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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

3

ประวัติความเป็นมา

เจตนารมณ์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำ�กับดูแลของ
กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโอน
ทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (กสย.) ให้แก่ บสย. เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2535 ทั้งนี้ บสย. มีล�ำ ดับเหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ ดังนี้

เจตนารมณ์การจัดตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2535

3 กรกฎาคม 2543

บสย. จัดตั้งขึ้นตาม
“พระราชบัญญัติบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ. 2534”

รับโอนกิจการและการดำ�เนินงาน
ทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
จำ�นวน 400 ล้านบาท

รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง
ดำ�เนินการเพิ่มทุนให้แก่ บสย.
จำ�นวน 4,000 ล้านบาท ทำ�ให้ บสย.
มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น
4,400 ล้านบาท

25 กันยายน 2552

4 มกราคม 2551

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบ
ให้เพิ่มทุน บสย. จำ�นวน 2,137.47
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง
แสดงความจำ�นงขอซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว จำ�นวน 2,000 ล้านบาท

บสย. เรียกให้ผู้ถือหุ้น
ที่แสดงความประสงค์ซื้อหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวชำ�ระเงินค่าหุ้น
บางส่วน จำ�นวน 302.47 ล้านบาท
ทำ�ให้ บสย. มีทุนจดทะเบียน
จำ�นวน 4,702.47 ล้านบาท

30 ธันวาคม 2534

19 ธันวาคม 2548
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น บสย. มีมติพิเศษ
เพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำ�นวน
2,000 ล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยได้รับโอนกิจการและการดำ�เนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
เพื่อทำ�หน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการให้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภาพ
แต่หลักทรัพย์คำ�้ ประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ต่อมาได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตบิ รรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อขยายขอบเขตการดำ�เนินงานของ บสย. ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ตลอดจน SMEs รายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประเภทสินเชื่อที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยสามารถค้ำ�ประกันการให้
สินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ รวมถึง
เพื่อขยายขอบเขตการคำ�้ ประกันให้ครอบคลุมถึงสินเชื่อประเภทอื่นที่มิใช่ความหมายโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
14 ตุลาคม 2552

1 กันยายน 2560

บสย. จดทะเบียนเพิ่มทุน
ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามมติพิเศษ
ของผู้ถือหุ้น ทำ�ให้ บสย.
มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
6,839.95 ล้านบาท โดยเป็นทุนจด
ทะเบียนที่ช�ำ ระแล้ว
จำ�นวน 6,702.47 ล้านบาท

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 เพื่อขยายขอบเขต
การดำ�เนินงานของ บสย. โดยสามารถค้ำ�ประกันการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมได้ รวมถึงเพื่อขยายขอบเขตการคำ�้ ประกันให้ครอบคลุมถึง
สินเชื่อประเภทอื่นที่มิใช่ความหมายโดยทั่วไป
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1.
2.
3.
4.

ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำ�นวนมากขึ้น
ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น
เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ด้วยวัตถุประสงค์การดำ�เนินงานดังกล่าว บสย. จึงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำ�เนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นสำ�คัญ โดยการบริการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของ บสย. จะเป็นกลไกสำ�คัญในการส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้แข็งแกร่ง
และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

5

แนวนโยบายภาพรวมสาขาสถาบันการเงิน (Umbrella Statement)

“เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้
ทางการเงิน เพือ่ สนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในสังคมภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน”

แนวทางการดำ�เนินงาน

ด้วยความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของ บสย. ตลอดจนเพื่อให้สามารถบรรลุในวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ในการจัดตั้งได้อย่าง
แท้จริง รวมถึงความต้องการให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น บสย. จึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน
องค์กรระยะยาว 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 โดยแผนธุรกิจ 10 ปี ของ บสย. ที่ปรับปรุงใหม่อันเป็นแผนงานในช่วงปี 2559-2568
สรุปตามกรอบระยะเวลา ดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีทิศทางที่
ชัดเจนในการมุง่ สูว่ สิ ยั ทัศน์ทว่ี างไว้ บสย.
จึงได้มีการพิจารณาทบทวนและกำ�หนด
พันธกิจ ดังนี้
1. ช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนและมี
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ทำ�ธุรกิจแก่ SMEs
3. สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์องค์กร เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
องค์กรนั้นเชื่อว่าผู้มีส่วนได้เสียกับ
องค์กร (Stakeholders) ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือสะท้อน
ถึงผลสัมฤทธิ์ (Results) ขององค์กร
โดยผลการทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
บสย. ยังคงยึดถือความเหมาะสม
เป็นแนวปฏิบัติ คือ “บสย. เป็น
สถาบันแห่งชาติ เพื่อการคำ�้ ประกัน
สินเชื่อ และมีบทบาทสำ�คัญในการ
พัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุน”

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร เป็นแนวทางการ
สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รร่ ว มกั น
โดยค่านิยมที่ บสย. ยังคงยึดถือคือ
“เป็นเลิศในผลงาน ประสานความ
ร่วมมือ ถือธรรมาภิบาล”
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1. ระยะสัน้ ช่วงปี 2561 เป็นการพัฒนาการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ทัง้ การขยายฐานการค�ำ้ ประกันผ่านสถาบันการเงิน (Financial
Institution) และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพองค์กรและปัจจัยพื้นฐานที่สำ�คัญ
ต่อการดำ�เนินงาน เช่น การประยุกต์ใช้แบบจำ�ลอง Risk- Based Pricing Model ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำ�เครื่องมือช่วย
คัดกรองเลือกลูกค้า (Screening) มาใช้ในการวิเคราะห์ลกู ค้า การพัฒนากระบวนการทำ�งานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเงินมาใช้ รวมถึงการพัฒนาการคำ�้ ประกันแบบ Direct Guarantee Approach ซึ่งเป็นการพัฒนาช่องทางการให้บริการ
เพื่อให้ SMEs สามารถติดต่อ บสย. ได้โดยตรง และสามารถนำ�ผลการพิจารณาค้ำ�ประกันสินเชื่อในเบื้องต้นไปยื่นขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงิน
2. ระยะกลาง ช่วงปี 2562 – 2565 ยกระดับประสิทธิภาพการดำ�เนินงานในการดำ�เนินการแผนเทคโนโลยีทางการเงิน
ผ่านการประยุกต์ผลการศึกษาโครงการ Business Process Redesign (BPR) รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
แบบ Direct Guarantee Approach เพิ่มเติม
3. ระยะยาว ช่วงปี 2566 – 2568 พัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละ
Sector ภายใต้หลักเกณฑ์การคำ�้ ประกันสินเชื่อที่แตกต่างกัน รวมถึงการพัฒนาการให้บริการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีทางการเงิน
อันสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโลกเทคโนโลยี

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ระยะเวลานับแต่ปีที่เริ่มดำ�เนินการในปี 2535 จนถึงกุมภาพันธ์ 2560 ถือว่าครบรอบ 25 ปี ของการดำ�เนินงานของ บสย.
ช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาคือประวัตศิ าสตร์ของการพัฒนาและเรียนรูก้ ารทำ�หน้าทีข่ อง บสย. ในฐานะองค์กรภาครัฐทีใ่ ห้บริการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อ SMEs ที่มีบทบาทช่วยพัฒนา SMEs และขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเป็นที่ยอมรับของสังคม

ธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังขาดโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ลดภาระต้นทุน
ทางการเงินและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้มากขึ้น

ความยากของการทำ�ภาระหน้าที่ตามพันธกิจของ บสย. มิใช่แค่เพียงช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดหลักประกันหรือ
หลักประกันไม่พอเพียง ให้สามารถใช้ บสย. ทดแทนหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ความยากยิ่งกว่า
อีกประการคือ บสย. จะทำ�งานอย่างไรให้สามารถร่วมพัฒนาการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจทั้งในภาวะที่ต้องช่วยกันกระตุ้น
เศรษฐกิจหรือในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะปกติให้เติบโตต่อไปอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้เนื่องจากในระบบเศรษฐกิจยังมีความ
ไม่สมดุลของการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ�ของการกระจายรายได้ของประชากร
บสย. จึงต้องปรับมาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการจำ�นวนมากในระบบเศรษฐกิจให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

ผลงานที่ บสย. สร้างโอกาสให้ SMEs เหล่านีจ้ ะไม่เกิดขึน้ ได้เลย หาก
ปราศจากความเสียสละและการสนับสนุนของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวง
การคลังที่เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแล บสย. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ช่วยให้คำ�แนะนำ�ในการ
ดำ�เนินงานของ บสย. ตามกรอบการกำ�กับดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
ความร่วมมือของสถาบันการเงินก็เป็นสิ่งสำ�คัญที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
การทำ�งานเคียงคู่กันเพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจร่วมกับ บสย.

