2. ภาระการค้ําประกันคงเหลือ ณ สิ้นป (Guarantee Outstanding at the end of year : 2005 – 2010)
2005
จํานวนเงิน (พันบาท)
Amount (Thousand Baht)
จํานวนโครงการ (ราย)
No. of Projects

2006

2007

2008

2009

2010

17,317,809 20,281,247 22,266,082 21,854,985 39,844,225 72,890,096
8,025

8,688

8,999

8,631

13,084

24,591

3. การอนุมัติค้ําประกันจําแนกตามภูมิภาค (Guarantee Approval classified by Region : 2010)

กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต
รวม

จํานวนโครงการ (ราย)

จํานวนเงิน (พันบาท)

สัดสวน (รอยละ)

No. of Projects

Amount (Thousand Baht)

Percentage (%)

5,417
1,161
1,078
2,195
1,825
1,670
13,346

20,338,802
3,035,911
3,075,955
5,715,104
5,058,108
5,361,298
42,585,177

47.76
7.13
7.22
13.42
11.88
12.59
100.00

* กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบดวย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม
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4. การอนุมัติค้ําประกันจําแนกตามประเภทธุรกิจ (Guarantee Approval Classified by Cluster : 2010)
ประเภทธุรกิจ
การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
เหล็ก ผลิตภัณฑโลหะ และเครื่องจักร
การผลิตและการคาอื่น ๆ
เกษตรกรรม
ยานยนต
เคมีภัณฑและเวชภัณฑ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็คทรอนิกส
สินคาอุปโภคบริโภค
เยื่อกระดาษและสิ่งพิมพ
สิ่งทอและเครื่องนุงหม
ปโตรเคมีและพลังงาน
พลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก
อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑจากแรอื่น ๆ
ไมและผลิตภัณฑไม
ยางและผลิตภัณฑยาง
เซรามิก แกว กระจก
รองเทาและเครื่องหนัง
รวม

จํานวนโครงการ (ราย)
No. of Projects
2,633
1,204
1,400
1,718
1,107
902
934
594
723
381
408
247
284
215
144
169
115
97
71
13,346

จํานวนเงิน (พันบาท)

สัดสวน (รอยละ)

Amount (Thousand Baht) Percentage (%)
8,411,391
4,775,658
4,712,672
4,567,486
3,781,702
2,637,043
2,491,154
1,990,348
1,672,404
1,297,722
1,199,829
1,070,205
1,041,601
746,364
703,653
526,312
400,637
326,701
232,294
42,585,177

19.75
11.21
11.07
10.73
8.88
6.19
5.85
4.67
3.93
3.05
2.82
2.51
2.45
1.75
1.65
1.24
0.94
0.77
0.55
100
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ดานการใหความชวยเหลือและพัฒนาผูประกอบการ SMEs
จากการดําเนินงานที่ผานมา บสย. มีแผนงานในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs โดยการจัด
สัมมนาเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูในเรื่องตางๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปจจัย
ภายนอกตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจได เพื่อเปนการชวยเสริมความเขมแข็งในการดําเนิน
ธุรกิจใหกับผูประกอบการ มาโดยตลอด ป 2553 บสย. ใชนโยบายเชิงรุกเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในการ
ดูแล ชวยแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดมากยิ่งขึ้น โดยจัด
คลินิกค้ําประกันสินเชื่อเพื่อใหคําปรึกษาแกผูประกอบการเปนรายบุคคล มีลักษณะเหมือนไปพบแพทยที่
คลินิกเพื่อปรึกษาปญหาเฉพาะบุคคล หากผูประกอบการรายใดมีความตองการสินเชื่อและมีศักยภาพ บสย.
ก็จะประสานงานกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวของพรอมทั้งติดตามผลให ทั้งนี้ ในรอบป 2553 บสย. จัดคลินิกค้ํา
ประกันสินเชื่อไปทั่วทุกภูมิภาค จํานวน 12 ครั้ง มีผูประกอบการเขามาขอรับคําปรึกษา ทั้งสิ้น 705 ราย มีความ
ตองการสินเชื่อรวม 6,911 ลานบาท หลังจากไดรับคําปรึกษา คําแนะนําและการชวยประสานงานจาก บสย.
แลว ทําใหผูประกอบการไดรับสินเชื่อ 118 ราย วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ 1,093 ลานบาท โดยจํานวนนี้มี บสย. เขา
ไปชวยค้ําประกันให 73 ราย วงเงินค้ําประกัน 506 ลานบาท ตามรายละเอียด จังหวัดที่จัดคลินิกค้ําประกัน
สินเชื่อ ดังนี้
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

จังหวัด

ผูเขารวม (ราย)

จันทบุรี
สุราษฎรธานี
สงขลา
อุดรธานี
เชียงใหม
กรุงเทพฯ
ชลบุรี
สระบุรี
นครราชสีมา
นครสวรรค
เพชรบุรี
อุบลราชธานี
รวม

17
55
70
91
72
17
58
55
79
54
73
64
705

สินเชื่อที่ตองการ
(ลานบาท)
231
1,342
510
671
450
61
463
196
635
590
636
226
6,011
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การบริหารจัดการสารสนเทศป 2553
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) เพื่อกําหนดเปน
แนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองและรองรับกับยุทธศาสตรของ บสย.
โดยในป 2553 บสย. ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 3 ดาน ดังนี้
1.ระบบขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนความตองการภายใน
ดําเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศใหรองรับธุรกรรมหลักของ บสย. โดยสนับสนุนการ
จัดหา พัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศอยางตอเนื่อง ครอบคลุมความตองการภายใน เพื่อลดความ
ซ้ําซอนของขั้ นตอนในการปฏิบัติงาน เพิ่ มประสิท ธิภาพการทํางานดานตางๆ ให มีความสะดวก รวดเร็ว
ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มและลดตนทุนดานบริหารจัดการใหกับองคกร ดังนี้
จัดหาระบบสารสนเทศดานการค้ําประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) เพื่อสนับสนุน
ธุรกรรมหลัก และเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ (Consolidate) เชน ดานบัญชีการเงิน ดานระบบงานเอกสารการ
ค้ําประกัน เปนตน
จัดทําระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) ใหครอบคลุมทุกดาน เพื่อสนับสนุนการนําขอมูล
มาวิเคราะหและตัดสินใจ อาทิเชน ดานการจายคาประกันชดเชย (Claim) ดานระบบรายงานสําหรับผูบริหาร
(MIS) เปนตน
มีการศึกษาระบบสารสนเทศดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อนํามาประยุกตใชงานใน
ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร เชน ระบบการประเมินผล (Performance Management) การ
วางแผนอัตรากําลังคนและการวิเคราะหเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร (Competency)
จัดหาระบบ E-Document มาใชในการจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิคส เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการสืบคนขอมูลแฟมเอกสารโครงการของลูกคา
ปรับปรุงระบบ Call Center ที่สนับสนุนการจัดเก็บขอมูลลูกคา SMEs เพื่อวิเคราะหความ
ตองการของลูกคา ในการใหคําแนะนําเพื่อมาใชบริการของ บสย.
2. ความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
มีการดําเนินงานตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมาตรฐาน
เพื่อใหสามารถควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่สงผลกระทบใหเกิดความเสียหายในทุกดาน ตอระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศของ บสย. อีกทั้งมีการจัดหาซอฟทแวรระบบสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพมาใชงานในการสํารอง กู
คื น และฟ น ฟู ร ะบบสารสนเทศ ให ส ามารถดํ า รงการดํ า เนิ น งานทางธุ ร กรรมต า งๆ ที่ ส นั บ สนุ น โดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความตอเนื่อง สามารถสรางความเชื่อมั่นในระบบความมั่นคงปลอดภัยของการ
ใหบริการตอผูมีสวนไดสวนเสีย
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3. การสงเสริมความรูดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Promoting of Information Technology)
มีการจัดอบรมความรูความเขาใจพื้นฐานที่จําเปน ในระบบขอมูลสารสนเทศและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยใหแกบุคลากรภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคลากรสามารถเรียนรูและนําไปปรับใชในการ
ทํางานไดอยางถูกตอง รวมถึงการสรางวัฒนธรรมในการมีสวนรวม ในอันที่จะตองรักษาระเบียบ กฎเกณฑ
ดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งยังไดเสริมสรางทักษะความรูความชํานาญเฉพาะดานใหกับ
พนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถนํามาประยุกตใชและพัฒนาระบบงานสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่ง
เปนทรัพยากรที่มีคุณคาขององคกร ที่จะตองรักษาและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานไปใหถึงที่สุด
เพราะมีความเชื่อมั่นวาพนักงานจะเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญขององคกร ดังนั้น เปาหมายของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล บสย. ก็คือ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนมาตรฐาน พัฒนาพนักงานใหมี
ความรู ความสามารถ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี และพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายของ บสย.
ปที่ผานมา บสย. ประสบความสําเร็จในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถใหเพียงพอกับการเพิ่มขึ้น
ของยอดภาระค้ําประกัน มีการจัดฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงทั้งสาขาและสํานักงานใหญ
จํานวนกวา 10 หลักสูตร โดยเนนทักษะทางดานการเงิน การสื่อสารระหวางบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน
สินเชื่อ มีการทดสอบความรูของผูรับการอบรมทั้งกอนและหลังฝกอบรม นอกจากนี้ยังไดมีการสงพนักงานไป
ฝกอบรมและดูงานตางประเทศในหลายประเทศ โดยในปที่ผานมา พนักงาน บสย. มีจํานวนอบรมเฉลี่ย 45
ชั่วโมงตอคนตอป
ดานการรักษาพนักงาน ปที่ผานมา บสย. ยังคงมีนโยบายที่จะปรับปรุงระเบียบสวัสดิการในหลาย
ประเด็น เพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข มีการสํารวจระดับความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร
(Employee Engagement Survey) เพื่อพัฒนาและสงเสริมประสบการณและบรรยากาศการทํางานที่ดีสําหรับ
พนักงานทุกระดับ รวมถึงมีกลองรับฟงความคิดเห็นเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานเขารวมแสดงความคิดเห็นอยาง
กวางขวาง แมวาปที่ผานมาอัตราการคงอยูของบุคลากร (Retention Rate) จะอยูที่รอยละ 96.15 อันเปนระดับ
ที่นาประทับใจแลวก็ตาม
ดานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน บสย. เชื่อมั่นวาจรรยาบรรณจะใหแนวทางแกบุคลากรในดาน
มาตรฐานทางจริยธรรม และความประพฤติอันเหมาะสมในการทําหนาที่และความรับผิดชอบประจําวันใน
ฐานะผูปฏิ บัติง าน ป ที่ผานมา บสย. จึงไดมีการสงเสริม เผยแพร ประชาสัม พัน ธ ให พ นัก งานตระหนัก ถึง
ความสําคัญของจรรยาบรรณผานสื่อตางๆ อยางกวางขวางและหลากหลาย
นอกจากนี้ บสย. ยังมีแผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนมาตรฐาน โดยเนนถึงการ
พัฒนาระบบบริหารผลงาน (Performance Management System) ระบบคาจางคาตอบแทน (Reward
Management) ระบบพัฒนาพนักงาน (Competency Model and Blended Learning) และระบบพัฒนา
อาชีพ (Career Development) เพื่อเปนกําลังสําคัญในการรวมพัฒนาธุรกรรมของ บสย. ในอนาคตตอไป
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ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม( บสย.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มุงพัฒนาและ
เสริมสรางการบริหารความเสี่ยงใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพรวมทั้งควบคุมความเสี่ยงอยางเปนระบบทั่ว
ทั้งองคกรเพื่อให บสย.สามารถดําเนินการตามเปาหมายขององคกรและอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดโดย
บสย. กําหนดโครงสรางและนโยบายรวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ตามแนวทางธนาคารแหง
ประเทศไทย
การบริหารความเสี่ยงของ บสย. มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อดํารงเงินกองทุนและลดความเสี่ยงอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได ( Maintain Capital & Minimize Risk ) โดยนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
แหงประเทศไทย มาปรับใชใหเหมาะสมกับพันธกิจหลักของ บสย ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง 5 ดานไดแก ความ
เสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานสภาพคลองและความ
เพียงพอของเงินกองทุน และความเสี่ยงดานการตลาด พรอมทั้งมีการทบทวนเปนประจําใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ บสย.มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอนไดแก การระบุความเสี่ยง,
การประเมินความเสี่ยง, การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง สํานักบริหารความ
เสี่ยงไดรายงานความเสี่ยงที่สําคัญ โดยประเมินความเสี่ยงรวมทั้งแนวโนมที่จะเกิดความเสี่ยง เพื่อใหฝาย
จัดการและคณะกรรมการ บสย. รับทราบและพิจารณาแนวทางการจัดการความเสี่ยงเปนประจํา
โครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยง
บสย. ไดกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลและรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการ
บสย. มีบทบาทในการกําหนดนโยบายแนวทางและดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามปริมาณความเสี่ยงของ บสย. ใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมเพื่อสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทการบริหารความเสี่ยง โดยมีเปาหมายในการบริหาร
ความเสี่ยงตาง ๆ ใหอยูภายใตขอบเขตที่กําหนดและอนุมัติเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เปนตน ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทอํานาจหนาที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาม
คําสั่งที่ 93/ 2553 นอกจากนี้ในป 2553 ไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามคําสั่งที่ 28/
2553 ทําหนาที่ดําเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการ
พัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและนําเสนอคณะกรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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การบริหารความเสี่ยงที่สําคัญในป 2553
1. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานเครดิต สรุปไดดังนี้
1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑค้ําประกันสินเชื่อภายใตกรอบการค้ําประกันแบบ Portfolio Guarantee Scheme
อยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนประเภทการค้ําประกันที่สามารถควบคุมความเสี่ยงในเรื่องการกําหนดเพดานหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดสูงสุดรวมทั้งสัดสวนความรับผิดของ บสย. ที่เปนการจํากัดความรับผิดจากการค้ําประกันไมเกินรายไดคาธรรมเนียมรับ
และมีการระบุระยะเวลาการค้ําประกันที่ชัดเจน โดยที่ไดเพิ่มการพัฒนาคุณลักษณะการ ค้ําประกันใหรองรับและสอดคลอง
กับความตองการของสถาบันการเงินใหมากขึ้น
1.2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินระดับความเสี่ยงของสินเชื่อแตละรายใหสามารถคัดเลือกลูกคา
ที่ดีและมีคุณภาพใหแก บสย. ซึ่งไดปรับปรุงแบบจําลอง Credit Scoring สําหรับลูกคากลุมนิติบุคคลและกลุมบุคคลธรรมดา
ใหเปนปจจุบันและสามารถประเมินความเสี่ยงลูกหนี้รายตัวไดอยางแมนยําและมีความถูกตอง โดยมีการทดสอบความ
นาเชื่อถือของตัวแบบ (Validation Test) และการตัดสินใจเลือกระดับ Cut-Off Threshold ที่จะใชในการคัดเลือกลูกคา
1.3 การพัฒนาแนวทางการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมค้ําประกันตามระดับความเสี่ยงของ บสย.(Risk
Based Pricing) เพื่อใหการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการค้ําประกันมีความเหมาะสม สามารถสะทอนความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ตนทุนการดําเนินงานและตนทุนทางการเงินของ บสย.ได โดยไดมีการศึกษาแนวคิดการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของการให
สินเชื่อและแนวทางของการประกันภัยในการคิดอัตราเบี้ยประกัน นํามาประยุกตใชโดยยึดหลักการผสมผสานระหวางแนวทาง
ของ Cost-plus loan pricing และแนวทางของ Risked-based loan pricing ซึ่งในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมค้ําประกัน
ของ บสย.ใชวิธีการคํานวณหาสวนสูญเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการค้ําประกันสินเชื่อรวมกับตนทุนการดําเนินงานของ บสย.
ซึ่งทางสวนงานที่พัฒนาผลิตภัณฑการค้ําประกัน สามารถนําไปพัฒนาในการคิดคาธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงตอไปได
2. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงดานตลาด ไดดําเนินโครงการศึกษาเพื่อออกแบบกลยุทธการบริหารเงินลงทุน
(Strategic Asset Allocation) โดยใหความสําคัญกับการลงทุนที่จะตองสามารถรักษาเงินตนใหคงอยูได ซึ่งสะทอนระดับความ
เสี่ยงจากการลงทุนในระดับที่ยอมรับได (Risk Appetite) วาการลงทุนจะตองไมขาดทุน มีการกระจายการลงทุนเชิงกลยุทธ
อยางเหมาะสม ดําเนินการบริหาร ควบคุม ดูแลระดับความเสี่ยงอยางรอบคอบ ใหผลการลงทุนที่ บสย. จะเกิดผลขาดทุนมี
ความนาจะเปนในระดับต่ํา การดําเนินงานดานการลงทุนยอมสามารถปฏิบัติไดจริงและมีคุณลักษณะใกลเคียงมากที่สุดกับ
ผลลัพธที่ บสย. กําหนดไววาระดับความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับที่ยอมรับไดตองเปนการลงทุนที่ไมขาดทุน นอกจากนี้มี
การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดและทบทวนการกําหนดเพดานความเสี่ยง( Risk Limit) รวมทั้งแนวทาง
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ในสถานการณจําลอง กรณีไมปกติหรือภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น
3. การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ในป 2553 บสย. มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพ
คลอง และมีการกําหนดเพดานความเสี่ยง( Risk Limit) ซึ่งบสย. ตองดํารงเงินกองทุนเพื่อเตรียมพรอมไวสําหรับรองรับความ
เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเฉพาะในกรณีที่ลูกคาบิดพลิ้ว ซึ่ง บสย. ตองชดใชคาความเสียหายแกธนาคารผูใหลูกคากู
4. การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ บสย.ไดบริหารภายใตแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ไดแก
การประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ ( Key Risk
Indicator :KRI) และการรายงานเหตุการณความเสียหาย ( Loss Event ) รวมถึงไดมีการดูแลและสนับสนุนใหแตละฝายงาน
รายงานความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
5. การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ บสย.กําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานใหเหมาะสมสอดคลองกับปจจัย
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก มีการสื่อสารแผนกลยุทธ และเปาหมายธุรกิจไปยังพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวของและ
ประเมินผลการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อติดตามความคืบหนา รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธที่เกิดเหตุการณที่มีผลกระทบ
สําคัญ
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ใหความสําคัญตอการควบคุมภายในที่ดี การ
กํากับดูแลที่ดีขององคกร มีการบริหารงานที่เชื่อถือได โปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ( Stakeholders ) และผูกพันใน
การดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในสําหรับ
การดําเนินงานทุกดานของ บสย. โดย บสย. กําหนดใหทุกหนวยงานของ บสย. ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเพื่อเปนหลักในการดําเนินธุรกิจของ บสย. และเพื่อเปนหลักปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการสอบทาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ผานการหารือ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งสาระสําคัญประกอบดวยการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและ
คุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการ บสย. ในกรณีที่มีขอเสนอแนะ หรือพบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ เพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป
บสย. ใหความสําคัญ กับการกํากั บดูแลที่ดีโ ดยจัดทํานโยบายการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบั ติงาน
รวมทั้ ง คู มือ ระบบควบคุ ม ภายในไวเ ปน ลายลั ก ษณ อัก ษร ทั้ ง ยั ง จั ดใหมี คู มือ พนั ก งานกํ า หนดระเบี ยบวินั ย ของพนั กงาน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงกําหนดบทลงโทษการกระทําความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นรายแรงไวดวย ทั้งนี้ เพื่อให
การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการสอบทานการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในโดยผูปฏิบัติงานเปนประจํา เพื่อเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบ ระมัดระวังใน
การปฏิบัติงาน
บสย. กํ า หนดให กิจ กรรมการควบคุ ม เป น ส ว นหนึ่ง ของกระบวนการปฏิ บัติ ง านและจั ด โครงสร า งการควบคุ ม ที่
เหมาะสมในทุกสวนงาน กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกกําหนดใหมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม สําหรับกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน จะไดรับการระบุและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของของ บสย.
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดําเนินงานของ บสย. โดยสํานักตรวจสอบภายในใชเกณฑความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ
บสย. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม การรายงานผลการ
กํ า กั บ และตรวจสอบต อ กรรมการและผู จั ด การทั่ ว ไป และผู บ ริ ห าร เพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การแก ไ ข และได นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุก 2 เดือน นอกจากนี้สํานักตรวจสอบภายในยังทําหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน และระเบียบ คําสั่งตาง ๆ เปนตน เพื่อใหองคกรมีการกํากับดูแลที่ดี
ทั้งนี้ บสย. ตระหนักเสมอวาการควบคุมภายในถือเปนกระบวนการที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจของ บสย. ทําใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ บสย. สามารถบรรลุวัตถุประสงค สราง
ผลประโยชนตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอมูลทางการเงินและการดําเนินงานนาเชื่อถือ การปฏิบัติงานเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ และปองกันมิใหเกิดการกระทําอันอาจกอความเสียหายตอทรัพยสินและชื่อเสียงของ
บสย.
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ยุทธศาสตรและแนวนโยบายการดําเนินงานป 2554
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกรตามมุมมองตาง ๆ
4 ดาน ไดแก มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคาและภาครัฐ มุมมองดานกระบวนการภายในและมุมมองดานการเรียนรู
และการเติบโต ดังนั้นในป 2554 บสย. ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อให บสย. มีทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการวางแนวทางเพื่อขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต ซึ่งประกอบดวย 2
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการสรางความเติบโตของรายไดและการเพิ่มผลผลิต ซึ่งไดกําหนดแผนงานตาง ๆ
รองรับดังนี้
1.1 การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เจาะกลุม SMEs กลุมที่เปนลูกคาปจจุบันและขยาย
ไปสู SMEs กลุมใหม ๆ และพันธมิตรสถาบันการเงิน โดยการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑค้ําประกันสินเชื่อที่ทันตอ
สถานการณและนโยบายรัฐ การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑค้ําประกันสินเชื่อธุรกรรมปกติใหหลากหลายและสอดคลองกับ
ความตองการของ SMEs กลุมเปา หมายและสถาบันการเงิน โดยใชแนวทางการบริหารและควบคุมความเสี่ยง เปนการพัฒนา
ผลิตภัณฑค้ําประกันเชิงพาณิชย เพื่อให บสย. สามารถขยายขอบเขตการใหบริการไดมากขึ้น สรางรายไดและสามารถพึ่งพา
ตนเองไดในอนาคต
1.2 กํ าหนดกลยุท ธเชิง รุกปอ งกันและลด NPGs โดยการลดจํา นวนหนี้จัดชั้น ด อ ยคุณ ภาพ (NonPerforming Credit Guarantee : NPGs) ซึ่งจะเปนการเปนการชวยลดการตั้งสํารองและการจายคาประกันชดเชย รวมทั้ง
เรงรัดติดตามหนี้คาประกันชดเชยคืน
1.3 ใช Risk based pricing เพื่อขยายการใหบริการค้ําประกันสินเชื่อแก SMEs ไดหลากหลายกลุมยิ่งขึ้น
โดยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อตามระดับความเสี่ยง
1.4 ใชความประหยัดของขนาด (scale economies) รวมถึงกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเขามาลดตนทุนตอหนวยของการใหบริการ โดยการลดตนทุนและควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานทางดานตาง
ๆ และการบริหารการใชสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.5 ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารเงินและการลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยการกําหนด กล
ยุทธและแนวทางการบริหารเงินลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหแก บสย. ไดในระดับสูง ภายใตความเสี่ยงที่ บสย. ยอมรับได
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ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสูความเปนองคกรที่เปนเลิศในการใหบริการ สัมพันธภาพและภาพลักษณ โดย
กําหนดแผนงานตาง ๆ รองรับดังนี้
2.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานในทุกดานใหมีความเปนเลิศ และจัดทําเปนคูมือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของทุกสวนงาน โดยการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการลูกคาผูประกอบการ SMEs ใหไดรับความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น พัฒนาและปรับปรุงการบริหารการดําเนินงานดานตาง ๆ ไดแก การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาและออก
หนังสือค้ําประกันใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น , การบริหารลูกคาโดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 5 ดานคือ กําหนดลูกคา
เปาหมาย ขยายฐานลูกคาใหม รักษาฐานลูกคาเกา ติดตามและแกไขการยกเลิกการค้ําประกันสินเชื่อของลูกคาเดิม และ
สรางการเติบโตของลูกคาแตละกลุม , การสรางสัมพันธภาพกับลูกคาและพันธมิตร ไดแก สถาบันการเงินเฉพาะกิจและ
ธนาคารพาณิชยตาง ๆ เพื่อรวมกันพัฒนาและชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ใหสามารถไดรับสินเชื่อมากขึ้น , สรางความเปน
มิตรกับผูประกอบ การ SMEs โดยการจัดคลินิกรวมกับหนวยงานพันธมิตรตาง ๆ เชน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด , สรางภาพลักษณของ บสย. ในฐานะที่เปน “สถาบันค้ําประกันสินเชื่อแหงชาติ” ในการสรางความเขาใจและสราง
ภาพลักษณของ บสย. จะเนนการสรางกระบวนการรับรูในบทบาทความสําคัญและภาพลักษณที่ถูกตองของ บสย. ใหเกิดกับ
กลุมเปาหมาย ซึ่งไดแก ผูประกอบการ SMEs และสาธารณชนทั่วไป , สงเสริมนวัตกรรม โดยการแสวงหาโอกาสใหม ๆ ในการ
ใหบริการแกลูกคาผูประกอบการ SMEs หาแนวทางและวิธีการตาง ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของลูกคาในอนาคต , พัฒนาการกํากับดูแลกิจการและการประเมินผล โดยการปรับปรุงและพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทํา การทบทวนและปรับ ปรุง กฎเกณฑ แ ละกฎระเบียบตา ง ๆ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บัติง านเปน ไปอยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพ โปร ง ใส
ยุติธรรมและตรวจสอบได รวมทั้งการชวยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) บสย. มีการจัดทําแผนงาน /
โครงการตามนโยบายชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ บสย. ในการมีสวนรวมชวยเหลือและ
พัฒนาสังคมตอสาธารณชน ลูกคาผูประกอบการ SMEs สถาบันการเงินและผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
2.2 ทบทวนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนกระบวนการทํางานใน
ทุกดานและการปฏิบัติงานของรัฐบาล ซึ่งไดกําหนดแนวทางและโครงการพัฒนาระบบขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาง ๆ ขึ้นมา ทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาวที่มีการดําเนินงานตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานธุรกรรมตาง ๆ
ของ บสย. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายขององคกร ลดตนทุนการดําเนินงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหดีขึ้น
2.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการทํางานในหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งในตําแหนงงานปจจุบันและอนาคต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคลและองคกรใหเปนมาตรฐานสากลและสามารถนํามาปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 พัฒนาระบบการบริหารบุคคล ให บสย. สามารถรักษาไวและสรรหาไดเพิ่มซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ โดยการพัฒนาองคกรและสรางวัฒนธรรมองคกร เพื่อสรางการรับรูคานิยมและพัฒนาคานิยมให
เปนวัฒนธรรมองคกรตอไป รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและการทํางานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร สภาพแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคม หรือนวัตกรรมใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน
ทักษะ ความชํานาญในการทํางาน และเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรไดตลอดเวลา และสามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายสูความสําเร็จได
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ฐานะการเงิน
ในป 2553 บสย. ยังคงดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนใหสถาบันการเงินเรงปลอย
สินเชื่อเขาสูระบบเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยใหการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 2 ในวงเงินอีก 30,000 ลานบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ใหชดเชย
ความเสียหายที่เกิดจากการค้ําประกันตามโครงการดังกลาวตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ป ในวงเงิน 1,875
ลานบาท และชดเชยคาธรรมเนียมค้ําประกันในปแรกในอัตรารอยละ 1.0 ตอป ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ ณ 31
ธันวาคม 2553 มี ภาระการค้ํ าประกันทั้ งสิ้น 29,831.04 ลานบาท นอกจากนั้น บสย. ยังใหการค้ําประกัน
โครงการ PGS ธนาคารทหารไทย โครงการรายสถาบันการเงิน โครงการหนี้สินนอกระบบ ทําใหภาระค้ํา
ประกั น สิ้ น สุ ด 31 ธั น วาคม 2553 มี จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 72,890.10 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2552 จํ า นวน
33,005.88 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 82.75
สินทรัพย
ณ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 10,531.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ
18.19 ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน 1,719.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 1,016.37 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 144.53 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากเงินรับคาธรรมเนียมค้ําประกันทั้งโครงการ PGS และ
โครงการปกติ โดยเงินรับคาธรรมเนียมโครงการ PGS บสย. จะนําฝากเปนเงินฝากประจําสําหรับการ
สํารองจายคาประกันชดเชยทั้งจํานวน ตลอดจนเปนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการบันทึกบัญชีรายไดคาธรรมเนียมคาง
รับสําหรับโครงการ PGS 2 ที่รอการชดเชยในอัตรารอยละ 1 ของภาระค้ําประกันจากรัฐบาลตามมติ
คณะรัฐมนตรี
สวนสินทรัพยไมหมุนเวียน มีจํานวนรวม 8,811.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 604.77 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.37 ทั้งนี้เปนสวนของเงินลงทุนระยะยาวซึ่งมีมูลคาทรัพยสินสุทธิเพิ่มขึ้นตามผลตอบแทน
ที่ไดรับในระหวางปในอัตรารอยละ 7.53 ตอป หรือเปนจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 612.51 ลาน
บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
ณ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีหนี้สินหมุนเวียนมีจํานวน 4,176.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552
จํานวน 1,274.66 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 43.93 โดยรอยละ 86.88 ของหนี้สินเปนการสํารองคาประกัน
ชดเชยจํานวนรวม 3,628.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 883.98 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
32.21
คงเหลือหนี้สินหมุนเวียนอีกจํานวน 548.09 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นจากการบันทึกรับ
คาธรรมเนียมค้ําประกันรับลวงหนา และสวนของหนี้สินเงินชดเชยคาธรรมเนียมโครงการ PGS 1 ซึ่งรอการ
ตรวจสอบและคืนเงินสวนเกินใหแกรัฐบาล
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เนื่องจาก บสย. ไดรับการผอนปรนจากกระทรวงการคลังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐานการ
บั ญชี ร ะหว า งประเทศ ฉบั บที่ 39 (IAS39) คณะกรรมการ บสย. ในการประชุม ครั้ง ที่ 1/2552 ลงวั น ที่ 29
มกราคม 2552 มีมติให บสย. ทยอยการตั้งสํารองคาประกันชดเชยในป 2553 เพิ่มขึ้นจากการตั้งสํารองตาม
หลักเกณฑเดิม ในอัตรารอยละ 20 ของผลตางระหวางการตั้งสํารองตามหลักเกณฑเดิม และหลักเกณฑ
IAS39 ทําใหระหวางป 2553 บสย. ตั้งสํารองเพิ่มขึ้นจํานวน 1,353.83 ลานบาท ทั้งนี้เปนการตั้งสํารองสําหรับ
โครงการปกติจํานวน 653.53 ลานบาท และสํารองตามรายไดคาธรรมเนียมค้ําประกันโครงการ PGS จํานวน
700.30 ลานบาท และเมื่อหักยอดที่โอนเปนลูกหนี้เนื่องจากการจายคาประกันชดเชยและทดรองจายสําหรับ
การค้ําประกันสินเชื่อโครงการ RP ใหแกสถาบันการเงิน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 257.32 ลานบาท และสํารองที่
เกิดจากการจัดชั้นลูกหนี้ลดลงจํานวน 212.53 ลานบาทแลว คงเหลือการตั้งสํารองคาประกันชดเชยที่ตั้งเพิ่ม
สุทธิจํานวน 883.98 ลานบาท
สําหรับสวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 6,355.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 346.47 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.77 ทั้งนี้เปนสวนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานของป 2553 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิจํานวน 265.54 ลานบาท ประกอบกับมีกําไรจากการประเมินราคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระหวางป
จํานวน 80.94 ลานบาท
รายได และคาใชจาย
จากผลการดําเนินงานในป 2553 บสย. มีรายไดรวม 1,525.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน
812.99 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 114.18 แยกเปนการเพิ่มขึ้นจากรายไดคาธรรมเนียมค้ําประกัน 548.50
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 137.96 และเพิ่มขึ้นจากรายไดบริหารเงินกองทุนสวนบุคคลจํานวน 261.55 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 93.13
ในสวนของคาใชจายในการดําเนินงานมีจํานวนรวม 1,259.49 ลานบาท เมื่อหักสวนที่เปนการตั้งสํารองคา
ประกันชดเชยจํานวน 883.98 ลานบาท หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจํานวนรวม 228.93 ลานบาทแลว คงเหลือ
คาใชจายดําเนินงานจํานวน 146.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 32.23 แยกเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับ
พนักงานรอยละ 58.28 คาใชจายดําเนินงานและอื่น ๆ รอยละ 41.72
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2553 บสย. มีกําไรขั้นตนกอนการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและคาประกันชดเชยรวม 1,378.45
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 129.29 และเมื่อปรับปรุงรายการตั้งสํารองคาประกันชดเชย หนี้สูญ หนี้
สงสัยจะสูญแลว บสย. มีกําไรจากการดําเนินงานรวม 265.54 ลานบาท หรือกําไร 3.96 บาทตอหุน ลดลง
จากป 2552 จํานวน 4.6 ลานบาท หรือกําไรตอหุนลดลง 0.07 บาทตอหุน
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
สํานั กงานการตรวจเงิน แผ น ดิ น ไดตรวจสอบงบดุ ล ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุ น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ซึ่ง
ผู บริ ห ารของบรรษั ทเป น ผู รับผิ ดชอบต อ ความถู ก ต อ งและครบถ วนของข อ มู ล ในงบการเงิน เหลา นี้ ส วนสํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ นเป น
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่บรรษัทใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารของบรรษัทเปนผูจัดทําขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิไดเปนเงื่อนไขในการรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหสังเกต
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 3.7 เรื่อง เงินสํารองคาประกันชดเชย บรรษัทไดเริ่มทยอยกันเงินสํารองคาประกัน
ชดเชยตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหม ในป 2553 โดยตั้งสํารองเพิ่มรอยละ 20 ของผลตางระหวางจํานวนเงินกันสํารองที่กําหนด
ในนโยบายการค้ําประกันสินเชื่อกับหลักเกณฑการกันเงินสํารองของธนาคารแหงประเทศไทย และจะตั้งสํารองครบในป 2555
2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.2 และ 4.17 เรื่อง เงินโบนัสพนักงาน บรรษัทรับรูคาใชจายตามเกณฑเงินสด โดยมิได
ดําเนินการประมาณการคาใชจาย ซึ่งหากประมาณการแลว คาใชจายดังกลาวจะเพิ่มขึ้น