งานของ บสย. มีพฒ
ั นาการค�ำ้ ประกันเพิม่ เติมจากผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กไปสูก่ ารขยายตลาดการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ๆ มากขึ้น หรือที่เรียกว่า Micro SMEs ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ผลจากนโยบายดังกล่าว
ทำ�ให้ บสย. ได้พันธมิตรจากสถาบันการเงินใหม่ ๆ ทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) และธนาคารพาณิชย์ที่สนับสนุนให้
กลุ่ม Micro SMEs ได้มีโอกาสทำ�ธุรกิจและอยู่รอดมากขึ้น
ดังนั้น ผลงานของ บสย. ในปี 2560 จึงเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่รวมไปถึงระดับ
Micro SMEs ให้เข้าสู่แหล่งเงินทุนในระบบได้ถึง 90,930 ราย สูงขึ้นถึงร้อยละ 117 จากที่เคยทำ�ได้เพียง 41,809 รายในปี 2559
และจากฐานข้อมูลของสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ประมาณการจำ�นวนผู้ประกอบการ SMEs
ล่าสุด ทั้งระบบประมาณ 3 ล้านราย หากเทียบผลงานที่ บสย. ให้บริการค้ำ�ประกันภาค SMEs ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา จะพบว่า
บสย. สามารถเข้าไปปิดช่องว่างการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ได้ถึงกว่า 3 แสนราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของ
จำ�นวน SMEs ทั้งหมดทั่วประเทศ
ผลการดำ�เนินงาน ณ สิ้นปี 2560 บสย. มียอดอนุมัติค้ำ�ประกันสะสม 668,420 ล้านบาท มียอดภาระค้ำ�ประกัน 353,868
ล้านบาท โดยยอดอนุมัติภาระค้ำ�ประกันเกิดใหม่เฉพาะปี 2560 มีจ�ำ นวน 86,634 ล้านบาท ก่อให้เกิดการขยายตัวของสินเชื่อ
ที่สถาบันการเงินอนุมัติให้ลูกค้า SMEs ถึง 1.5 เท่า เช่นเดียวกับการที่มีผู้ประกอบการหน้าใหม่มีโอกาสประกอบธุรกิจได้ถึง
90,930 ราย ดังที่กล่าวมา ในอนาคตต่อจากนี้ บสย. ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายบทบาทการค้ำ�ประกันให้ครอบคลุมทุกภาค
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ประการสำ�คัญที่คงจะขาดเสียมิได้คือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน บสย. ทุกท่าน ที่ทำ�งานด้วยความยากลำ�บากเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย
ในการไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ของการเป็นสถาบันค�ำ้ ประกันแห่งชาติของ บสย. ร่วมกัน
ในฐานะประธานกรรมการ บสย. การกล่าวคำ�ขอบคุณยังจะดูน้อย
เกินไปเมื่อเทียบกับความร่วมมือ ร่วมใจ และเสียสละของทุกภาคส่วนที่
กล่าวมาที่มีต่อการดำ�เนินงานของ บสย. ผมคงต้องขอจารึกความภาคภูมิใจ
ที่ทุกท่านได้ช่วยกันทำ�งานเพื่อนำ�ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไว้ในสารประธานแห่งนี้ เพือ่ ให้เป็นแรงบันดาลใจทีช่ าว บสย. ทุกคน
จะช่วยกันพัฒนาสร้างองค์กรของเราให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ บสย.
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ปี 2560 เป็นปีที่ บสย. มีการทำ�งานที่มุ่งเข้าสู่เป้าหมายทางด้านปริมาณและคุณภาพ พันธกิจหลักของ บสย. เป็นที่ทราบ
กันดีว่า คือ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งการจะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ของ บสย. นั้น นำ�ปัจจัยของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี มาใช้ เพื่อให้มีการทำ�งานที่ตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจที่จะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศ
ในส่วนการทำ�เป้าหมายด้านปริมาณของ บสย. จึงได้ตอบสนองการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่รวมถึงกลุ่ม
รายย่อยมาก หรือ Micro SMEs ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมาก บสย. ได้สร้างความร่วมมือ
กับพันธมิตรทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ของเอกชน ในการขยายการคำ�้ ประกัน และปล่อยกู้ลงไป
จนถึงกลุ่ม Micro SMEs ที่ถือเป็นรากหญ้าของระบบเศรษฐกิจ แต่เป็นกลุ่มรากหญ้าที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทั้งการลงทุน การจ้างงาน การบริโภค เนื่องจากมีสัดส่วนจำ�นวนสูงกว่า
บสย. สามารถขยายความช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่รวมถึง Micro SMEs เข้ามาสู่การทำ�ธุรกิจ โดยใช้เงินทุนจาก
สถาบันการเงินในระบบโดยมี บสย. ให้การคำ�้ ประกัน จำ�นวน 90,930 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 117% โดยยอดค้ำ�ประกัน
อนุมตั สิ ะสม มีจ�ำ นวน 668,420 ล้านบาท ภาระค�ำ้ ประกันคงเหลือจำ�นวน 353,868 ล้านบาท มีอตั ราสูงขึน้ คิดเป็น 7% เมือ่ เทียบ
กับปี 2559 ที่ผ่านมา

ผมขอขอบพระคุณกระทรวงการคลัง หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานกำ�กับดูแล ที่ให้การสนับสนุนการทำ�งานของ บสย. และผม
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ บสย. ที่ให้คำ�แนะนำ� ที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการ และผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน ตลอดจน
ลูกจ้างของ บสย. ทุกท่านที่ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการนำ�พา บสย.
ไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจที่ได้รับหมอบหมาย ในการเป็นส่วนหนึ่งที่
สำ�คัญต่อการสร้างความแข็งแกร่งให้ภาค SMEs และเศรษฐกิจประเทศ

(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

ในส่วนงานการติดตามหนี้ สิ้นปี 2560 บสย. จัดเก็บหนี้ได้ จำ�นวน 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเก็บหนี้ได้ 172
ล้านบาท ถึง 79% และในส่วนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ในปี 2560 ก็ได้เพิ่มงานการศึกษาเพื่อเตรียมระบบคัด
กรองลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงลูกค้า โดยมีแผนงานที่จะดำ�เนินการต่อไปในการนำ�หลักการคิดค่าธรรมเนียมตามระดับ
ความเสี่ยงเข้ามาประยุกต์ใช้
นอกจากนี้ การปรับตัวรองรับยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ บสย. ในปี 2560 จึงเป็นปีที่ บสย. พัฒนาก้าวหน้าควบคู่ไปทั้งการ
เติบโตของปริมาณและคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในฐานะกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ภารกิจในการเดินไปสู่การเป็นสถาบัน
คำ�้ ประกันสินเชื่อแห่งชาติของ บสย. ยังต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายงานคณะกรรมการบริหาร

หลักทรัพย์ของ บสย.

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อ
สนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ บสย. จำ�นวน 3 คน และ
มีผู้จัดการทั่วไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารด้วย

ผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ �ำ หนดไว้ในคำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารและกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ มีการรายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการ บสย.
เป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีทนุ จดทะเบียน ทัง้ สิน้ 6,839,946,700 บาท
แบ่งเป็น 68,399,467 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ชำ�ระแล้ว 6,702,473,000 บาท คิดเป็น 67,024,730 หุ้น
บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำ ระแล้ว โดยมีราย
ละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ลำ�ดับแรก ดังนี้

0.94%

632,500 หุ้น

95.49%

63,999,200 หุ้น

571,900 หุ้น

0.85%
476,000 หุ้น
0.71%
415,200 หุ้น
0.62%
257,193 หุ้น
0.38%
143,000 หุ้น

0.21%
127,287 หุ้น
0.19%
119,100 หุ้น
0.18%
0.18%

117,500 หุ้น
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ส�ำ คัญที่กรรมการถือครองตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำ�หน่าย
ซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการในระหว่างปีบัญชี 2560 ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2560
รายการที่เกี่ยวโยงตามแบบรายงานที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการ บสย. ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2560

1. การพิจารณาแผนวิสาหกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี 2561 (ปี 2561 – 2565)
คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำ�คัญกับการพิจารณากลั่นกรองแผนวิสาหกิจ งบประมาณ อัตรากำ�ลังของ บสย. ปี 2561
(ปี 2561 – 2565) เพื่อให้เกิดความชัดเจนและตอบสนองต่อการดำ�เนินธุรกรรมของ บสย. อย่างชัดเจน เหมาะสมและเป็นระบบ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่จะนำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. การพิจารณาการค้ำ�ประกันของ บสย.
คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกรรมหลักของ บสย. ในส่วนของการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ในหลาย ๆ ประเด็นที่สำ�คัญ อาทิเช่น
พิจารณาการขยายระยะเวลาการรับคำ�ขอค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
พิจารณาหลักเกณฑ์ Single Guarantee Limit สำ�หรับ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ Micro Entrepreneurs (SGL Micro)
พิจารณาโครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ SMEs ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พิ จ ารณาแบบจำ � ลองเพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค้ำ� ประกั น ที่ คิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มตาม
ความเสี่ยง (Risk Based Pricing)
พิจารณาแผนการพิจารณากลั่นกรองลูกค้า SMEs ที่ บสย. จะให้การคำ�้ ประกันสินเชื่อ (Screening)
พิจารณามาตรการในการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในภาคใต้ ปี 2560
พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS 6)
พิจารณากำ�หนดคุณสมบัติของนิติบุคคลที่ให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงินตามที่
รัฐมนตรีประกาศกำ�หนด
พิจารณาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงการคำ�้ ประกันสินเชื่อของลูกค้าในโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อที่เป็น Non-PGS มาใช้
การคำ�้ ประกันตามโครงการที่เป็น PGS
3. การติดตามผลการดำ�เนินงานของ บสย.
คณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามผลการดำ�เนินงานของ บสย. เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยมอบหมาย ให้ฝ่ายจัดการรายงาน
ความคืบหน้าในการดำ�เนินการด้านผลการค้ำ�ประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้ รวมถึง การบริหารเงินลงทุน ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารได้มขี อ้ สังเกตรวมทัง้ ข้อแนะนำ�ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ฝ่ายจัดการเพือ่ นำ�ไปเป็นแนวทางในการดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไป
นอกเหนือจากการติดตามการรายงานผลการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริหาร ได้ให้ความสำ�คัญกับ
การติดตามให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการทีไ่ ด้สง่ั การไป รวมทัง้ เรือ่ งทีม่ อบหมายให้ฝา่ ยจัดการไปดำ�เนินการ
ต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอด้วย โดยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการบริหารได้ท�ำ หน้าทีใ่ นการติดตามผลการดำ�เนินการในเรือ่ งสำ�คัญ
อาทิเช่น
ความคืบหน้าการคำ�้ ประกันสินเชื่อกับกลุ่มธุรกิจที่เป็น Non-bank
ความคืบหน้าการออกหนังสือคำ�้ ประกันสินเชื่อโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-LG)
ความคืบหน้าแผนปรับปรุงระบบคำ�้ ประกันสินเชื่อเดิม (Magic)
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ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบคำ�้ ประกันสินเชื่อ (CGS)
ความคื บ หน้ า โครงการพั ฒ นาระบบการวั ด และวิ เ คราะห์ ผ ลการดำ � เนิ น การและโครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
แจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System)
ความคืบหน้าการดำ�เนินการตามรายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทางการแก้ไขทีก่ �ำ หนดไว้
ความคืบหน้าโครงการตามแผนปฎิบัติการดิจิทัล
ความคืบหน้าในการติดตามค่าประกันชดเชยตามมาตรการจูงใจ
4. เรื่องอื่น ๆ
การทบทวนนโยบายหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความสำ�คัญ เช่น นโยบายการค้ำ�ประกันสินเชื่อ นโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน
เป็นต้น
การทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap)
การจัดทำ�โครงการ Business Process Redesign (BPR) เพื่อพัฒนากระบวนการทำ�งานของ บสย.
การจัดซื้อจัดจ้างให้ปฎิบัติให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กำ�หนด
ไว้อย่างเคร่งครัด
การปรับปรุงสวัสดิการการสงเคราะห์พนักงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป

จากบทบาทหน้าที่และการดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหารทำ�ให้การดำ�เนินงานของ บสย. เป็นไปตามแผนงานและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้

(นายประสิทธิ  ์ วสุภัทร)
												
ประธานกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานบริหารทั่วไป

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานสนับสนุน

ฝ่ายการตลาดและ ฝ่ายกิจการสาขา
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายวิเคราะห์
ประกันสินเชื่อ

ฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร

ฝ่ายบริหาร
จัดการหนี้

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

สำ�นักงาน
กรรมการและ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการ
ประกันสินเชื่อ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร
การลงทุน

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายกฎหมายและ
กำ�กับกิจการ

ฝ่ายบริหาร
สำ�นักงาน

ฝ่ายพัฒนา
กระบวนการและ
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายค่าประกัน
ชดเชย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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คณะกรรมการ บสย.

ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการระหว่างปี ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ที่

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
CG&CSR

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวลจริยธรรม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เผยแพร่ไว้ใน Website: www.tcg.or.th และในระบบ Intranet ของ บสย. โดยมี
เป้าหมายที่สำ�คัญเพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน บสย. ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการแสดงเจตจำ�นงที่สำ�คัญของคณะกรรมการ
บสย. ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กำ�หนดให้กรรมการ บสย. ทุกท่านต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทุกครั้งที่เข้ารับตำ�แหน่งและต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและมีการรายงานให้
คณะกรรมการ บสย. ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการทำ�รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ บสย. ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำ�ปีด้วย

คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการ บสย. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสุรชัย
ดนัยตั้งตระกูล		 ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
ฐิรโฆไท		 กรรมการ
3. นายประสิทธิ์
วสุภัทร		 กรรมการ
4. นางปริศนา
ประหารข้าศึก		 กรรมการ
5. นางอัญชลี
เต็งประทีป		 กรรมการ
6. นายวสันต์
เทียนหอม		 กรรมการ
7. นายบัณฑิต
อนันตมงคล		 กรรมการ
8. นางสาววิมล
ชาตะมีนา		 กรรมการ
9. นายนิธิศ
มนุญพร		 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
นายนริศ ชัยสูตร
นางกรรณิการ์ งามโสภี
นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
นางสุมาลี สุขสว่าง

ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
1 มกราคม 2560
26 เมษายน 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560

27 พฤศจิกายน 2560
31 ตุลาคม 2560
18 กันยายน 2560
25 เมษายน 2560
25 เมษายน 2560

สาเหตุ
พ้นจากตำ�แหน่ง
ลาออกจากตำ�แหน่ง
อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายประสิทธิ์
วสุภัทร
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
กรรมการ
3. นางสาววิมล
ชาตะมีนา
กรรมการ
4. ผู้จัดการทั่วไป		
กรรมการ
5. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เลขานุการ

โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกัน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยต่อคณะ
กรรมการ บสย.
2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันต่อคณะกรรมการ บสย.
3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งสำ�นักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
5. อนุมัติการค้ำ�ประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทสำ�หรับโครงการปกติและนำ�เสนอ
คณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ ยกเว้นการอนุมัติการค้ำ�ประกันโครงการแบบรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation) และ
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ได้มอบอำ�นาจให้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปมีอ�ำ นาจอนุมัติ
6. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอำ�นาจอนุมัติของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
7. ดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางปริศนา
ประหารข้าศึก
ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี
เต็งประทีป
กรรมการ
3. นายวสันต์
เทียนหอม
กรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำ�กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบใน
การดำ�เนินงานของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำ�เนินงานของ บสย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ บสย.
5. สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บสย.
7. เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จำ�เป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย.
9. รายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บสย. อย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำ�เป็น
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงการคลังเพือ่ ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีบญ
ั ชี
การเงินของ บสย.
10. ประเมินผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ
หนึง่ ครัง้ รวมทัง้ รายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการ บสย. ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจำ�ปีของ บสย.
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางอัญชลี
เต็งประทีป
ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา
ประหารข้าศึก
กรรมการ
3. ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
2. ให้คณะกรรมการทำ�รายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับแต่งตั้งและเป็นประจำ�ทุกปี
3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในรัฐวิสาหกิจได้รับความคุ้มครองและรัฐวิสาหกิจนั้นมีการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้กรรมการอิสระจากภายนอกควรมีส่วนในการกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและ
สอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. เข้าประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นประจำ�โดยสม่ำ�เสมอ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาววิมล
ชาตะมีนา
ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต
อนันตมงคล
กรรมการ
3. ผู้จัดการทั่วไป		
กรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ

โดยมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งโดยรวม
ซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ
2. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของ บสย. ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. กำ�กับดูแล และควบคุมให้มีการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนด
4. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล
ของกระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด
5. พิจารณา ทบทวน ปัจจัยเสี่ยง และกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
6. กำ�หนดนโยบายการลงทุนรวมถึงข้อจำ�กัดการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง นโยบายการคัดเลือกบริษัทจัดการ
กองทุนรวมทั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่ออนุมัติ
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งานตามที่เห็นสมควร
8. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอในสิ่งที่ต้องดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่ก�ำ หนด
9. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายวสันต์
เทียนหอม
ประธานกรรมการ
2. ผู้จัดการทั่วไป		
กรรมการ
3. รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
กรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมายและกำ�กับกิจการ
เลขานุการ
โดยมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะ
กรรมการ บสย.
2. ให้ค�ำ แนะนำ�แก่คณะกรรมการ บสย. ในเรือ่ งเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย.
เป็นอย่างสมำ�่ เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล
4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
รวมถึงกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
5. มอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะทำ�งาน
ชุดย่อยเพื่อทำ�หน้าที่ในการสนับสนุนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อทำ�หน้าที่ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะทำ�งาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
7. ติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. และจัดทำ�รายงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำ�ปี
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

ประวัติคณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางอัญชลี
เต็งประทีป
ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา
ประหารข้าศึก
กรรมการ
3. นางสาวพนอศรี
ถาวรเศรษฐ์
กรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ

โดยมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการในการสรรหารองผู้จัดการทั่วไปเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้จัดการทั่วไปให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณา
อนุมัติ
3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำ�ปี
4. กำ�หนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมทั้งจำ�นวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่
รองผู้จัดการทั่วไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ
5. ดูแลให้รองผู้จัดการทั่วไปได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. กำ�หนดแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของรองผู้จัดการทั่วไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำ�ปี โดยจะต้อง
คำ�นึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
7. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำ�หนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำ�รายงานการ
กำ�หนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำ�เนินงานและความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนในรายงานประจำ�ปี
8. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
ประธานกรรมการ
2. กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
5 คน
3. กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
5 คน

โดยมีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
2. หาแนวทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำ�งานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามคำ�ร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
20

รายงานประจำ�ปี 2560

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานกรรมการ
อายุ 64 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ และประธานผู้บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซี่ง จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดี้ง จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา
ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา
ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ

อายุ 55 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำ�กัด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

รักษาราชการในตำ�แหน่งผู้อ�ำ นวยการสถาบัน
สัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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รายงานประจำ�ปี 2560

นายประสิทธิ์ วสุภัทร
กรรมการ

อายุ 64 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำ�กัด
กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำ�กัด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

นางอัญชลี เต็งประทีป
กรรมการ

อายุ 63 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma in Development Management,
University of Birmingham, United Kingdom

ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
หัวหน้าสำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
หัวหน้ากองตรวจราชการ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อิสต์ เอเชีย จำ�กัด

นางปริศนา ประหารข้าศึก
กรรมการ

อายุ 64 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA
บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายวสันต์ เทียนหอม
กรรมการ

อายุ 63 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท
(Director Certification Program)
ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Program)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการกำ�กับตลาดทุน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บ.ต.ท.)
กรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
กรรมการ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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นายบัณฑิต อนันตมงคล
กรรมการ

อายุ 56 ปี

ประวัติการศึกษา

MBA, Finance, Sterling University, England
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

Director and Head of Equities Investment
บริษัท เอไอเอ จำ�กัด
ผู้จัดการสำ�นักบริหาร
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษาพิเศษ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำ�กัด (มหาชน)

นางสาววิมล ชาตะมีนา
กรรมการ

อายุ 59 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายการคลัง
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
รักษาการผู้อ�ำ นวยการสำ�นักกฎหมาย
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง
สำ�นักนโยบายการคลัง

นายนิธิศ มนุญพร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

อายุ 56 ปี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต สาขาทฤษฎีการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานธนานุเคราะห์
ผู้จัดการ กองทุนประกันวินาศภัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี
2560 ประธานกรรมการ บสย. ได้กำ�หนดการประชุมปกติเป็นทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย ของเดือนสำ�หรับคณะกรรมการ บสย.
และประธานกรรมการบริหารได้กำ�หนดการประชุมเป็นทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองสำ�หรับคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ อาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม
ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. จำ�นวน 15 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 12 ครั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จำ�นวน 10 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 9 ครั้ง คณะกรรมการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) จำ�นวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ จำ�นวน 11 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จำ�นวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
นายมนตรี ฐิรโฆไท
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นางปริศนา ประหารข้าศึก
นางอัญชลี เต็งประทีป
นายวสันต์ เทียนหอม
นายบัณฑิต อนันตมงคล
นางสาววิมล ชาตะมีนา
นายนริศ ชัยสูตร
นางกรรณิการ์ งามโสภี
นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
นางสุมาลี สุขสว่าง
นายนิธิศ มนุญพร

บสย.

บริหาร ตรวจสอบ

2/2
15/15
15/15
15/15
15/15
10/11
1/2
2/2
13/13
6/8
10/10
3/4
3/4
15/15

12/12
12/12
7/7
1/1
12/12

10/10
10/10
1/1
5/5
3/3
-

คณะกรรมการ
อิสระ ความเสี่ยง CG&CSR สักิมจพัการ
นธ์
11/11
3/3
3/3
5/5
1/1
1/1
5/5
8/8
7/7
3/3
2/3
9/9
7/7
-

สรรหา
5/5
5/5
5/5
-

หมายเหตุ : การระบุจ�ำ นวนครั้งที่มาประชุมกับจำ�นวนครั้งที่จัดประชุม ได้กำ�หนดเป็นสัดส่วนของตัวเลข เช่น 2/3 หมายถึงกรรมการได้เข้าร่วมการประชุม
2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตรามาตรฐานที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำ�หนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ดำ�เนินการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและ
เบี้ยประชุมให้แก่กรรมการในคณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่น ๆ ตามอัตราและ
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนต่อคน โดยประธานกรรมการ บสย. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น
2 เท่าของกรรมการ บสย.
2. ค่าเบี้ยประชุมกรณีผู้ได้รับการแต่งตั้ง 		
		 2.1 เป็นกรรมการ บสย. ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้งต่อเดือน
		 2.2 เป็นกรรมการ บสย. และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งาน
อื่น ๆ ด้วย ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม แต่ทั้งนี้
รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง
		 2.3 เป็นบุคคลภายนอกไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะครั้งที่มาประชุม
ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5
ของเบี้ยประชุมตามลำ�ดับ
อนึ่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ในปี 2560 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหนังสือของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่
กค. 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
3,910,041.98 บาท โดยแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน จำ�นวน 1,162,429.76 บาท และค่าเบี้ยประชุมตามรายคณะ
จำ�นวน 2,747,612.22 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
1,162,429.76
1,050,000.00
510,000.00
420,112.22
87,500.00
292,500.00
137,500.00
-

137,500.00

-

112,500.00

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนับรวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ สำ�หรับค่าเบี้ยประชุมแยกตามรายชื่อกรรมการ (เฉพาะบุคคลที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม) มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
นายมนตรี ฐิรโฆไท
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นางปริศนา ประหารข้าศึก
นางอัญชลี เต็งประทีป
นายวสันต์ เทียนหอม
นายบัณฑิต อนันตมงคล
นางสาววิมล ชาตะมีนา
นายนริศ ชัยสูตร
นางกรรณิการ์ งามโสภี
นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
นางสุมาลี สุขสว่าง
นายนิธิศ มนุญพร
28
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
19,064.47
12,500.00
120,000.00
377,500.00
120,000.00
270,000.00
120,000.00
343,037.30
120,000.00
334,429.99
81,666.66
220,564.50
10,999.99
20,000.00
10,999.99
32,500.00
215,365.39
137,500.00
61,666.66
169,032.25
85,999.94
247,500.00
38,333.33
107,500.00
38,333.33
88,333.33
120,000.00
330,000.00

การประเมินผลคณะกรรมการ
บสย. ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ บสย. เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและเกณฑ์การประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจของสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย
ทำ�การประเมินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ บสย. จะประเมินใน 2 รูปแบบดังนี้
การประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ความ
เป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการและ
การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ คือโครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ การสือ่ สารของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและกับฝ่ายบริหาร การเตรียมและดำ�เนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะนำ�เสนอแบบประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทำ�การทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนดไว้และเมื่อคณะกรรมการ บสย. ได้ดำ�เนินการประเมินเสร็จสิ้น
แล้ว ฝ่ายจัดการจะสรุปผลการประเมินและนำ�รายงานต่อที่ประชุมและดำ�เนินการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
สำ�หรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในปี 2560 สำ�หรับการประเมินตนเองรายบุคคล
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.33 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเยี่ยมและการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 93.66 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินและได้นำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและเพื่อใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และนำ�ผลประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการ ตลอดจนนำ�ข้อเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงานต่อไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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คณะผู้บริหาร

นายนิธิศ มนุญพร
ผู้จัดการทั่วไป

อายุ 56 ปี

การศึกษา

		
ปริญญาโท การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

อายุงานใน บสย.
ประสบการณ์ท�ำ งาน

2 ปี 		
				

1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย.
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560
2556 – 2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด
2552 – 2556
ผู้อ�ำ นวยการ สำ�นักงานธนานุเคราะห์
2551 – 2552
ผู้จัดการ กองทุนประกันวินาศภัย
2547 – 2551
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

30

รายงานประจำ�ปี 2560

นายวิเชษฐ วรกุล

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ

อายุ 53 ปี

การศึกษา

		
ปริญญาโท MBA (Finance),
University of Akron, Ohio, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		

อายุงานใน บสย.
ประสบการณ์ท�ำ งาน

6 ปี 6 เดือน 		
			

13 มิ.ย. 2554 – ปัจจุบัน
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2553 – 2554
กรรมการบริหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd.
2537 - 2552
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
2535 – 2537
ผู้จัดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd.
2534 – 2535
ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำ�กัด (มหาชน)

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี		

นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์			

การศึกษา

		
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
			
อายุงานใน บสย. 25 ปี 10 เดือน 		

การศึกษา

ประสบการณ์ทำ�งาน

อายุงานใน บสย.