(นางสาวจิราภรณ พิริยะกิจไพบูลย)
ผูอํานวยการสํานักงาน

(นางสาวสุนันท วงศเมฆ)
ผูอํานวยการกลุม
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2553

2552

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

3.3

4.1

627,970,816.38

134,428,477.55

เงินลงทุนชั่วคราว

3.4

4.2

972,000,000.00

483,000,000.00

ลูกหนี้จากการค้าํ ประกัน

3.5

4.3

2,203,938,861.92

2,087,830,486.42

หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

3.5

4.3

(2,203,938,861.92)

(2,087,830,486.42)

3,146,647.03

2,879,591.82

ดอกเบีย้ คางรับ
คาธรรมเนียมค้าํ ประกันคางรับ

4.4

113,439,039.29

80,606,467.66

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

4.5

3,035,155.28

2,307,804.51

1,719,591,657.98

703,222,341.54

8,749,495,012.36

8,136,987,675.21

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

3.4

4.2

เงินใหกูยมื แกพนักงาน
หองชุดสํานักงาน และอุปกรณ - สุทธิ

3.6

4.6

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.7

318,849.83

57,296,277.34

65,032,360.44

4,670,218.86

2,654,733.25

323,775.45

2,024,775.45

8,811,785,284.01

8,207,018,394.18

10,531,376,941.99

8,910,240,735.72
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2553

2552

492,209,425.47

137,213,564.77

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
คาธรรมเนียมค้ําประกันรับลวงหนา
เงินชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาล

4.8

30,043,154.57

3,599,500.00

เงินคาธรรมเนียมรอจายคืนลูกหนี้

4.9

2,383,375.10

7,069,030.79

18,084,412.10

4,962,831.63

5,370,617.20

4,566,095.02

3,628,112,690.28

2,744,130,503.22

รวมหนี้สินหมุนเวียน

4,176,203,674.72

2,901,541,525.43

รวมหนี้สิน

4,176,203,674.72

2,901,541,525.43

6,839,946,700.00

6,839,946,700.00

6,702,473,000.00

6,702,473,000.00

266,885,666.80

185,950,954.23

ขาดทุนสะสมยังไมไดจัดสรร

(614,185,399.53)

(879,724,743.94)

รวมสวนของผูถือหุน

6,355,173,267.27

6,008,699,210.29

10,531,376,941.99

8,910,240,735.72

72,890,096,280.84

39,884,224,965.57

เจาหนี้อนื่
คาใชจายคางจาย
เงินสํารองคาประกันชดเชย

3.7

4.10

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

4.11

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 68,399,467 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 67,024,730 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

4.12

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทัง้ สิน้
ภาระค้ําประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม

4.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายพิชิต อัคราทิตย)
ประธานกรรมการ

(นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ)
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2553

2552

946,087,796.76
542,387,741.15
33,893,488.32
2,664,009.61
1,525,033,035.84

397,585,612.80
280,840,415.50
30,826,899.57
330,162.00
2,461,490.21
712,044,580.08

85,415,660.73
11,414,687.40
2,013,781.19
12,948,297.00
1,758,224.25

55,494,769.40
10,990,370.74
1,731,818.10
10,720,899.28
1,529,062.55

1,906,000.00
11,048,124.79
344,973.27
238,772.75
1,550,333.33
1,177,000.00
1,317,121.69
200,052.77
479,688.50
588,863.00
10,815,116.57
111,713,153.51
883,982,187.06
117,224,939.61
3,356,714.01
1,259,493,691.43
265,539,344.41

1,165,000.00
11,395,191.27
205,970.50
186,151.77
1,806,000.00
1,177,000.00
402,825.85
1,204,593.72
83,495.00
617,040.87
588,863.00
9,219,893.39
95,434,019.48
81,303,780.36
154,330,026.38
2,322,719.56
441,909,491.22
270,135,088.86

3.96

4.03

รายได
รายไดคาธรรมเนียมค้ําประกัน
รายไดที่เกิดจากการบริหารเงิน
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
เงินเดือนและคาใชจายอืน่ - พนักงาน
คาใชจายสํานักงาน
คาใชจายในการสัมมนาและพัฒนาธุรกิจ
คาโฆษณาและประชาสัมพันธ
คาใชจายยานพาหนะ

3.1
3.1
3.1

3.2

คาตอบแทนกรรมการ
คาเสื่อมราคา
คารับรอง
คาใชจายในการจัดประชุม
คาบริการวิชาชีพ
คาใชจายในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
คาดูงานกรรมการ
คาจัดประชุม ACSIC
คาจัดทําแผนงานวิสาหกิจ
คาใชจายดําเนินงานสํานักงานตางจังหวัด
คาภาษีปายและภาษีโรงเรือน
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคล
หนี้สูญ
คาประกันชดเชยสุทธิ
หนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจา ย
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.14

4.10

3.9
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ ือหุน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท

ทุนที่ชําระแลว

ผลกําไร
(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

กําไร (ขาดทุน)
สะสม

4,702,473,000.00

(59,819,934.17)

(1,149,859,832.80)

3,492,793,233.03

-

245,770,888.40

-

245,770,888.40

รวมรายไดทรี่ ับรูใ นสวนของผูถือหุน

-

245,770,888.40

-

245,770,888.40

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

เพิม่ ทุนหุน สามัญ

2,000,000,000.00

-

-

2,000,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

6,702,473,000.00

185,950,954.23

(879,724,743.94)

6,008,699,210.29

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

6,702,473,000.00

185,950,954.23

(879,724,743.94)

6,008,699,210.29

-

80,934,712.57

-

80,934,712.57

รวมรายไดทรี่ ับรูใ นสวนของผูถือหุน

-

80,934,712.57

-

80,934,712.57

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

265,539,344.41

265,539,344.41

6,702,473,000.00

266,885,666.80

(614,185,399.53)

6,355,173,267.27

หมาย
เหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

รวม

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
- ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยเผื่อขาย

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

270,135,088.86

270,135,088.86

4.12

- ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เงินสํารองคาประกันชดเชย
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดรับดอกเบีย้
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการค้ําประกัน
คาธรรมเนียมค้ําประกันคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาธรรมเนียมค้ําประกันรับลวงหนา
เงินคาธรรมเนียมรอจายคืนลูกหนี้
เงินชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาล
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

2552

265,539,344.41

270,135,088.86

11,048,136.79
228,938,093.12
883,982,187.06

11,395,191.27
249,764,045.86
81,303,780.36

(531,572,624.58)
(33,893,488.32)
33,626,433.11
857,668,081.59

(330,162.00)
(271,620,522.11)
(30,826,899.57)
34,899,132.26
344,719,654.93

(227,821,529.01)
(32,832,571.63)
(727,350.77)
584,435.89

(250,088,290.20)
(80,598,991.27)
673,529.03
189,244.34

354,995,860.70
(4,685,655.69)
26,443,654.57
13,121,580.47
804,522.18
129,882,946.71
987,551,028.30

(39,609,897.04)
7,069,030.79
3,599,500.00
1,296,914.76
514,861.02
(356,954,098.57)
(12,234,443.64)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท
2553

2552

318,849.83

(318,849.83)

483,000,000.00

514,000,000.00

(972,000,000.00)

(557,000,000.00)

เงินสดจายเงินลงทุน

-

(2,000,000,000.00)

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย

-

330,190.00

(5,327,539.30)

(2,356,971.95)

(494,008,689.47)

(2,045,345,631.78)

-

2,000,000,000.00

-

2,000,000,000.00

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

493,542,338.83

(57,580,075.42)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

134,428,477.55

192,008,552.97

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

627,970,816.38

134,428,477.55

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยมื แกพนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากตั๋วเงินรับและเงินฝากประจําครบกําหนด
เงินสดจายลงทุนในตั๋วเงินรับและเงินฝากประจํา

เงินสดจายจากการซื้อสินทรัพยถาวรเพิม่
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(รายละเอียด 1)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
รายละเอียดดอกเบี้ยรับ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553

หนวย : บาท
2552

ดอกเบีย้ รับเงินฝากธนาคาร

9,962,827.53

8,874,029.96

ดอกเบีย้ ตั๋วเงินรับ

2,175,078.03

600,394.51

21,753,378.35

21,351,232.16

ดอกเบีย้ รับ - ลูกหนี้จากการค้ําประกัน

2,204.41
ดอกเบีย้ รับ - สวัสดิการพนักงาน
รวม

1,242.94
33,893,488.32

30,826,899.57
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
.............................................
ขอมูลทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) จัดตั้งเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เพื่อทําหนาที่บริการค้ําประกันสินเชื่อ และ
ดําเนินการเกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอม (การประกอบอุตสาหกรรม การทําหัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้โดยมีลักษณะเปนกิจการขนาดยอมที่บุคคลภาคเอกชนเทานั้นเปนเจาของ และมีทรัพยสิน
ถาวรตามจํานวนที่กําหนดโดยกฎกระทรวง) ใหสามารถเรงการกระจายสินเชื่อไปทั่วประเทศไดเร็วขึ้น ทําใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น
เกณฑการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และแสดงรายการ
ใน งบการเงินเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552 ลงวันที่
30 มกราคม พ.ศ. 2552
2. แมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม
ในป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศใหใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหมหรือปรับปรุงใหม ที่คาดวาจะมีผลเกี่ยวของกับ บสย. มีรายละเอียดดังตอไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
26 พฤษภาคม 2553
วันที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1
การนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2552)
1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 7
งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2552)
1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 8
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
1 มกราคม 2554
และขอผิดพลาด (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ปรับปรุง 2552)
1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 16
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ปรับปรุง 2552)
1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 17
สัญญาเชา (ปรับปรุง 2552)
1 มกราคม 2554
รายได (ปรับปรุง 2552)
1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 18
ฉบับที่ 19
ผลประโยชนของพนักงาน
1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 20
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย
1 มกราคม 2554
ขอมูลที่เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
1 มกราคม 2554
ที่เกี่ยวของกัน (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 1 มกราคม 2554

52

ฉบับที่ 33
ฉบับที่ 34
ฉบับที่ 36
ฉบับที่ 37
ฉบับที่ 38
ฉบับที่ 5

กําไรตอหุน (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหวางกาล (ปรับปรุง 2552)
การดอยคาของสินทรัพย (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพยไมมีตัวตน (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อการขาย และ
การดําเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2552)

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2554

บสย. ไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ยกเวนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่1 9 เรื่องผลประโยชนข องพนัก งาน ซึ่ง ปจจุ บั น ฝา ยบริ ห ารของ บสย. อยูร ะหวา งการ
ประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
2.2 การจัดประเภทรายการใหม
รายการในงบการเงินบางรายการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดมีการจัดประเภทรายการใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายได
3.1.1 รายได ค า ธรรมเนี ย มค้ํ า ประกั น รั บ รู เ มื่ อ มี ก ารอนุ มั ติ ว งเงิ น ค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ ของ
โครงการโดยเรียกเก็บ ลวงหนาเปนรายปตามอัตราที่กําหนด และเฉลี่ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของ
เวลา
3.1.2 รายไดที่เกิดจากการบริหารเงิน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก พันธบัตรและหุนกู รับรูตามเกณฑคงคาง
ตัดจําหนายสวนตางระหวางตนทุนกับมูลคาที่ตราไวของเงินลงทุนรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยหรือลดลง
ตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
กําไรจากการจําหนายตราสารหนี้ และตราสารทุน รับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จําหนาย
3.1.3 ดอกเบี้ยรับ รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
ของสินทรัพย
3.2 การรับรูคาใชจาย
รับรูตามเกณฑคงคาง ยกเวน เงินโบนัสพนักงาน รับรูตามเกณฑเงินสด
3.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบัน
การเงิน และเงินลงทุนชั่วคราวที่มกี ําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
3.4 เงินลงทุน
3.4.1 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา ตั๋วเงินรับ และบัตรเงินฝาก แสดงดวยราคาทุน
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3.4.2 ในความต อ งการของตลาดเป น หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทเผื่ อ ขายแสดงด ว ยมู ล ค า
ยุติธรรม และรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย บันทึกบัญชีคาเผื่อการ
ปรับมูลคาเงินลงทุนแสดงเปน รายการหักบัญชีเงินลงทุน และรับรูเปนรายการแยกตางหากใน
สวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายเงินลงทุน จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมนั้นในงบ
กําไรขาดทุน
3.4.3 เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
ตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงในงบดุล
ดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปลอด
ความเสี่ยง ปรับดวย อัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
หลักทรัพยเผื่อขายไดบันทึกเปนกําไร หรือ ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงและแสดงภายใตสวน
ของผูถือหุน
บสย. จะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น และปรับปรุงโดย
เทียบกับมูลคาตามราคาที่รับซื้อหนวยลงทุนคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นบันทึกใน งบกําไรขาดทุนทันที
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนทันที
เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้ชนิดเดียวกันมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณ
โดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด
3.5 ลูกหนี้จากการค้ําประกัน
ลูกหนี้จากการค้ําประกันเปนลูกหนี้ที่ บสย. จายใหธนาคารตามสัญญาค้ําประกันซึ่งสามารถ
เรียกคืนจากผูกู โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งรับรูตามเกณฑ
เงินสด เนื่องจากดอกเบี้ยดังกลาวมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเรียกเก็บไมได เนื่องจากลูกหนี้จากการค้ํา
ประกันเปนลูกหนี้ที่ขาดสภาพคลองและเปนลูกหนี้ที่ถูกธนาคาร (ผูใหกู) ฟองรองบังคับคดีมาแลว ซึ่งจัดเปน
ลูกหนี้เสียและจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีตที่ผานมายอดลูกหนี้ดังกลาวไดรับคืนมามีจํานวนนอยมาก
เมื่อเทียบกับลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล ดังนั้น บสย.จึงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 ตามมติ
คณะกรรมการของ บสย. ครั้งที่ 3/2544 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544 หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีนําไปลดยอด
จํานวนที่กันไวเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.6
หองชุดสํานักงาน และอุปกรณ
หองชุดสํานักงานและอุปกรณแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อม
ราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้
หองชุดสํานักงาน
20 ป
เครื่องตกแตงและติดตรึงสํานักงาน
10 ป
เครื่องใชสํานักงาน
5 ป
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
3 ป
ยานพาหนะ
5 ป
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย พิจารณาจากผลตางระหวางเงินสดสุทธิจากการจําหนายกับราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย และรับรูในงบกําไรขาดทุน
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รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซึ่งทําใหราคาเปลี่ยนแทนในปจจุบันของ
สินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย สวนคาซอมแซมและคาบํารุงรักษา รับรูเปนคาใชจาย
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.7 เงินสํารองคาประกันชดเชย
บสย. จัดเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีหนาที่ใหการค้ํ าประกันสินเชื่อในสวนที่ลูกหนี้ของ
สถาบั น การเงิ น มี ห ลั ก ประกั น ไม เ พี ย งพอ บสย. มี น โยบายการค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ โดยปรับปรุงครั้งลาสุดในการประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ใหกําหนด
นโยบายการจัดชั้นหนี้แ ละการกัน เงิน สํา รองคาประกันชดเชยโครงการปกติ เฉพาะหนี้จัดชั้นดอ ยคุณ ภาพ
(NPG) ซึ่งเปนการจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ในอัตรารอยละ 20 , 50 และ
100 ตามลําดับ ตามความเหมาะสมกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยไมตองกันเงินสํารองสําหรับหนี้ที่จัด
ชั้นปกติและหนี้ที่กลาวถึงเปนพิเศษดังเชนสถาบันการเงินทั่วไป
บสย. จัดชั้นหนี้และกันเงินสํารองคาประกันชดเชยตามความรับผิดชอบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่กําหนด
ไวในหลักเกณฑการค้ําประกันของแตละประเภทค้ําประกัน บสย.จัดประเภทของภาระค้ําประกัน ดังนี้
3.7.1 ประเภทของภาระค้ําประกัน - โครงการปกติ
การค้ําประกันประเภทปกติ รับผิดชอบตามภาระค้ําประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแตวันผิด
นัดจนถึงวันที่ฟองหรือไมเกินเงื่อนไขตามการค้ําประกันที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกัน
การค้ําประกันประเภท NPL รับผิดชอบตามภาระค้ําประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแตวันผิดนัด
จนถึงวันที่คดีถึงที่สุด
การค้ําประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ําประกันใหแกผูกู (MOU) รับผิดชอบตามภาระ
ค้ํา ประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแตวัน ผิดนัดจนถึงวัน ที่ ฟอ ง หรือไมเกิน 180 วัน ตามที่ร ะบุไ วใ น
หนังสือค้ําประกัน
การค้ําประกันประเภทรับความเสี่ยงรวมกัน (Risk Participation: RP) รับผิดชอบ
ครึ่งหนึ่งของสวนสูญเสีย (สวนสูญเสียเทากับภาระหนี้คงเหลือลบมูลคาหลักประกันที่ขายได)
บวกดอกเบี้ยตั้งแตวันผิดนัดจนถึงวันที่ฟองแตไมเกิน 180 วัน
บสย. ไดรับการผอนปรนจากกระทรวงการคลังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 แตไมเกินป 2555 ดังนั้น คณะกรรมการ บสย. ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 มีมติใหทยอยกันเงินสํารองคาประกันชดเชยแต
ละประเภทดังนี้
ป 2553 และ 2554 ใหกันเงินสํารองคาประกันชดเชยเพิ่มในอัตรารอยละ 20 และ 50
ตามลําดับของผลตางระหวางจํานวนเงินกันสํารองที่กําหนดในนโยบายการค้ําประกันสินเชื่อกับ
หลักเกณฑการกันเงินสํารองของธนาคารแหงประเทศไทย
ป 2555 ใหกันเงินสํารองคาประกันชดเชย สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้คงคางตาม
บัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันในอัตรา
รอยละ 100
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บสย. ไดกันเงินสํารองคาประกันชดเชยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยถือเปน
คาใชจายคาประกันชดเชยสุทธิในงบกําไรขาดทุนแลว
3.7.2 การกันเงินสํารองคาประกันชดเชย - โครงการ Portfolio Guarantee Scheme
(PGS)
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ประกอบดวยโครงการ PGS ระยะที่
1, โครงการ PGS ระยะที่ 2, โครงการ PGS สําหรับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง, โครงการหนี้สิน
ภาคประชาชน (หนี้สินนอกระบบ) และโครงการรายสถาบันการเงิน โดยมีการกันเงินสํารองคา
ประกันชดเชย ดังนี้
โครงการ PGS ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เปนโครงการค้ําประกันสินเชื่อที่มีขอตกลง
รวมกับสถาบันการเงินเพื่อกําหนดเงื่อนไขในการค้ําประกันและสัดสวนความรับผิดตลอดอายุ
โครงการ 5 ป (เริ่มโครงการวันที่ 6 มีนาคม 2552 และวันที่ 7 มีนาคม 2553 ตามลําดับ) โดย
โครงการ PGS ระยะที่ 1 กําหนดความเสียหายสูงสุดที่เปนภาระค้ําประกันหนี้จัดชั้นดอย
คุณภาพ (NPG) รอยละ 15.50 ของภาระค้ําประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ และโครงการ
PGS ระยะที่ 2 กําหนดความเสียหายสูงสุดที่เปนภาระค้ําประกันหนี้จัดชั้นดอยคุณภาพ (NPG)
รอยละ 15.50 ของภาระค้ําประกันเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ โดยกันสํารองคาประกันชดเชยทั้ง
จํานวนของเงินรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับในปนั้น ๆ โดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 แยกเปนสวน
ที่ บสย. ไดรับจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมค้ําประกัน ในอัตรารอยละ 8.75 และอีกรอยละ
6.75 ไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาล และโครงการ PGS ระยะที่ 2 แยกเปนสวนที่ บสย. ไดรับจาก
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมค้ําประกัน ในอัตรารอยละ 8.75 และอีกรอยละ 6.25 ไดรับเงินชดเชย
จากรัฐบาล ดังนั้น บสย. จึงตั้งสํารองคาประกันชดเชยทั้งจํานวนของเงินรายไดคาธรรมเนียมที่
ไดรับในปนั้น ๆ และสวนตางของความเสียหายของโครงการ PGS ระยะที่ 2 ที่ไมไดรับการ
ชดเชยจากรัฐบาลอีกรอยละ 0.50
โครงการ PGS สําหรับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือภายใต
โครงการการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สําหรับธนาคารพาณิชย กับ บสย. วงเงิน 3,000
ลานบาท เพื่อใหธนาคารนําไปจัดสรรวงเงินค้ําประกันใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) แตละราย ภายใตหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS
ซึ่งมีอายุโครงการไมเกิน 7 ป (เริ่มโครงการ วันที่ 26 มีนาคม 2553) โดยกําหนดความเสียหายสูงสุด
ที่เปนภาระค้ําประกันหนี้จัดชั้นดอยคุณภาพ NPG) รอยละ 12 ของภาระค้ําประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้น
อายุการค้ําประกัน โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.75 ตอปของวงเงินที่ค้ําประกัน
ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสํารอง คาประกันชดเชยของเงินรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับในปนั้น ๆ
รวมกันไมเกินรอยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 7 ป
โครงการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน(หนี้สินนอกระบบ) เปนโครงการค้ําประกัน
สินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล ดําเนินการภายใตโครงการค้ําประกันในลักษณะ PGS สําหรับ
โครงการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบแบบระยะเวลาค้ําประกัน 8 ป วงเงินค้ําประกัน 3,000
ลานบาท และระยะเวลาค้ําประกัน 12 ป วงเงินค้ําประกัน 2,000 ลานบาท เพื่อใหการค้ํา
ประกันสินเชื่อแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่เขารวมโครงการฯ
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และขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไมเพียงพอ ซึ่งเปนผูประกอบการที่ผานขั้นตอนการเจรจา
หนี้สินนอกระบบ การเจรจาปรับโครงสรางหนี้ และการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบของธนาคารที่
เขารวมโครงการ ทั้ง 2 แบบ กําหนดความเสียหายสูงสุดที่เปนภาระค้ําประกันหนี้จัดชั้นดอย
คุณภาพ (NPG) รอยละ 15 และรอยละ 23 ของภาระค้ําประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ํา
ประกัน ตามลําดับ โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2 ตอปของวงเงินที่ ค้ําประกัน
ดัง นั้น บสย. จึง ตั้งเงิน สํา รองคาประกันชดเชยของเงินรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับในปนั้น ๆ
รวมกันไมเกินรอยละ 15 และรอยละ 23 ตลอดอายุโครงการ 8 ป และอายุโครงการ 12 ป
ตามลําดับ
โครงการรายสถาบันการเงิน เปนโครงการค้ําประกันสินเชื่อระหวาง บสย. กับสถาบัน
การเงินแตละแหง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม
2553 โดยแบงการค้ําประกันสินเชื่อออกเปน 2 ประเภท คือ ระยะเวลา 5 ป และ 7 ป ทั้ง 2
ประเภท มีวงเงินรวมไมเกิน 10,000 ลานบาท โดยกําหนดความเสียหายสูงสุดที่เปนภาระค้ํา
ประกันหนี้จัดชั้นดอยคุณภาพ (NPG) รอยละ 8.50 และรอยละ 12.00 ของภาระค้ําประกันเฉลี่ย
ณ วันสิ้นอายุการค้ําประกัน ตามลําดับ โดยทั้ง 2 ประเภทเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ
1.75 ตอปของวงเงินที่ค้ําประกัน ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสํารองคาประกันชดเชยของเงินรายได
คาธรรมเนียมที่ไดรับในปนั้น ๆ รวมกันไมเกินรอยละ 8.50 และรอยละ 12.00 ตลอดอายุโครงการ
5 ป และ 7 ป ตามลําดับ
การกัน เงิน สํ า รองคา ประกัน ชดเชย โครงการ PGS สํ า หรับ ปสิ ้น สุด วัน ที ่ 31
ธัน วาคม 2553 บัน ทึก เปน คา ใชจา ยคา ประกัน ชดเชยสุท ธิใ นงบกํา ไรขาดทุน ในรอบบัญ ชี
นั้น ๆ
3.8 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บสย. ไดจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจายสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย. จาย
สมทบในอัตรารอยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทํางานของพนักงาน บสย.โดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดการกองทุน
เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ บสย. บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระ
เต็มมูลคาแลว
4.

ขอมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หนวย : ลานบาท
2553
2552
39.96
30.42
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รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน
- ตั๋วเงินรับ
รวม

418.01
170.00
627.97

0.01
104.00
134.43

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย จํานวน 39.48 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีอัตรา
ดอกเบี้ยอยูระหวาง รอยละ 0.10 - 0.75 ตอป
เงินฝากธนาคารประเภทประจําไมเกิน 3 เดือน จํานวน 418.01 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
มีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 1.00 - 1.83 ตอป
ตั๋วเงินรับเปนตั๋วแลกเงินประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถาม จํานวน 170 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 มีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวาง รอยละ 1.50 - 2.00 ตอป
4.2 เงินลงทุน ประกอบดวย
4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว
2553
52.00
920.00
972.00

ตั๋วเงินรับ
เงินฝากประจํา

หนวย : ลานบาท
2552
483.00
483.00

ตั๋วเงินรับเปนตั๋วแลกเงิน อายุ 4 เดือน จํานวน 52 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 2.00 ตอป
เงินฝากประจํา เปนเงินฝากประจําประเภท ตั้งแต 5 เดือน ถึง 1 ป จํานวน 92 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 มีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 1.88 - 2.25 ตอป
4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในกองทุนเปด
เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล

(หมายเหตุ 4.2.2.1)
(หมายเหตุ 4.2.2.2)

หนวย : ลานบาท
2553
2552
18.80
15.92
8,730.69
8,121.07
8,749.49
8,136.99

4.2.2.1 เงินลงทุนในกองทุนเปด
เงินลงทุนในกองทุนเปดไทยดรากอน 3,000,000 หุน
หัก คาเผื่อการลดราคาของหลักทรัพย
ราคาตามบัญชีสุทธิ
ราคาตลาดตอหุน (บาท)

2553
30.00
(11.20)
18.80
6.27

หนวย : ลานบาท
2552
30.00
(14.08)
15.92
5.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินลงทุนในกองทุนเปด แสดงราคาตามบัญชีสุทธิ จํานวน 18.80
ลานบาท และ 15.92 ลานบาท มีราคาทุน จํานวน 30 ลานบาท บันทึกขาดทุนจากการดอยคาในป 2544 จํานวน
23.25 ลานบาท คงเหลือกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 12.05 ลานบาท และ 9.17 ลานบาท ตามลําดับ
กองทุนเปดไทยดรากอน จํานวน 30 ลานบาท เปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน โครงการจัดตั้ง
ดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บีโอเอ จํากัด โดยจัดตั้งนับตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2537 (วันที่จด
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ทะเบียนเปนกองทุนรวม) กองทุนมีวัตถุประสงคที่จะระดมเงินออมและเงินลงทุนจากสถาบันการเงินทั้งในและนอก
ประเทศเปนหลัก และจากประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ เพื่อลงทุนในตราสารแหงทุนหลักทรัพย ตราสารทางการเงิน และ
ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ โดยเนนที่ความมั่นคงและเสถียรภาพของการลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย โดย บสย. ไดวาจางบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม 4 แหง เปนผูดําเนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ รอยละ 85 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
และตราสารทุน รอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้การลงทุนเปนไปตามนโยบายและขอจํากัดการลงทุน
ที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนคิดคาธรรมเนียมจัดการบริหารใน
อัตรารอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
คาใชจายเปนคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคล จํานวน 10.82 ลานบาท และ 9.22 ลานบาท และมีรายไดที่เกิด
จากการบริหารเงินจํานวน 542.39 ลานบาท และ 280.84 ลานบาท ตามลําดับ
4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
แสดงตามราคาทุนเปรียบเทียบกับมูลคายุติธรรม

หนวย : ลานบาท
2552

2553
ราคาที่
แสดงใน
งบการเงิน

มูลคา
ยุติธรรม

ราคาทุน

ราคาทุน

มูลคา
ยุติธรรม

ราคาที่แสดง
ใน
งบการเงิน

เงินฝากธนาคาร
42.08

42.08

42.08

28.17

28.17

28.17

145.72

145.72

145.72

50.19

50.19

50.19

187.80

187.80

187.80

78.36

78.36

78.36

368.33

368.33

368.33

393.20

393.20

393.20

-

-

-

7.50

7.15

7.15

187.04

187.04

187.04

80.21

80.21

80.21

555.37

555.37

555.37

480.91

480.56

480.56

พันธบัตรรัฐบาล

1,906.94

1,913.79

1,913.79

1,623.32

1,629.57

1,629.57

พันธบัตรที่ธนาคารเปนผูออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค้ําประกัน

2,034.28

2,023.87

2,023.87

2,342.63

2,345.38

2,345.38

265.80

267.01

267.01

211.14

213.48

213.48

484.15

484.15

484.15

442.44

442.50

442.50

4,691.17

4,688.82

4,688.82

4,619.53

4,630.93

4,630.93

275.83

276.33

276.33

232.22

236.44

236.44

1,792.21

1,817.47

1,817.47

1,581.08

1,601.86

1,601.86

เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น
- ตราสารหนี้
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
ตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินของธนาคาร
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง
- หุนกู
หุนกูของธนาคาร
หุนกูที่ไมใชของสถาบันการเงิน
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2,068.04

2,093.80

2,093.80

1,813.30

1,838.30

1,838.30

972.45

1,201.71

1,201.71

1.02

3.19

3.19

952.19
-

1,092.92
-

1,092.92
-

973.47

1,204.90

1,204.90

952.19

1,092.92

1,092.92

8,475.85

8,730.69

8,730.69

7,944.29

8,121.07

8,121.07

- หุน
หุนสามัญ
ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
รวม
บวก กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (หมายเหตุ 4.12)

254.84

176.78

8,730.69

8,121.07

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา

6.91

6.74

10.76

17.67

42.08

70.10

25.40

-

50.22

145.72

77.01

32.14

10.76

67.89

187.80

252.48

-

115.85

-

368.33

252.48

187.04
187.04

115.85

-

187.04
555.37

255.68

566.87

474.98

616.26

1,913.79

211.93

514.39

438.08

859.47

2,023.87

267.01

-

-

-

267.01

-

224.92

259.23

-

484.15

734.62

1,306.18

1,172.29

1,475.73

4,688.82

256.22

20.11

-

-

276.33

703.66

425.03

415.21

273.57

1,817.47

959.88

445.14

415.21

273.57

2,093.80

350.92
0.91
351.83
2,375.82

311.88
0.54
312.42
2,282.92

253.07
0.54
253.61
1,967.72

285.84
1.20
287.04
2,104.23

1,201.71
3.19
1,204.90
8,730.69

เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น
- ตราสารหนี้
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
ตั๋วสัญญาใชเงินของธนาคาร
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเปนผูออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค้ําประกัน
ตั๋วเงินคลัง
- หุนกู
หุนกูของธนาคาร
หุนกูที่ไมใชของสถาบันการเงิน
- หุน
หุนสามัญ
ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
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4.2.2.2 เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล (ตอ)
แสดงตามมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามรายผูจัดการกองทุน
หนวย : ลานบาท
2552 (มูลคายุติธรรม)
TISCO
MFC

ONE

K-ASSET

รวม

เงินฝากธนาคาร
0.83

8.03

1.51

17.80

28.17

-

-

-

50.19

50.19

0.83

8.03

1.51

67.99

78.36

-

40.07

353.13

-

393.20

-

-

7.15
-

80.21

7.15

-

40.07

360.28

80.21

80.21
480.56

40.44

686.57

312.43

590.13

1,629.57

907.21

698.47

100.60

639.10

2,345.38

213.48

-

-

-

213.48

45.78

97.92

263.86

34.94

442.50

1,206.91

1,482.96

676.89

1,264.17

4,630.93

หุนกูของธนาคาร

185.43

51.01

-

-

236.44

หุนกูที่ไมใชของสถาบันการเงิน

509.71

254.31

555.73

282.11

1,601.86

695.14

305.32

555.73

282.11

1,838.30

320.50

296.89

225.08

250.45

1,092.92

320.50

296.89

225.08

250.45

1,092.92

2,223.38

2,133.27

1,819.49

1,944.93

8,121.07

เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น
- ตราสารหนี้
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
ตั๋วสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินของธนาคาร
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเปนผูออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค้ําประกัน
ตั๋วเงินคลัง
- หุนกู

- หุน
หุนสามัญ
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4.3 ลูกหนี้จากการค้ําประกัน
หนวย : ลานบาท
ลูกหนี้จากการค้ําประกัน

2553
2,203.94

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(2,203.94)
-

ลูกหนี้จากการค้ําประกัน - สุทธิ

.

2552
2,087.83
(2,087.83)
-

.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีลูกหนี้จากการค้ําประกันที่ บสย.จายคาประกันชดเชยใหธนาคาร จํานวน
257.32 ลานบาท และ 272.03 ลานบาท ไดรับชําระคืนเงินตน จํานวน 30.79 ลานบาท และ 22.39 ลานบาท มีสวนที่ไดรับ
ชําระจากลูกหนี้ดังกลาว โดยบันทึกดอกเบี้ยรับ จํานวน 21.75 ลานบาท และ 21.35 ลานบาท ตามลําดับ ในระหวางป 2553 และ
2552 มีการจําหนายหนี้สูญ จํานวน 111.71 ลานบาท และ 95.43 ลานบาท ซึ่งในจํานวนที่ตัดเปนหนี้สูญนี้ รวมการตัด
จําหนายเงินทดรองคาขึ้นศาล จํานวน 1.27 ลานบาท และ 0.45 ลานบาท ตามลําดับแลว (หมายเหตุ 4.7)
ดอกเบี้ยของลูกหนี้จากการค้ําประกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บสย. ไมไดบันทึกรับรู
เปนรายไดในบัญชีเนื่องจากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเรียกเก็บเงินไมได จํานวน 148.23 ลานบาท และ 148.24 ลาน
บาท ตามลําดับ
4.4 คาธรรมเนียมค้ําประกันคางรับ
หนวย : ลานบาท
2553
- PGS ระยะที่ 1
- PGS ระยะที่ 2
- โครงการปกติ
รวม

ตนงวด
80.61
-.
80.61

2552
เพิ่มขึ้น
392.56
113.56
0.93
507.05

ลดลง
(473.17)
(0.68)
(0.38)
(474.23)

ปลายงวด
112.88
0.55
113.43

ตนงวด
0.01
0.01

เพิ่มขึ้น
80.61
0.10
80.71

ลดลง ปลายงวด
80.61
0.11
-.
0.11
80.61

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบใหดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อโครงการ PGS ระยะที่
1 (โครงการมี อ ายุ 5 ป ) ในวงเงิ น 30,000 ล า นบาท โดยเรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มในอั ต ราร อ ยละ 1.75 ต อ ป ข องวงเงิ น
ที่ค้ําประกัน และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เห็นชอบ
ให บสย. ยกเวนคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ในปแรกเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
เริ่มโครงการเมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 ในวงเงินไมเกิน 525 ลานบาทใหกับลูกคาที่ บสย. ค้ําประกันทุกราย โดย
รัฐบาลจายชดเชยคาธรรมเนียมค้ําประกันให บสย. ตามมติดังกลาว และบสย.จะนําคาธรรมเนียมที่ยกเวนในปแรกมาคิด
ภาระค้ําประกันเฉลี่ยดวย
และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบใหดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อโครงการ PGS ระยะที่
2 (โครงการมีอายุ 5 ป) ในวงเงิน 30,000 ลานบาท โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในปแรกอัตรารอยละ 0.75 ตอปกับลูกคาที่
บสย. ค้ําประกันทุกราย ตั้งแตเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยรัฐบาลจะอุดหนุน
สวนตางของคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ตอปของวงเงินค้ําประกันสําหรับปแรกในวงเงินไมเกิน 300 ลานบาท บสย.จะนํา
คาธรรมเนียมที่ยกเวนในปแรกอัตรารอยละ 1 มาคิดภาระค้ําประกันเฉลี่ยดวย สวนคาธรรมเนียม ในปที่ 2 - 5 จะเรียกเก็บใน
อัตราปกติรอยละ 1.75 ตอปของวงเงินที่ค้ําประกัน
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4.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