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป

อายุ 59 ปี

			

1 ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
รักษาการผู้อ�ำ นวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการ
และประสิทธิภาพ ตั้งแต่ 1 - 31 มี.ค. 2559
และรักษาการผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2556
23 ม.ค. 2541 - 30 พ.ย. 2555
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และรักษาการผู้อ�ำ นวยการฝ่ายวางแผน
และยุทธศาสตร์องค์กร
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ตั้งแต่ 31 ต.ค. 2551 - 21 เม.ย. 2553
และรักษาการผู้อ�ำ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และองค์กร ตั้งแต่ 13 ม.ค. 2553 - 31 พ.ค. 2553

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน

อายุ 49 ปี

		
ปริญญาโท MBA (Strategic Management),
Cleveland State University, Ohio, USA
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปี 6 เดือน 		

ประสบการณ์ทำ�งาน

				
2 ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารการลงทุน
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2559 – 15 มิ.ย. 2559
พ.ค. 2551 - มิ.ย. 2557
ผู้อำ�นวยการฝ่าย Unsecured Lending Products &
Payments บริษัท ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2549 - เม.ย. 2551
รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2542 - ต.ค. 2548
ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อีซี่บาย จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2536 - ส.ค. 2539
พัฒนาธุรกิจ บริษัท บีพีซี กรุ๊ป จำ�กัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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คณะผู้บริหาร
นางสาวธนภร ประกายเกียรติ

นายสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
(เกษียณ 1 ต.ค. 2560)

นายศิษฎ์ วงศาริยะ

ผู้อ�ำ นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
(16 ต.ค. 2560)

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ

นายอนุสรณ์ เอมกมล		

ผู้อ�ำ นวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู

นายพิทยา ปริวัฒนศักดิ		
์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(เกษียณ 1 ต.ค. 2560)

ผู้อ�ำ นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ

นายศิริพงษ์ แผนสนิท
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารจัดการหนี้
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รายงานประจำ�ปี 2560

นางสาวญาณี รวมรักษา		
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง
ผู้อ�ำ นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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คณะผู้บริหาร
นายวีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

นางผกามาศ สัจจพงษ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายค่าประกันชดเชย

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวปราณี วงค์อ�ำ นวยกุล

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายกิจการสาขา

นายวิรชาติ อินทร์กง

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกฎหมายและกำ�กับกิจการ

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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รายงานประจำ�ปี 2560

นางดุสิดา ทัพวงษ์

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นายเฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ฝ่ายค่าประกันชดเชย

นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารการลงทุน

นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนากระบวนการ
และประสิทธิภาพ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
การกำ�หนดค่าตอบแทนผูจ้ ดั การทัว่ ไป บสย. ในการกำ�หนดครัง้ แรกจะดำ�เนินการตามขัน้ ตอนการสรรหา โดยคณะกรรมการ
บสย. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำ�หนดอัตราค่า
ตอบแทน สำ�หรับการปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี คณะกรรมการ บสย. จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงานและตัวชี้วัด
รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนประจำ�ปีโดยพิจารณาจากระดับความสำ�เร็จ
ของตัวชี้วัดและผลประกอบการโดยรวมของ บสย.
สำ�หรับการกำ�หนดค่าตอบแทนของรองผู้จัดการทั่วไปเป็นอำ�นาจของกรรมการและผู้จัดการทั่วไปในการกำ�หนดและ
พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในการบรรลุตัวชี้วัด แผนงาน
และเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปี ย้อนหลัง มีจ�ำ นวนเงินรวม 49,516,554 บาท และ
สวัสดิการมีจำ�นวนเงินรวม 610,150.67 บาท

โครงสร้างอัตรากำ�ลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 311 คน ดังนี้
สายบังคับบัญชา ลำ�ดับ

กรรมการ
และผู้จัดการ
ทั่วไป

สายงาน
บริหารทั่วไป

สายงาน
ธุรกิจ

สายงาน
สนับสนุน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หน่วยงาน

พนักงาน
ระดับบริหาร

พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ

รวม

รองผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายกฎหมายและกำ�กับกิจการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รวม
ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ
รวม
ฝ่ายกิจการสาขา
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
รวม
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารการลงทุน
ฝ่ายค่าประกันชดเชย
ฝ่ายบริหารจัดการหนี้
รวม
รวมทั้งสิ้น

3
6
4
3
3
3
19
7
6
5
6
5
3
32
22
11
3
36
4
7
3
5
9
28
118

4
5
4
2
5
20
21
17
2
9
14
63
59
14
73
1
6
1
13
16
37
193

3
10
9
7
5
8
39
28
23
7
15
19
3
95
81
25
3
109
5
13
4
18
25
65
311

หมายเหตุ : พนักงานระดับบริหาร หมายถึง ตำ�แหน่งรองผูจ้ ดั การทัว่ ไปถึงผูจ้ ดั การ และพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร หมายถึง ตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การถึงพนักงาน
บริการ
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ค่าใช้จ่ายพนักงานและลูกจ้าง
ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2558-2560 สรุปดังนี้
ภาพรวม
ค่าใช้จ่าย

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
หน่วย : บาท

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
พนักงานประจำ�
ลูกจ้าง
พนักงานประจำ�
ลูกจ้าง
พนักงานประจำ�
ลูกจ้าง
เงินเดือน–ค่าจ้าง 148,427,975.76 8,086,241.17 161,747,851.35 8,751,716.81 175,334,793.36 9,654,568.42
โบนัส
38,494,522.33
27,003,859.65
71,776,671.71
สวัสดิการ
40,555,032.71
43,504,971.96
42,576,766.91
รวม
227,477,530.80 8,086,241.17 232,256,682.96 8,751,716.81 289,688,231.98 9,654,568.42

คณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ บสย. ดังนี้
1. นางอัญชลี
2. นางปริศนา
3. นางสาวพนอศรี

เต็งประทีป		 เป็น ประธานกรรมการ
ประหารข้าศึก		 เป็น กรรมการ
ถาวรเศรษฐ์		 เป็น กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ดำ�เนินการด้านต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บสย. ในการกำ�หนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการในการสรรหา การคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้จัดการ
ทั่วไป และกำ�หนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่รองผู้จัดการทั่วไปเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บสย.
พิจารณาอนุมัติกำ�หนดแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้จัดการทั่วไปเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำ�ปี
รวมถึงดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยได้ดำ�เนินงานที่ผ่าน
การพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บสย. ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้จัดการทั่วไป รวมถึงกำ�หนดเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ประจำ�ปีของรองผู้จัดการทั่วไป

(นางอัญชลี เต็งประทีป)
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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ลักษณะการดำ�เนินงาน

กลุ่มลูกค้า บสย. ปี 2560

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ
ในการดำ�เนินธุรกิจ แต่หลักประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นแหล่งเงินทุนหลักของ SMEs
ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่เพียงพอกับความต้องการ สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการดำ�เนินงานและขยายกิจการ รวมถึงสร้าง
โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น อันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริม
การสร้างสังคมและผู้ประกอบการของประเทศ

กลุ่มลูกค้าของ บสย. แบ่งตามกลุ่มผู้ให้สินเชื่อและกลุ่มผู้ขอสินเชื่อ เป็นดังนี้

กลุ่มลูกค้า

แผนผังการคำ�้ ประกันสินเชื่อ บสย. ปี 2560

ผู้ให้สินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อ
Medium

(0.013 ล้านราย)

Small

(0.84 ล้านราย)

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ธนาคารพาณิชย์
ใหญ่
กลาง
เล็ก

ผู้ประกอบการ SMEs
4
ให้สินเชื่อ
(Loan Disbursement)

Micro

กลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ส่งเสริมโดยเฉพาะ
เช่น เกษตร เทคโนโลยี
นวัตกรรม ส่งออก

(1.913 ล้านราย)

ประมวลผลโดย : สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ข้อมูล ณ ปี 2557

1
ยื่นคำ�ขอสินเชื่อ
(Loan Request)

ผลิตภัณฑ์คำ�้ ประกันสินเชื่อ บสย. ปี 2560

ประเภทโครงการของ บสย. แบ่งตามประเภทของโครงการและขนาดของ SMEs เป็นดังนี้
โครงการตามนโยบายรัฐ

โครงการ บสย. ดำ�เนินการเอง

สถาบันผู้ให้กู้
(Lenders)
6
จ่ายค่าประกันชดเชย
(Claim Payment)

2
ยื่นคำ�ขอให้ค้ำ�ประกัน
(Application for
Guarantee)

3
ออกหนังสือค้ำ�ประกัน
(Letter or
Guarantee Issued)

บสย.
TCG
40
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5
ยื่นคำ�ขอรับเงินค่าประกัน
ชดเชยเมื่อได้ฟ้องร้อง
ผู้กู้ต่อศาลแล้ว
(Claim submission
when the legal
proceeding are
initiated against
the borrower)

Medium

(0.013 ล้านราย)

Start Up &
Innovation
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(10,000 ลบ.)