เงินทดรองจาย - พนักงาน

2553
0.82

2552
0.23

วัสดุสิ้นเปลืองสํานักงานคงเหลือ

0.39

0.30

คาใชจายลวงหนา

1.83

1.78

3.04

2.31

4.6 หองชุดสํานักงาน และอุปกรณ - สุทธิ

หนวย : ลานบาท

2553

หองชุดสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติด
ตรึงสํานักงาน
เครื่องใชสํานักงาน
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณ
ยานพาหนะ
รวม

ตนงวด
93.53

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จําหนาย
-

ปลายงวด
93.53

ตนงวด
39.45

คาเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น จําหนาย
4.67
-

7.68
12.34

0.06
0.44

-

7.74
12.78

7.16
10.82

0.14
0.67

10.68
20.22
144.45

0.84
- .
1.34

(0.12)
- .
(0.12)

11.40
20.22
145.67

9.93
12.06
79.42

0.55
3.04
9.07

(0.12)
- .
(0.12)

7.30
11.49

0.44
1.29

10.36
15.10
88.37

1.04
5.12
57.30

หนวย : ลานบาท

2552
ราคาทุน
หองชุดสํานักงาน
เครื่องตกแตงและ
ติดตรึงสํานักงาน
เครื่องใชสํานักงาน
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
อุปกรณ
ยานพาหนะ
รวม

ราคา
ปลายงวด
สุทธิ
44.12 49.41

คาเสื่อมราคาสะสม

ราคา

ตนงวด
93.53

เพิ่มขึ้น
-

จําหนาย
-

ปลายงวด
93.53

ตนงวด
34.78

เพิ่มขึ้น
4.67

จําหนาย
-

ปลายงวด
39.45

สุทธิ
54.08

7.68
12.01

0.33

-

7.68
12.34

6.99
9.98

0.17
0.84

-

7.16
10.82

0.52
1.52

11.07
19.82
144.11

0.32
1.16

(0.71)
(0.76)

10.68
20.22

10.07
9.36

0.57
3.46

(0.71)
(0.76)

9.93
12.06

0.75
8.16

1.81

(1.47)

144.45

71.18

9.71

(1.47)

79.42

65.03
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4.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

เงินมัดจํา
เงินทดรองจาย - คาขึ้นศาล (หมายเหตุ 4.3)
เงินทดรองจาย - คาใชจายดําเนินคดี
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินทดรองจาย - คาขึ้นศาลและดําเนินคดี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

หนวย : ลานบาท
2553
2552
0.32
0.32
6.71
7.60
1.70
2.01
9.04
9.62
(8.72)
(7.60)
2.02
0.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย.ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินทดรองจาย - คาขึ้นศาลและดําเนินคดี ในอัตรา
รอยละ 100 เนื่องจากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไมไดรับเงินคืนจากลูกหนี้
4.8 เงินชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาล
ยอดตนงวด
บวก รับชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาล
หัก

เงินชดเชยเปนคาธรรมเนียมรับ

ยอดปลายงวด

2553

2552

3.60

-

528.74

4.75

(502.30)

(1.15)

30.04

3.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย.ไดรับเงินอุดหนุนคาธรรมเนียมค้ําประกันโครงการ PGS ระยะที่ 1 ในสวนที่ไดรับ
การยกเวนคาธรรมเนียมค้ําประกันในปแรกรอยละ 1.75 ตอป จํานวน 525 ลานบาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และ
ไดรับเงินอุดหนุนคาธรรมเนียมค้ําประกันโครงการทองเที่ยว จํานวน 3.74 ลานบาท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 รวมเปนเงิน
รับทั้งสิ้นจํานวน 528.74 ลานบาท โดยในระหวางงวด บสย.บันทึกรับรูเปนคาธรรมเนียมโครงการ PGS ระยะที่ 1 จํานวน
494.96 ลานบาท และโครงการทองเที่ยว จํานวน 7.34 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 502.30 ลานบาท โดย บสย. พิจารณาจาก
โครงการที่ลูกคามีการเบิกใชวงเงินค้ําประกันสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีเงินชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาลคงเหลือ
จํานวน 30.04 ลานบาท อยูระหวางการตรวจสอบของ บสย. เพื่อรอนําสงคืนรัฐบาลตอไป
4.9 เงินคาธรรมเนียมรอจายคืนลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีเงินคาธรรมเนียมรอจายคืนลูกหนี้ จํานวน 2.38 ลานบาท เนื่องจากไดเรียกเก็บ
จากลูกหนี้แลว แตไดรับยกเวนภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5
มกราคม 2553 เห็นชอบให บสย. ยกเวนคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS ในปแรก เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
เริ่มโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553
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4.10 เงินสํารองคาประกันชดเชย
หนวย : ลานบาท
2553
2,744.13
1,353.83
4,097.96
(257.32)
(212.53)
3,628.11

ยอดตนงวด
บวก จํานวนที่ตั้งสํารองระหวางงวด
หัก คาประกันชดเชยจายระหวางงวด (โอนเปนลูกหนี้ตามหมายเหตุ 4.3)
สํารองลดลงระหวางงวด (เกิดจากการจัดชั้นลูกหนี้)
ยอดปลายงวด

2552
2,662.83
784.28
3,447.11
(272.03)
(430.95)
2,744.13

เงิ น สํ า รองค า ประกั น ชดเชย เป น เงิ น ที่ บสย. กั น เงิน สํ า รองตามหลั ก เกณฑ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ กํ า หนดใน
หลักเกณฑการค้ําประกันแตละประเภทโครงการ และบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่กันเงินสํารองไว โดย บสย. กันเงินสํารอง
ในสวนที่มีภาระค้ําประกัน (หมายเหตุ 4.13) เฉพาะโครงการเดิมที่เปนลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานเปนตนไป ในระหวางงวด
เพิ่มขึ้นจํานวน 1,353.83 ลานบาท (รวมการกันสํารองสวนเพิ่มอีกรอยละ 20 จํานวน 195.84 ลานบาท ตามหมายเหตุ 3.6)
เมื่อหักยอดที่โอนเปนลูกหนี้เนื่องจากการจายคาประกันชดเชยแทนลูกหนี้ จํานวน 257.32 ลานบาท และสํารองที่เกิดจากการ
จัดชั้นลูกหนี้ลดลง จํานวน 212.53 ลานบาท คงเหลือเปนเงินสํารองคาประกันชดเชยที่ตั้งเพิ่มสุทธิจํานวน 883.98 ลานบาท
โดยสํารองคาประกันชดเชยดังกลาวจําแนกตามประเภทการค้ําประกันและการจัดชั้นหนี้ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2553
ภ า ร ะ ค้ํ า
ประกัน

ภาระค้าํ ประกันสุทธิ

ปกติ
จัดชั้นปกติ

NPL

MOU

การกั น
สํารอง
รอยละ

ตั้งสํารองคาประกันชดเชย

RP

รวม

ปกติ

NPL

MOU

RP

รวม

10,742.64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

678.03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

242.97

12.50

6.15

30.83

109.28

158.76

4.50

2.21

11.10

45.70

63.51

40.00

จัดชั้นสงสัย

317.05

-

-

13.56

147.66

161.22

-

-

8.13

95.67

103.80

64.38

3,564.77

575.26

89.18

626.88

1,404.82

2,696.14

575.26

89.18

626.88

1,407.83

2,699.15

100.11

รวม

15,545.46

587.76

95.33

671.27

1,661.76*

3,016.12

579.76

91.39

646.11

1,549.20*

2,866.46

95.04

PGS ระยะที่ 1

23,575.63

572.08

PGS ระยะที่ 2

29,831.04

152.01

2,975.91

36.13

19.57

0.06

942.49

1.37

รวม

57,344.64

761.65

รวมทั้งสิ้น (หมายเหตุ 4.13)

72,890.10

3,628.11

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

PGS สําหรับธนาคารพาณิชย
โครงการหนี้สิน นอกระบบ
รายสถาบันการเงิน

* การกันสํารองโครงการ RP คิดเปนรอยละ 93.23 ของภาระค้ําประกันสุทธิ
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หนวย : ลานบาท
31 ธันวาคม 2552
ภาระค้าํ ประกันสุทธิ**

ภ า ร ะ ค้ํ า

ก า ร กั น
สํารอง
รอยละ

ตั้งสํารองคาประกันชดเชย

ประกัน
ปกติ
จัดชั้นปกติ

NPL

MOU

RP

รวม

ปกติ

NPL

MOU

RP

รวม

13,797.59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

689.97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

426.96

2.30

-

42.28

206.63

251.21

0.46

-

8.46

41.90

50.82

20.23

จัดชั้นสงสัย

462.12

31.79

0.48

54.03

187.55

273.85

15.90

0.24

27.01

95.41

138.56

50.60

3,179.79

616.09

87.75

652.78

1,098.98

2,455.60

616.09

87.75

652.78

1,117.32

2,473.94

100.75

รวม

18,556.43

650.18

88.23

749.09

1,493.16*

2,980.66

632.45

87.99

688.25

1,254.63*

2,663.32

89.35

PGS ระยะที่ 1

21,327.79

80.81

รวม

21,327.79

80.81

รวมทั้งสิ้น (หมายเหตุ 4.13)

39,884.22

2,744.13

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

* การกันสํารองโครงการ RP คิดเปนรอยละ 84.03 ของภาระค้ําประกันสุทธิ
** ภาระค้ําประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ําประกันหลังหักมูลคาหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นํามาใชในการกันเงินสํารองซึ่ง
คํานวณจากหลักเกณฑการจายคาประกันชดเชยตามประเภทการค้ําประกัน (หมายเหตุ 3.7)

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 และ 2552 บสย.กัน เงิน สํา รองตามเกณฑที่กํา หนดในนโยบายการค้ํา ประกัน
สิน เชื่อ (หมายเหตุ 3.7.2) เปนเงินสํารองคาประกันชดเชยทั้งสิ้น 3,628.11 ลานบาทและ 2,744.13 ลานบาท
ตามลําดับ แบงเปนโครงการปกติ บสย.กันเงินสํารองคาประกันชดเชยจํานวน 2,866.46 ลานบาท และ 2,663.32
ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 95.04 และ 89.35 ของภาระค้ําประกันสุทธิตามลําดับ และโครงการ PGS กันเงินสํารอง
คาประกันชดเชยเทากับรายไดที่รับรูในรอบบัญชีนั้นเปนจํานวน 761.65 ลานบาท และ 80.81 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับโครงการ RP เปนโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจายคาประกันชดเชยตามอัตราสวนสูญเสียที่กําหนด
แตไมเกินภาระค้ําประกัน ซึ่งจํานวนเงินที่จะตองประมาณการนั้นจะตองนํามูลคาหลักประกันที่ขายไดสุทธิมาหักออก
จากภาระหนี้สินทั้งหมด จึงจะกําหนดสวนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาประมาณการเงินสํารองคาประกันชดเชย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บสย. ไดกันเงินสํารองสําหรับโครงการ RP จํานวน 1,661.76 ลานบาท และ 1,493.16 ลาน
บาท คิดเปนอัตรารอยละ 93.23 และ 84.03 ของภาระค้ําประกันสุทธิ ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่สูงกวาอัตราการ
จาย คาประกันชดเชยที่เกิดขึ้นจริงระหวางป 2551 ถึงปจจุบัน ในอัตรารอยละ 52.14 (เกิดจากลูกหนี้ที่ บสย. จาย
ชดเชยใหสถาบันการเงินแลว จํานวน 217.71 ลานบาท จากภาระค้ําประกัน จํานวน 417.55 ลานบาท)
4.11 ทุนเรือนหุน
ทุนที่เรียกชําระแลว มูลคาหุนละ 100 บาท
ยอดตนงวด (จํานวน 67,024,730 หุน / 47,024,730 หุน)
เพิ่ม หุนสามัญ (จํานวน 20,000,000 หุน)

2553

หนวย : ลานบาท
2552

6,702.47

4,702.47

-

2,000.00
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ยอดปลายงวด (จํานวน 67,024,730 หุน / 67,024,730 หุน)

6,702.47

6,702.47

ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 ให บสย. มีทุนประเดิม 400
ลานบาท โดยกระทรวงการคลังถือหุนรอยละ 25 และผูถือหุนอื่นอีกรอยละ 75 และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543
บสย. ไดรับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจํานวน 40 ลานหุน เปนเงิน 4,000 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,400
ลานบาท
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 และครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2548 ไดมีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนเงิน
2,000 ลานบาท บสย.ไดรับเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากกระทรวงการคลังจํานวน 3 ลานหุน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ วัน ที่ 19 มิถุนายน 2550 และผูถือ หุน อื่น อีกจํา นวน 24,730 หุน เปน เงิ น รวม 302.47 ลานบาท และได
ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 รวมเปนเงินทั้งสิ้น
4,702.47 ลานบาท คงเหลือหุนที่ยังไมเรียกชําระจํานวน 16,975,270 หุน
ตามมติพิเศษของการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เห็นชอบให
ยกเลิกการเรียกชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนสําหรับหุนที่ยังไมเรียกชําระจํานวน 16,975,270 หุน และใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจํานวน 21,374,737 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนเงิน 2,137.47 ลานบาท และไดรับชําระแลวจาก
กระทรวงการคลัง เปนเงิน 2,000 ลานบาท เพื่อสนับสนุนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ลานบาท คงเหลือหุนที่ยังไมเรียกชําระจํานวน
1,374,737 หุนเปนเงิน137.47 ลานบาท โดย บสย. ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2552 ทําใหกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญรอยละ 95.49 ของทุนที่เรียกชําระแลว ซึ่ง
การเพิ่มทุนดังกลาวทําใหสัดสวนของภาระค้ําประกันกับขนาดของเงินกองทุนอยูในระดับที่เหมาะสม และทําให
สถาบันการเงินเกิดความเชื่อมั่นในฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ตามภาระค้ําประกันของ บสย.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุน (2552 : 68,399,467
หุน) ซึ่งมีมูลคาหุนละ 100 บาท เปนหุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว จํานวน 67,024,730 หุน
4.12 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ยอดตนงวด
การปรับใหเปนมูลคายุติธรรม
ยอดปลายงวด