PGS6 (SMEs ทวีทุน)
สิ้นสุด 31 ก.ค. 60 (19,000 ลบ.)
PGS6 (ปรับปรุงใหม่)
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 61 (81,000 ลบ.)
SMEs Transformation Loan
สิ้นสุด 20 มิ.ย. 61 (15,000 ลบ.)
อุทกภัยและภัยพิบัติ ธพว. 60
สิ้นสุด 30 เม.ย. 61 (5,000 ลบ.)

Small
(0.84 ล้านราย)

Micro 2
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 61
(13,500 ลบ.)

TCG Renew
PGS Renew
Bilateral with Bank

Micro
(1.913 ล้านราย)
จำ�นวน SMEs รวม 2.766 ล้านราย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ทิศทางการดำ�เนินงาน

อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและ GDP SMEs ปี 2555-2559

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

8.0%

		 นับจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2557 ซึ่งมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพียง
ร้อยละ 0.9 ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2558 - 2559 ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2560 อัตราการขยายตัว
ของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักด้านการส่งออกและบริการ สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้าสำ�คัญของไทย รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องในการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่การลงทุนภาครัฐมีการชะลอตัวลงหลังจาก
การขยายตัวในเกณฑ์สูงก่อนหน้านี้ ทั้งนี้มีประมาณการว่าการลงทุนภาครัฐจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นและจะเป็นแรงสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะถัดไปได้ สำ�หรับเครื่องชี้วัดสำ�คัญด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศด้านอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ปรับเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มต้นทุนราคาน้ำ�มันดิบตลาดโลก โดยที่เสถียรภาพภายนอก
ประเทศด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอยู่ที่ร้อยละ 10.8 ของ GDP

ข้อมูลจริง

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2559

2560

ประมาณการ
ณ 19 ก.พ. 2561
2561

3.3
3.0
2.2
0.5
9.5
0.1

3.9
3.2
0.5
1.7
-1.2
9.7

3.6 - 4.6
3.2
3.2
3.7
10.0
6.8

0.2
11.7

0.7
10.8

0.9 - 1.9
7.8

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะเศรษฐกิจในประเทศรายไตรมาส

สำ�หรับเศรษฐกิจไทยปี 2561 ประมาณการว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีช่วงการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ
3.6-4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำ�คัญทั้งในด้านการลงทุนภาคเอกชนที่มีการฟื้นตัวต่อเนื่องอย่างชัดเจนและการขยายตัวเร่งขึ้น
ของการลงทุนภาครัฐ การส่งออกและบริการ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาคการท่องเที่ยว แต่มีข้อจำ�กัดด้าน
แรงขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่เริ่มปรับตัวสู่การขยายตัวอย่างปรกติ รวมทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนจากระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลก โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงประมาณการที่ร้อยละ 0.9-1.9 ตาม
การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกรวมถึงแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ทั้งนี้เสถียรภาพ
นอกประเทศด้านดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะปรับลดลงจากปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของมูลค่าการนำ�เข้าที่คาดว่า
จะขยายตัวมากกว่ามูลค่าการส่งออก
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6.5%

อัตราการขยายตัว GDP SMEs

6.6%

6.0%
5.3%
4.8%
4.0%

3.8%
2.9%

3.2%

2.8%

2.0%

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจไทยที่สำ�คัญและประมาณการ

1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)
- การขยายตัวของ GDP
- การบริโภคภาคเอกชน
- การอุปโภคภาครัฐ
- การลงทุนภาคเอกชน
- การลงทุนภาครัฐ
- มูลค่าการส่งออก (รูปเงิน USD)
2. ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (%)
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
- ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP

อัตราการขยายตัว GDP ประเทศ

0.9%
0.2%
37.0%
2555
4.21

สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ประเทศ
2556
2557
2558
มูลค่า GDP SMEs (ล้านล้านบาท)

42.2%
2559
6.06

ที่มา : สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ข้อมูลและสถานการณ์ SMEs ปี 2555-2559

สำ�หรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs (GDP SMEs) ในช่วงปี 2555-2559 ยังคงขยายตัวทิศทางเดียวกับ GDP
ของประเทศ แต่มีแนวโน้มการขยายตัวที่สูงกว่า โดยเฉพาะในปี 2558 ที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันดำ�เนินการ
ส่งเสริม SMEs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวนโยบายยกระดับการส่งเสริมพัฒนา SMEs อันเป็นวาระแห่งชาติ อาทิ การสนับสนุน
ด้านเงินทุน การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพสูง นโยบายลดภาษีเงินได้สำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs
มาตรการยกเว้นภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2558 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP
ประเทศ ได้กลับมามีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 40 อีกครั้ง นับจากปี 2552 เป็นต้นมา โดยสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) คาดการณ์ว่า ในปี 2560 GDP SMEs จะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 อันเป็นผลจากการขยายตัว
ในภาคการค้าและภาคการบริการเป็นสำ�คัญ รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวสอดคล้องกับอัตราการขยาย
ตัว GDP ของประเทศ
ภาพรวมสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์พบว่า ยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและการกระตุ้น
จากนโยบายต่าง ๆ จากภาครัฐ โดยภาระสินเชื่อคงค้างรวมของธนาคารพาณิชย์ ปี 2560 คิดเป็นจำ�นวน 14,729,538 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.09 จากสิ้นปี 2559 ที่มีจำ�นวน 13,627,475 ล้านบาท สำ�หรับภาระสินเชื่อ SME คงค้างรวมของธนาคาร
พาณิชย์ ปี 2560 คิดเป็น 5,063,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 ที่มีจำ�นวน 4,764,377 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัว
ร้อยละ 6.28
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ภาระสินเชื่อธุรกิจคงค้างของธนาคารพาณิชย์และภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
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สินเชื่อรวม (พันล้านบาท)
% NPL สินเชื่อรวม
สินเชื่อ SMEs (พันล้านบาท)
ที่มา : ข้อสนเทศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถิติสถาบันการเงินข้อมูลยอดคงค้าง NPLs และสินเชื่อ
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0

% NPL สินเชื่อ SMEs

ทั้งนี้ ภาพรวมของคุณภาพสินเชื่อทั้งภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) และสินเชื่อจัดชั้น
กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) โดยรวมเริ่มทรงตัวแต่คุณภาพสินเชื่อของธุรกิจ SMEs ทั้งภาระหนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้และสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษยังคงด้อยค่าต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจ
พาณิชย์ซึ่งกำ�ลังซื้อภายในประเทศที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัว ดังนั้น กลุ่มลูกค้า SMEs จึงยังคงจัดเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสำ�หรับ
สถาบันการเงินสอดคล้องกับแนวนโยบายแผนบริหารจัดการเศรษฐกิจของภาครัฐในการมุ่งสนับสนุนความเข้มแข็งทางการเงิน
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง
สัดส่วนภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษในระบบธนาคารพาณิชย์
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ในปี 2560 นับเป็นปีที่สำ�คัญอีกปีหนึ่ง โดย บสย. สามารถค้ำ�ประกันสินเชื่อได้รวม 86,634 ล้านบาท และมีภาระการ
ค้ำ�ประกันคงเหลือ ณ สิ้นปี รวมทั้งสิ้น 353,868 ล้านบาท ตลอดจนมีผลการดำ�เนินงานสำ�คัญเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำ หนด
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัว ทัง้ นี้ ผลการดำ�เนินงานทีด่ ขี อง บสย. สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถปรับการดำ�เนินงานได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีปัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพลและ
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน ดังนี้
ปัจจัยภายใน
1. การบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนโดยการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินต้องดำ�เนินการร่วมกับสถาบันการเงิน รวมถึงการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินการให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ดังนี้
		
กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินและกลุ่มลูกค้า SMEs มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ
และการปฏิบัติงานของ บสย. รวมถึงความคาดหวังต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและการสนับสนุนองค์ความรู้ทางการเงินให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป
		
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ ได้แก่ หน่วยงานกำ�กับดูแล ผู้กำ�หนดนโยบายและงบประมาณ ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ
และคู่ความร่วมมือ มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริม
SMEs อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการประสานความร่วมมือ
เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
		
กลุ่มพนักงาน เป็นผู้มีส่วนสำ�คัญในการสนับสนุนต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานขององค์กร รวมถึงการได้รับ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการบริหารงานในองค์กร โดยมีความคาดหวังที่สำ�คัญ ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ความ
สามารถพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำ�เสมอและเท่าเทียม รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพ และการเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการค้ำ�ประกันสินเชื่ออันเป็นที่ภูมิใจของพนักงานและบุคคลทั่วไป
2. การบริหารจัดการด้านการเงิน บสย. ได้กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานทั้งในด้านการวางแผนบริหารจัดการเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางรายได้และเพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม และลดโอกาสการเกิด
ความสูญเสียทางการเงิน เพื่อสร้างฐานะทางการเงินขององค์กรให้มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง สามารถทำ�หน้าที่ในการค้ำ�ประกัน
สินเชื่อให้แก่ SMEs บรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างสมดุล
3. การบริหารจัดการกระบวนการทำ�งานภายในองค์กร บสย. ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำ�งานภายใน
องค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การอนุมัติค้ำ�ประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้
การบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยนับแต่ปี 2557 บสย. ได้นำ�ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตขององค์กร รวมทั้งเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน
4. การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเติบโต บสย. ได้เห็นความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำ�เนินงาน ตลอดจนสามารถตอบสนองการให้บริการ
แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

1%

0%

ปัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพลต่อการดำ�เนินงาน

2560

ปัจจัยภายนอก
1. ปัจจัยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหมายรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ของโลก อันเป็นปัจจัยหลักสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อภาระงาน ต่อบทบาทการบริหารจัดการ และผลประกอบการขององค์กร

ที่มา : ข้อสนเทศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถิติสถาบันการเงินข้อมูลยอดคงค้าง NPLs และสินเชื่อ
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2. ปัจจัยสถานการณ์การปล่อยสินเชือ่ และปริมาณหนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน ด้วยธุรกรรมการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของ บสย. ต้องดำ�เนินการผ่านสถาบันการเงินอันเป็นกลุ่มลูกค้าสำ�คัญ
กลุ่มหนึ่งของ บสย. ดังนั้น การดำ�เนินงานและสถานการณ์รวมของสถาบันการเงิน จึงมีผลกระทบต่อแนวโน้มผลการดำ�เนินงาน
ของ บสย. ด้วยเช่นกัน

ยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการดำ�เนินงาน
แนวทางดำ�เนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในปี 2561-2565 เป็นการดำ�เนินงานภายใต้
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจทั้งภาพรวมและรายสาขาสถาบันการเงิน ซึ่งสำ�นักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดทำ�
ขึ้นมา รวมถึงนโยบายการพัฒนา บสย. ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ทั้งนี้ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจ บสย. จึงได้ก�ำ หนด
กรอบยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง อันรวมถึงเป้าประสงค์และกลยุทธ์การดำ�เนินงาน โดยในปี 2561
บสย. ได้เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ด้าน Digital Economy สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการคำ�้ ประกันสินเชื่อ
และมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน”
พันธกิจ
1. ช่วย SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน
2. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
3. สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาล
และมีความสามารถในการแข่งขัน
และประสิทธิภาพ
การทำ�ธุรกิจแก่ SMEs
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สนับสนุน SMEs ทุกกลุ่ม
ทั่วประเทศ เข้าถึงแหล่งทุน
และมีความเข้มแข็งทางการเงิน

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน
ระยะยาว

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
ให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม

สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
และ แผน DE

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บทบาทและทิศทาง
การดำ�เนินงานของ บสย.
มีความชัดเจนเป็นไปตาม
ภารกิจที่ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐ

1. เพื่อให้ บสย. มีฐานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง
2. เพื่อให้ บสย. ได้รับ
การสนับสนุนจากกลไก
การเงินจากภาครัฐที่เหมาะสม
ตามบทบาทและพันธกิจของ
องค์กร

1. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีระบบ
บริหารที่มีธรรมาภิบาล
และมีคุณธรรม
2. เพื่อให้เป็นองค์กร
ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ

1. ใช้นวัตกรรมปรับปรุง
กระบวนการทำ�งาน
และการให้บริการแก่ประชาชน
2. มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์

1. ถ่ายทอดและให้ความรู้
1. การเพิ่มรายได้ให้องค์กร
1. การพัฒนาปรับปรุง
1. ปฏิรูปกระบวนการทำ�งาน
หลักการของธรรมาภิบาลกับ ให้มีการนำ�ระบบเทคโนโลยี
จากธุรกรรมหลัก
คุณภาพขององค์กรประกอบ
บุคลากรในองค์กร
2. การเพิ่มรายได้จากธุรกรรม
การปฏิบัติงาน
สารสนเทศเข้ามาใช้
2. เพิ่มศักยภาพและ
รองขององค์กร
2. พัฒนาระบบงานค้ำ�ประกัน
ประสิทธิภาพ ระบบการบริหาร (Core Guarantee System)
งานภายในทุกกระบวนการ
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การวางวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของ บสย.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มทั่วประเทศ เข้าถึงแหล่งทุนและมีความเข้มแข็งทางการเงิน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บทบาทและทิศทางการดำ�เนินงานของ บสย. มีความชัดเจนเป็นไปตามภารกิจที่ตอบสนองนโยบายของรัฐ
แนวทางการพัฒนา :
1. กำ�หนดบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2. ดำ�เนินบทบาทตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำ�หนด
เป้าหมาย :
1. สร้างความเท่าเทียมและโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs ทุกกลุ่ม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
2. เป็นเครื่องมือทางการเงินของภาครัฐที่ช่วยลดช่องว่างทางการเงิน
3. เป็นองค์กรที่ช่วยพัฒนาและให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชน
กลยุทธ์การดำ�เนินงาน :
1. การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขององค์กรประกอบการปฏิบัติงาน
แผนงานสนับสนุน :
1. การพัฒนาต่อยอดแบบจำ�ลอง Risk based pricing เพื่อกำ�หนดค่าธรรมเนียมในการออกผลิตภัณฑ์
2. การพัฒนาประยุกต์เครื่องมือช่วยคัดกรองเลือกลูกค้า (Screening) มาใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้า
3. การพัฒนาโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้ SMEs ผ่านสถาบันประเภท Non–bank
4. การสร้างแผนการรับรู้ของ SMEs ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media
5. โครงการให้ความรู้ SMEs ทุกขนาดผ่าน Social Media (Financial Literacy)
6. พัฒนาโครงการศึกษาการค้ำ�ประกันแบบ Direct Guarantee Approach
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ บสย. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
2. เพื่อให้ บสย. ได้รับการสนับสนุนจากกลไกการเงินจากภาครัฐที่เหมาะสมตามบทบาทและพันธกิจขององค์กร
แนวทางการพัฒนา :
1. สร้างความมั่นคงด้านรายได้ ควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม และบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
2. นำ�หลักการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย :
1. สามารถสร้างรายได้ให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ
3. ใช้งบประมาณภาครัฐอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อลดระดับการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ
กลยุทธ์การดำ�เนินงาน :
1. การเพิ่มรายได้ให้องค์กรจากธุรกรรมหลัก
2. การเพิ่มรายได้จากธุรกรรมรองขององค์กร
แผนงานสนับสนุน :
1. การเพิม่ รายได้จากการค�ำ้ ประกัน (ทัง้ จากการเพิม่ คุณภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์และการขยายขอบเขตการค�ำ้ ประกัน)
2. การขยายโอกาสและเพิ่มอัตราผลตอบแทนการลงทุน
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้และจัดเก็บหนี้ (Aging Management)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาลและมีคุณธรรม
2. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา :
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้เป็นองค์กรคุณธรรม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
3. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นสมัยใหม่ มีการประเมินผล และกำ�หนดแรงจูงใจทีส่ อดคล้องกับพันธกิจ
4. ดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย :
1. เป็นองค์กรที่มีระบบธรรมาภิบาลและจริยธรรม
2. มีระบบการกำ�กับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญ
4. มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย
5. มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานของพนักงานที่โปร่งใส และสร้างความผูกพันต่อองค์กร
6. มีระบบ Skill Matrix การจัดทำ�สมรรถนะและความรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการ
7. มีการสรรหา และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4.0
กลยุทธ์การดำ�เนินงาน :
1. การถ่ายทอดและให้ความรู้หลักการของธรรมาภิบาลกับบุคลากรในองค์กร
2. การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพระบบการบริหารงานภายในทุกกระบวนการ
แผนงานสนับสนุน :
1. การจัดหลักสูตรการให้ความรู้ของธรรมาภิบาลให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับในกระบวนการทำ�งาน
2. การสร้างระบบประเมินผล KPI เพิ่มเติมในการทำ�งานแบบบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และ แผน Digital
Economy
วัตถุประสงค์ :
1. ใช้นวัตกรรมปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน และการให้บริการแก่ประชาชน
2. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา :
1. จัดทำ�แผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
2. กำ�หนดพัฒนาการบริหารจัดการโดยเน้นนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำ�งาน
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์/ระบบและช่องทางการให้บริการทางการเงินเพื่อตอบสนองกระแส Fin Tech
เป้าหมาย :
1. สามารถปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาองค์กร ให้มคี วามพร้อมรองรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
2. สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีบูรณาการ และมีความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียง
กลยุทธ์การดำ�เนินงาน :
1. การปฏิรูปกระบวนการทำ�งานให้มีการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
2. การพัฒนาระบบงานค้ำ�ประกัน (Core Guarantee System)
แผนการปฏิบัติงาน :
1. การพัฒนาการทำ�โครงการ Core Guarantee System (CGS)
2. การ Maintain ระบบงานค้ำ�ประกันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ระบบ Magic)
3. การจัดทำ�ระบบสนับสนุนกระบวนการทำ�งานที่นำ�นวัตกรรมทางการเงินและทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมกับการเตรียมองค์กรเชื่อมต่อกับ Fin Tech ต่อไป
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แผนงานสำ�คัญ