หนวย : ลานบาท
2553
2552
185.95
(59.82)
245.77
80.94
185.95
266.89

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย ผลกําไรจากการตีราคาของเงินลงทุน
ในกองทุนสวนบุคคล จํานวน 254.84 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : 176.78 ลานบาท) และผลกําไร
จากการ ตีราคาของเงินลงทุนในกองทุนเปดไทยดรากอน จํานวน 12.05 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 :
9.17 ลานบาท) ตามหมายเหตุ 3.4
4.13 ภาระค้ําประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
การดําเนินงานเพื่อประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมของ บสย. สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
มีดังนี้
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ภาระค้ําประกันตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ภาระค้ําประกันปลายงวด
เงินสํารองคาประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.10)

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

หนวย : ลานบาท
2552
21,854.98
21,573.04
43,428.02
(3,543.80)
39,884.22
2,744.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย.มีภาระค้ําประกันจํานวน 72,890.10 ลานบาท แบงเปนการค้ําประกันโครงการปกติ
จํานวน 15,545.47 ลานบาท และภาระค้ําประกันโครงการ PGS จํานวน 57,344.64 ลานบาท (หมายเหตุ 4.10) โดย บสย. มี
ภาระค้ําประกันที่เปน NPGs และเปนไปตามหนังสือสัญญาค้ําประกันกับสถาบันการเงินตาง ๆ ในสวนที่ บสย. ตองรับ
ความเสี่ยง จํานวน 3,016.12 ลานบาท และ 1,685.56 ลานบาทตามลําดับ โดยภาระค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 มีดังนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบในหลักการโครงการค้ําประกันสินเชื่อผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 (โครงการมีอายุ 5 ป
) เพื่อเปนกลไกสําคัญในการกระตุนใหสถาบันการเงินปลอยสินเชื่อให SMEs เพื่อเสริมสภาพคลองภายใตวิกฤติเศรษฐกิจ
ปจจุบัน โดยมีเปาหมายการขยายวงเงินในการค้ําประกันสินเชื่อ จํานวน 30,000 ลานบาท และรัฐบาลจะชดเชยความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นการดําเนินการในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท โดยใหเบิกจายตามที่เกิดขึ้นจริงและลูกคาที่มาใชบริการ
ไมตองเสียคาธรรมเนียมในปแรก (ระยะเวลาการยื่นคําขอค้ําประกันสิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2553) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บสย. มีภาระค้ําประกัน จํานวน 23,575.63 ลานบาท
คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 4/2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 มีมติอนุมัติจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือภายใต
โครงการการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ PGS สําหรับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีระยะเวลา
ในการใหการค้ํ าประกั นภายใน 1 ป นั บแต วั นที่ทํ าบันทึ กข อตกลงนี้ เพื่อให ธนาคารนําไปจัดสรรวงเงิ นค้ําประกั นให กั บ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วงเงิน 3,000 ลานบาท กําหนดอายุโครงการ 7 ป โดยจํากัดการจายคา
ประกันชดเชยไมเกินอัตรารอยละ 12 ของภาระค้ําประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ การค้ําประกัน พรอมทั้งเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน
อัตรารอยละ 1.75 ตอปของวงเงินที่ค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีภาระค้ําประกัน จํานวน 2,975.91 ลานบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบใหดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อโครงการ Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 2 (โครงการมีอายุ 5 ป) วงเงิน 30,000 ลานบาท ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในปแรกอัตรารอยละ 0.75 ตอป (ระยะเวลาการยื่นคําขอค้ําประกันสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553) ซึ่งรัฐบาลชดเชยคาธรรมเนียมอัตรารอยละ 1 ตอป และชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการในวงเงินไมเกิน 1,875 ลานบาท โดยใหเบิกจายตามที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีภาระค้ํา
ประกันจํานวน 29,685.43 ลานบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เห็นชอบใหปรับเปลี่ยนหลักเกณฑโครงการ Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 2 และยกเวนคาธรรมเนียมการค้ําประกันใหกับผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการค้ําประกันจาก บสย. อยู
เดิ ม ซึ่ ง เป น ผู ป ระกอบการ SMEs ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบจากการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง และ
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ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ ที่ขอสินเชื่อผานธนาคารพาณิชย โดย
ให บสย. แบงวงเงินจํานวนไมเกิน 5,000 ลานบาท จากวงเงินค้ําประกันรวม 30,000 ลานบาท จากโครงการค้ําประกันสินเชื่อ
ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 และใหยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับรอบค้ําประกันในป 2553 โดย
รัฐบาลชดเชยคาธรรมเนียมการค้ําประกันใหในวงเงินไมเกิน 37.50 ลานบาท และใหเบิกจายตามที่เสียหายจริง สําหรับ
เงื่อนไข ใหดําเนินการตามหลักเกณฑการค้ําประกันโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 ตอไปเชนเดิม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 บสย. มีภาระค้ําประกัน จํานวน 145.61 ลานบาท
คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2553 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติใหจัดทําหลักเกณฑโครงการแกไขปญหา
หนี้สินภาคประชาชน (หนี้สินนอกระบบ) โดยดําเนินการภายใตโครงการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee
Scheme ใหกับสถาบันการเงินของรัฐในวงเงิน 3,000 ลานบาท และ 2,000 ลานบาท โดยมีระยะเวลาค้ําประกัน 8 ป และ 12
ป บสย. จายคาประกันชดเชยไมเกินอัตรารอยละ 15 และรอยละ 23 ของภาระค้ําประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ําประกัน
ตามลําดับ พรอมทั้งเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2.00 ตอป ของวงเงินที่ค้ําประกัน ทั้งนี้จะตองเปนผูประกอบการที่
ผานขั้นตอนการเจรจาหนี้สินนอกระบบ การเจรจาปรับโครงสรางหนี้ และการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบของธนาคารที่เขา
รวมโครงการ โดยกําหนดวงเงินค้ําประกันสูงสุดแตละรายไมเกิน 200,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีภาระค้ํา
ประกัน จํานวน 19.57 ลานบาท
มติที่ประชุม คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 เห็นชอบใหดําเนินการค้ําประกันโครงการ
รายสถาบันการเงิน ซึ่งเปนโครงการค้ําประกันสินเชื่อระหวาง บสย. กับสถาบันการเงินแตละแหง โดยแบงประเภทการค้ํา
ประกันสินเชื่อออกเปน 2 ประเภท ประเภทระยะเวลา 5 ป และระยะเวลา 7 ป รวมกันทั้ง 2 ประเภท มีวงเงินรวมไมเกิน
10,000 ลานบาท บสย.จายคาประกันชดเชยไมเกินอัตรารอยละ 8.50 และ รอยละ 12.00 ของภาระค้ําประกันเฉลี่ย ณ วัน
สิ้นอายุการค้ําประกัน ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีภาระค้ําประกัน จํานวน 942.49 ลานบาท
นอกจากนี้ บสย. มีภาระค้ําประกันของโครงการปกติ จํานวน 15,545.46 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย โครงการปกติ
จํานวน 759.52 ลานบาท โครงการ MOU จํานวน 1,513.28 ลานบาท โครงการ SME - NPL จํานวน 102.69 ลานบาท
โครงการ RP (Risk Participation) จํานวน 13,168.70 ลานบาท และโครงการ Loan Guarantee Scheme จํานวน 1.27 ลาน
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บสย. ยังมีวงเงินค้ําประกันที่อนุมัติแลวและอยูในระหวางทําสัญญาและวงเงิน
ค้ําประกันที่ผูกูมีปญหาและอยูในระหวางดําเนินการตามกฎหมาย ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2553
1.44

2552
5.00

- สวนที่ยื่นฟองศาลแลว

3,780.26

3,417.24

- สวนที่ยังไมยื่นฟองศาล

639.19

603.83

4,420.89

4,026.07

วงเงินค้ําประกันที่อนุมัติแลวและอยูในระหวางทําสัญญา
วงเงินค้ําประกันที่ผูกูมีปญหาและอยูในระหวางดําเนินการตามกฎหมาย

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บสย. ไดตั้งเงินสํารองคาประกันชดเชยสําหรับความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นจากภาระค้ําประกัน เปนจํานวนเงิน 3,628.11 ลานบาท และ 2,744.13 ลานบาท ตามลําดับ (หมาย
เหตุ 4.10)
4.14

ดอกเบี้ยรับ
หนวย : ลานบาท

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยตั๋วเงินรับ
ดอกเบี้ยรับ - ลูกหนี้จากการค้ําประกัน
รวม
4.16

2553

2552

9.96

8.87

2.18
21.75
33.89

0.60
21.35
30.82

การกําหนดภาระการค้ําประกันตอเงินกองทุน
การกําหนดอัตราสวนของการกอภาระการค้ําประกันสินเชื่อตอเงินกองทุน (Gearing Ratio) เปนอํานาจ
ของคณะกรรมการ บสย. ซึ่งนับแตเริ่มกอตั้ง คณะกรรมการ บสย. ไดมีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราสวนตามความ
เหมาะสมเพื่อ ให บสย. สามารถดํา เนิน การใหการค้ํา ประกัน สิน เชื่ อ แก SMEs ได อ ย า งตอ เนื่อ ง ซึ่ง ตามมติ
คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 กําหนดไวไมเกิน 13 เทา โดยคํานวณจากสัดสวน
ภาระการค้ําประกันกับสวนของผูถือหุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บสย. มีอัตราสวนภาระการ
ค้ําประกันตอเงินกองทุนเทากับ 11.47 เทา และ 6.64 เทา ตามลําดับ

4.17

เงินโบนัสพนักงาน
บสย. ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ให
จัดสรรเงินโบนัสพนักงาน จํานวน 16.79 ลานบาท จากผลประกอบการประจําป 2552 ที่มีกําไรสุทธิ จํานวน
270.14 ลานบาท

4.18

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
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โครงสรางผูถือหุนของ บสย.
1. หลักทรัพยของ บสย.
ณ วั น ที่ 14 ตุ ลาคม 2552 บสย. มี ทุน จดทะเบีย นทั้ ง สิ้ น 6,839,946,700 บาท
6,702,473,000บาท แบงเปน 67,024,730 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 100 บาท

ชํ าระแล ว

2. ผูถือหุน
บสย. มีผูถือหุนใหญคือ กระทรวงการคลัง โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 95.49 ของทุนชําระแลว โดยมี
รายละเอียดผูถือหุน ดังนี้
รายชื่อผูถือหุนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

หุนที่ชําระแลว

1

กระทรวงการคลัง

จํานวนหุน
(หุน)
63,999,200

2

ธนาคารออมสิน

632,500

0.94

3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

571,900

0.85

4

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

476,600

0.71

5

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

415,200

0.62

6

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

257,193

0.38

7

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

127,287

0.19

8

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

143,000

0.21

9

119,100

0.18

10

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย

117,500

0.18

11

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

95,300

0.14

12

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

57,200

0.09

13

ธนาคารสแตนดารดชาเตอรดไทย จํากัด (มหาชน)

11,950

0.02

14

อื่นๆ

800

0.00

67,024,730

100.00

รวม

สัดสวน
(%)
95.49
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สําหรับการถือครองหุนของคณะกรรมการ บสย. มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนหุน (หุน)

มูลคา (บาท)

ประธานกรรมการ

100

10,000

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการ

100

10,000

นายดําริ สุโขธนัง

กรรมการ

100

10,000

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการ

100

10,000

นางสาวมัณฑิรา วารีดี

กรรมการ

100

10,000

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการ

100

10,000

นายมนตรี ฐิรโฆไท

กรรมการ

100

10,000

รอยโทนพดล พันธุกระวี

กรรมการ

100

10,000

ดร. พิชิต อัคราทิตย
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กิจกรรมในรอบป 2553

นายชวน หลีกภัย รับมอบของที่ระลึกจากนาย
วิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการและผูจัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) โดยมีนาย
มนตรี ฐิรโฆไท กรรมการ บสย. รวมตอนรับ ในโอกาสเปน
ประธานในพิธีเปดงาน Money Expo และใหเกียรติเยีย่ ม
ชมบูธ บสย. โดย บสย. รวมเปดบูธเพื่อเผยแพรบริการค้ํา
ประกันสินเชื่อและชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ติดขัด
เรื่องการขอสินเชื่อจากธนาคาร

นายอภิสิทธิ์

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติ

เยี่ยมบูธ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
ในโอกาสเปนประธานในการแถลงขาวเปดตัว บัตรลดหนี้ วินัยดี
มีวงเงิน โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พรอมดวยนายกรณ จาติ
กวาณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รับมอบของที่ระลึก
จากนายอนุสรณ เอมกมล ผูอาํ นวยการสํานักประชา สัมพันธ

นายประดิษฐ

ภัทรประสิทธิ์

รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวง การคลัง เปนประธานในพิธีเปดงาน “โครงการยิ้มสู
ฟนฟูอาชีพ 6 สถาบันการเงินของรัฐ” และรับมอบของที่ระลึก
จากนายวิบลู ย เพิ่มอารยวงศ กรรมการและผูจัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ในโอกาส
เยี่ยมชมบูธ บสย. ที่ไดเขารวมเปดบูธเพื่อเชิญชวนใหประชาชน
ใชบริการค้ําประกันสินเชื่อ
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บสย. จั ด งานขอบคุณ องคก รภาครั ฐ
และเอกชนที่ ส นั บ สนุ น การค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ
SMEs ใ น ง า น ชื่ อ “ 6 0 , 0 0 0 ล า น แ ห ง
ความสําเร็จรวมกัน ” เมื่อวันอังคารที่ 28
ธันวาคม 2553 โดยมีประธานกรรมการ บสย.
(ดร.พิ ชิต อั คราทิต ย ) มอบโขอบคุ ณ รั ฐมนตรี
ช ว ยว า การกระทรวงการคลั ง (นายประดิ ษ ฐ
ภัทรประสิทธิ์)

บสย.จัดงาน 60,000 ลานแหง
ความสําเร็จรวมกันและ
ถายรูปหมูบนเวที
รวมกับ 26 องคกรที่รับโลขอบคุณจาก บสย.
ประกอบดวย
1.ปลัดกระทรวงการคลัง
2.ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4.ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
5.ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
6.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย
7.ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
8.ธนาคารออมสิน
9.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด มหาชน
10.สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
11.บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
12.ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
13.ธนาคารแหงประเทศไทย
14.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
15.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
16.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)

17.ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
18.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
19.ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
20.ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
21.ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
22.หอการคาไทยแหงประเทศไทย
23.สมาคมธนาคาร
24.สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
25.สํานักงบประมาณ
26.สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง นาย
ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ และคณะกรรมการ บสย.
บางสวน (รวมทานกรรมการและผูจัดการทั่วไป)
รวมงาน 60,000 ลานแหงความสําเร็จรวมกัน ดัง
รายนามคณะกรรมการจากซายไปขวา
ลําดับที่ 1 คุณมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ
ลําดับที่ 2 คุณวิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการ
และผูจัดการทั่วไป
ลําดับที่ 4 ดร.พิชิต อัคราทิตย ประธานกรรมการ
ลําดับที่ 5 คุณณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการ
ลําดับที่ 6 ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการ
รมช.คลัง (ทานประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์) และ
บางสวนของคณะกรรมการ บสย. (รวมทานกรรมการและ
ผูจัดการทั่วไป) รวมงาน 60,000 ลานแหงความสําเร็จ
รวมกัน ดังรายนามคณะกรรมการจากซายไปขวา ลําดับที่
1 ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการ ลําดับที่ 2 คุณ
มนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ ลําดับที่ 3 คุณกฤษฎา
อุทยานิน
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ การเงิน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ลําดับที่ 4 คุณวิบูลย เพิ่มอารยวงศ
กรรมการและผูจัดการทั่วไป ลําดับที่ 5 คุณสมชาย พูล
ประธานกรรมการ ลําดับที่ 7 คุณณัฐดนัย อินทรสุ
สวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ลําดับที่ 6 ดร.พิชิต อัคราทิตย
ขศรี กรรมการ ลําดับที่ 8 นางสาลินี วังตาล ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ 1 ธนาคารแหงประเทศไทย
รมช.คลัง (ทานประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์) และผูรับ
มอบโล ในงาน 60,000 ลานแหงความสําเร็จรวมกัน
รายนามผูรับมอบโลจากซายไปขวา
ลําดับที่ 1 นางณัฐฏจารี อนันตศิลป นักวิเคราะห
งบประมาณ ชํานาญการพิเศษ สํานักงบประมาณ
ลําดับที่ 2 นางพรรณขนิตตา บุญครอง รองอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ลําดับที่ 3 ดร.นริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ลําดับที่ 4 คุณกฤษฎา อุทยานิน ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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การพัฒนา ชวยเหลือผูประกอบการและความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ
สํ า นั ก งานจั งหวั ด อุด รธานี
ร วมกั บ สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย จัด งาน “แหลงเงินทุน
เพื่อ SMEs” เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูประกอบการ
SMEs ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกลเคียงให
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น และมีสาขา
ธนาคารพาณิ ช ย แ ละธนาคารของรั ฐ ในจั ง หวั ด
หนองคายร ว มเป ด บู ธ แนะนํ า บริ ก าร ณ
จั ง หวั ด
หนองคาย

สํ านั ก งานจัง หวั ด นครราชสี ม า จัด แถลงขา วคลิ นิ ก ค้ํ า
ประกันสินเชื่อเพื่อใหคําปรึกษา ขอแนะนําและแกไขปญหาเรื่อง
การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ใหกับผูประกอบการ SMEs ใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง

สํานักงานจังหวัดกรุงเทพฯ

และปริมณฑล

เขารวม

ออกบูธเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธบริการ บสย. และใหคําปรึกษา
แนะนํากับผูประกอบการภายในงานสัมมนา “การตลาดรุง ธุรกิจ
โลด รับปเสือ ”
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สํานักงานจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล เขารวมออกบูธเพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธบริการ

บสย.

และใหคําปรึกษาแนะนํากับ

ผูประกอบการภายในงานสัมมนา “งานการคาดี ตองตีโจทยใหแตก”

สํานักงานจังหวัดภาคกลาง

นําทีมเจาหนาที่ตั้งโตะให

คําปรึกษากับผูป ระกอบการ SMEs ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ใกลเคียง ที่ขอรับคําปรึกษาการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ณ จังหวัด
เพชรบุรี

สํานักงานจังหวัดชลบุรี

เขารวมใหคําปรึกษาแก

ผูประกอบการ SMEs ในงาน “ไทยทํา ไทยใช อุตสาหกรรมไทย
ยั่งยืน” ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินคาของผูประกอบการไทยใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) และเปนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
กลุม วิสาหกิจชุมชน ณ จังหวัดระยอง

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม แถลงขาวและจัดคลินิกค้ํา
ประกันสินเชื่อเพื่อใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ SMEs ใน
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงทีต่ ดิ ขัดเรื่องการขอสินเชื่อ
กับสถาบันการเงิน ณ จังหวัดเชียงใหม
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สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก รวมออกบูธใหคําปรึกษา
แกผูประกอบการ

SMEs

ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด

ใกลเคียง เพื่อเเผยแพรบทบาทและบริการค้ําประกันสินเชื่อ ใน
งานสัมมนาเรื่อง “สงเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุน กระตุน
เศรษฐกิจภาคเหนือ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ณ จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี

รวมเปดบูธให

คําปรึกษาแก SMEs ที่เขารวมงาน โครงการไทยชวยไทย ธุรกิจ
เกื้อกูล เศรษฐกิจกาวไกล ในงานสัมมนาเรื่อง “เศรษฐกิจภาคใต
กาวไกลและเกื้อกูล” จัดโดยหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี ณ
จังหวัดสุราษฎรธานี

สํานักงานจังหวัดสงขลา
รวมเปดบูธเพื่อเผยแพร
บทบาทและบริการค้ําประกันสินเชื่อ ใหกับผูประกอบการ SMEs
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียง ในงาน “โอกาส
ทางการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุนในอาเซียนและ
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จัดโดยหอการคา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมกับกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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นาย ชาญ ชั ย เลิ ศมหรรพ ฤฒิ
ผูอํานวยการฝายงานกิจการสาขา ถายภาพ
รวมกับนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวง
พาณิชย เปนประธานในพิธีเปดงานสัมมนา
เปดโลกความสําเร็จ “SME Go Inter” จัด
โดยวิทยุ Nation

รวมกับบรรษัท ประกัน

สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย อ ม (บสย.)
พร อ มทั้ ง ร ว มเสวนาในหั ว ข อ “ขอสิ น เชื่ อ
อยางไรใหสําเร็จ”

เพื่อใหคําแนะนําแนว

ทางการขอสิ น เชื่ อ กั บ สถาบั น การเงิ น ให
ประสบความสําเร็จและการใชบริการค้ําประกันสินเชื่อของ บสย.
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ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ

บสย. ไดลงนามความรวมมือ (Agreement of Cooperation) กับสถาบัน Korean Federation of Credit Guarantee
Foundations (KOREG) ประเทศเกาหลี ในวันที่ 20 มกราคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคในการแลกเปลีย่ นขอมูล ความรู
ประสบการณของบุคลากรระหวาง 2 ประเทศ
ดร.พิชิต อัคราทิตย ประธานกรรมการ และนาย
วิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการและผูจัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ถายภาพหมูรวมกับ
Mr. Yih-yaw Jan, President, Small and Medium
Enterprise Credit Guarantee Fund of Taiwan (Taiwan
SMEG) พรอมดวยผูบริหาร บสย. และผูบริหาร Taiwan
SMEG
ในพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ
(Agreement of Cooperation) ระหวาง บสย. กับ Taiwan
SMEG เพื่อพัฒนาระบบการค้ําประกันสินเชื่อของทั้ง 2
สถาบัน
กรรมการและผูจัดการทั่วไป และผูบริหารบสย.
เขารวมการประชุมสมาพันธประกันสินเชื่อแหงเอเชีย ครั้งที่
23 ณ เมื องเซบู ประเทศสาธารณรั ฐฟ ลิ ป ป น ส โดยนาย
วิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการและผูจัดการทั่วไป ไดเขา
รวมบรรยายในหัวขอ “Penetrating Credit Guarantee
Market: A Case of Thai Market” โดยไดรับความสนใจ
เปนอยางมากจากผูเขารวมประชุม
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รักษาการผูจัดการทั่วไป และคณะผูแทนบสย.
ร ว ม ง า น ฉ ล อ ง ค ร บ ร อ บ 1 0 ป ส ถ า บั น Korean
Federation of Credit Guarantee Foundations
(KOREG) ซึ่งเปนสถาบัน Re-Guarantee แหงเดียวของ
ประเทศเกาหลี พร อ มทั้ ง เยี่ ย มชมการดํ า เนิ น งานของ
สถาบั น ค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ ต า งๆ ในระหว า งวั น ที่ 2 – 8
สิงหาคม 2553

บสย.

เปนเจาภาพจัดโครงการความรวมมือระหวาง

บสย. สถาบันประกันสินเชื่อประเทศเกาหลี Korea Credit
Guarantee Fund (KODIT) ระหวางวันที่ 12 – 18 กันยายน 2553

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง 2 สถาบัน โดย
ไดจดั ใหมกี ารสัมมนาและศึกษาดูงานระหวาง

2 สถาบันมา

ตั้งแตป 2547 โดยสลับกันเปนเจาภาพ ภายใตชื่อโครงการ
“Working-Level Council ” (WLC) ครั้งที่ 6

บสย. เขารวมการฝกอบรม ACSIC Training
Programme ATP ครั้งที่ 20 ณ นครมุมไบ ประเทศ
อินเดีย ระหวางวันที่ 1– 6 สิงหาคม 2553 ภายใต
หัวขอ “Technological Innovations in Credit
Guarantee Organizations”
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การชวยเหลือชุมชนและสังคม

ดร.พิชิต อัคราทิตย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) บรรยายเรื่อง “วิศวกรรมทางการเงิน
ของการค้ําประกันสินเชื่อ” ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแพรความสําคัญของระบบการค้ําประกัน
สินเชื่อที่มีตอระบบการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน ณ มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
รอยโทนพพล พันธุกระวี กรรมการบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุ ต สาหกรรมขนาดย อ ม (บสย.) นํ า ที ม พนั ก งาน บสย. ร ว มทาสี
อาคารเรี ย นพร อ มทั้ ง เป น ประธานในพิ ธี ส ง มอบอาคารเรี ย นให กั บ
โรงเรีย นบานซอง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่ บสย. ได
ดําเนินการปรับปรุงจนแลวเสร็จ ตาม “โครงการโรงเรียนในฝน” ของ
สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รอ ยโทนพดล พัน ธุ ก ระวี รั ก ษาการผู จั ด การทั่ ว ไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม(บสย.) สงมอบ
อุปกรณสนามเด็กเลนใหกับโรงเรียนบานเขาคาย อ.สวี จ.ชุมพร
และโรงเรีย นบ า นแหลมหนาว อ.สุ ขสํ า ราญ จ.ระนอง โดยมี
ผูอํานวยการโรงเรียนทั้งสองแหงเปนผูรับมอบ

นายอนุสรณ เอมกมล ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เปนผูแทน บสย. รวมมอบ
ผาหมกันหนาวใหกับสถานีโทรทัศน ชอง 9 อสมท.ในโครงการ “ขาวขนคน
ขาว คลายหนาวใหนองปที่ 3” โดยมีผูแทนสถานีฯ รับมอบ
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ขั้นตอนการค้าํ ประกัน

ผูประกอบการ

(1)

(4)

ยื่นคําขอสินเชื่อ

ใหสินเชื่อ

สถาบันผูใหกู

(5)

ยื่นคําขอรับเงินคาประกัน
ชดเชยเมื่อไดฟองรองผูกตู อ
ศาลแลว

(2)

ยื่นคําขอ
ใหค้ําประกัน

(3)

ออกหนังสือค้ําประกัน

บสย.

(6) จายคา

ประกันชดเชย
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ที่ตั้งสํานักงานจังหวัด
1. สํานักงานจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร II (ชั้น 17-18)
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท : 0-2308-2741 (อัตโนมัติ ) มือถือ 08-1889-2235
โทรสาร : 0-2308-2749, 0-2308-2309
E-mail : bangkok@sbcg.or.th
2. สํานักงานจังหวัดภาคกลาง
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร II (ชั้น 17-18)
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท : 0-2308-2741 (อัตโนมัติ) ตอ 157, 342, 343 มือถือ 08-1848-4422
โทรสาร : 0-2308-2749, 0-2308-2309
E-mail : central@sbcg.or.th
3. สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
อาคาร Northern SMEs Center ชั้น 1
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
เลขที่ 158 ถ.ทุงโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
โทรศัพท : 0-5330-4057 , 0-5330-4757-8 มือถือ 08-1885-3534
โทรสาร : 0-5330-4058
E-mail : chiangmai@sbcg.or.th
4. สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
อาคารไทยศิวารัตน (ชั้น 3)
เลขที่ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท : 0-5524-4353-4 มือถือ 08-9856-4046
โทรสาร : 0-5524-4356
E-Mail: phitsanulok@sbcg.or.th
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5. สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 420/5 หมู 7 ถ.ทหาร ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท : 0-4234-1969-70 มือถือ 08-9861-7299
โทรสาร : 0-4234-1971
Email : udonthani@sbcg.or.th
6. สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการคาจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น3)
เลขที่ 1818 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท : 0-4420-3604 มือถือ 08-1876-3911
โทรสาร : 0-4420-3605
E-mail : korat@sbcg.or.th
7. สํานักงานจังหวัดชลบุรี
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ชั้น 6)
เลขที่ 67 หมู 1 ถนนสุขุมวิท กม.98 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0-3878-3951 มือถือ 08-1935-0287
โทรสาร : 0-3878-3952
E-mail : chonburi@sbcg.or.th
8. สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี
เลขที่ 231/12 หมู 1 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท : 0-7721-9801-2 มือถือ 08-9874-7574
โทรสาร : 0-7721-9803
E-mail : suratthani@sbcg.or.th
9. สํานักงานจังหวัดสงขลา
อาคารชุดนภาลัย เพลส ชั้น M1 เลขที่ 123/202 ถ.ราษฎรยินดี ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท : 0-7426-2551-2 มือถือ 08-1766-1528
โทรสาร : 0-7426-2553
E-mail : songkhla@sbcg.or.th