ตามที่ บสย. ยังคงยึดถือวิสัยทัศน์ “บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนา
ส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน” จึงได้กำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานในปี 2561 รวมถึงโครงการต่าง ๆ
ภายใต้งบประมาณดำ�เนินงาน เพื่อสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนาองค์กรตามแนวทางการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ของกระทรวง
การคลัง โดยมีโครงการที่สำ�คัญ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
		
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

โครงการพัฒนาระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อหลักใหม่ (Core Guarantee System: CGS)
โครงการพัฒนาระบบรับคำ�ของานหลังค้ำ�ประกัน Online
โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลลูกค้า
โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อยื่นคำ�ขอค่าประกันชดเชย Online เพิ่มเติม และพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการคำ�ขอ
อื่น ๆ Online
โครงการพัฒนาระบบติดตามหนี้ และงานคดี
โครงการ e Banking Mapping
โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)
โครงการศึกษาการค้ำ�ประกันสินเชื่อแบบ Direct Guarantee Approach
โครงการจัดทำ�การันตี Application
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนลูกค้าจาก VOC ปีที่ 2
โครงการพัฒนาการสื่อสารของผู้นำ�ระดับสูง
โครงการพัฒนาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System)
โครงการพัฒนาการออกแบบระบบงานและกระบวนการทำ�งาน
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สารสนเทศผลการดำ�เนินงาน

ผลการอนุมัติคำ�้ ประกันสินเชื่อสะสม จำ�แนกตามภูมิภาค
สัดส่วนตามยอดอนุมัติการค้ำ�ประกัน

การคำ�้ ประกันสินเชื่อ
นับจากการดำ�เนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มุ่งขยาย
โอกาสและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ส่งผลให้สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้บริการ
ค้ำ�ประกันจาก บสย. สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่สำ�คัญทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของต้นทุนการค้ำ�ประกันจากการสนับสนุนของภาครัฐ
(งบประมาณรัฐ) เทียบกับผลประโยชน์ที่รัฐได้รับ (Cost to Benefit Analysis)
ทั้งนี้ ในปี 2560 บสย. ได้ช่วยเหลือ SMEs ในทุกกลุ่มทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมียอดอนุมัติการ
้คำ�ประกันสะสมคิดเป็น 668,420 ล้านบาท ก่อให้เกิดสินเชื่อเข้าสู่ระบบกว่า 991,881 ล้านบาท และรักษาการจ้างงานเดิมใน
ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 4.69 ล้านคน โดยมีจ�ำ นวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนรวม 388,161 โครงการ
การดำ�เนินงานการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
1,000,000

8.42%
8.62%
12.03%

41.95%

14.29%
14.69%

(ล้านบาท)

991,881
876,212

397,102
268,950

200,000

187,534
108,158
37,981

55,622

494,285

243,355
79,979

0

388,161
212,506

108,008

2554

0.74

1.15

1.72

2.75

ยอดอนุมัติค�้ำ ประกัน (ล้านบาท)

32.20%

15.29%

2553

2.29

10.75%

269,012

133,257

รักษาการจ้างงานเดิมในระบบเศรษฐกิจ (ล้านคน)
2555
2556
2557
2558

สินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ (ล้านบาท)

8.59%

391,483
330,436

160,604

ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก

581,786

529,668

400,000

กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

668,420

639,291
600,000

ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก

สัดส่วนตามจำ�นวนโครงการ

771,532

800,000

กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

3.43

2559

2560

4.01

4.69

จำ�นวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

ที่มา : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รายงานสรุปสินเชื่อและการจ้างงานที่เกิดจากการค้ำ�ประกัน

16.21%

16.96%

หมายเหตุ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม

ในปี 2560 จากการมุ่งสนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มทั่วประเทศให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีความเข้มแข็งทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน สรุปผลการคำ�้ ประกัน
สินเชื่อ เป็นดังนี้
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ผลการอนุมัติคำ�้ ประกันสินเชื่อสะสม จำ�แนกตามประเภทธุรกิจ

การอนุมัติคำ�้ ประกันสินเชื่อรายปี

สัดส่วนตามยอดอนุมัติการคำ�้ ประกัน
1.58%
2.31%
2.31%
2.33%
2.42%
2.65%
3.17%

120,000
0.90%
0.61%
0.60%

3.19

4.03%

12.36%

6.38%
6.52%

9.83%
9.50% 9.82%

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เยื่อกระดาษและสิ่งพิมพ์
ปิโตรเคมีและพลังงาน
พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์จากแร่อื่นๆ
ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง
รองเท้าและเครื่องหนัง
เซรามิก แก้ว และกระจก

40,000
20,000
0

13,346
2553

17,641

2554

ยอดอนุมัติค้ำ�ประกัน (ล้านบาท)

1.5

1.55

1.0

25,249
0.73

2556

2557

จำ�นวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

2558

2559

2560

0.5
0

ยอดอนุมัติค้ำ�ประกันเฉลี่ยต่อโครงการ (ล้านบาท)

ผลการอนุมัติคำ�้ ประกันสินเชื่อปี 2560 จำ�แนกตามวงเงินอนุมัติค้ำ�ประกัน

สัดส่วนตามจำ�นวนโครงการ
0.75%
1.07%
1.10%
1.11%
1.60%
1.82%
5.55%

0.54%
0.80%
0.44%

สัดส่วนตามยอดอนุมัติการคำ�้ ประกัน
0.79%

4.47%
20.20%

2.27%

7.86% 9.09%

3.79%

9.74%

6.17%
4.98%
4.12%

21.26%

10.37%
10.50% 5.35%
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56,507
1.30

2555

2.5
2.0

42,585
28,029

86,634

79,248

52,446

24,357

3.0

87,495

2.42
61,048

60,000
การบริการ
การผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ
เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร
อาหารและเครื่องดื่ม
เกษตรกรรม
เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ยานยนต์
สินค้าอุปโภค บริโภค
เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

102,800

87,080

82,752

80,000

3.79%

3.11

2.97

100,000

18.89%

119,149 3.5

3.40
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การบริการ
การผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ
เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร
อาหารและเครื่องดื่ม
เกษตรกรรม
เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ยานยนต์
สินค้าอุปโภค บริโภค
เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เยื่อกระดาษและสิ่งพิมพ์
ปิโตรเคมีและพลังงาน
พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์จากแร่อื่นๆ
ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง
รองเท้าและเครื่องหนัง
เซรามิก แก้ว และกระจก

14.21%
50.05%

0 - 200,000 บาท
200,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 5,000,000 บาท
5,000,001 - 10,000,000 บาท
10,000,001 - 20,000,000 บาท
20,000,001 - 30,000,000 บาท
30,000,001 - 40,000,000 บาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บสย. ได้ค้ำ�ประกันสินเชื่อสะสมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้น
388,161 ราย เป็นวงเงินค้ำ�ประกัน 668,420 ล้านบาท และจากข้อมูลของกิจการที่ขอสินเชื่อโดยมี บสย. เป็นผู้ค้ำ�ประกัน
พบว่าสามารถทำ�ให้ SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นจำ�นวน 991,886 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.5 เท่าของยอดอนุมัติ
ค้ำ�ประกันสะสม ซึ่งจากผลการดำ�เนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงานแก่แรงงานจำ�นวน 4,694,353 คน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำ�นวน 676,272 คน ทั้งนี้สินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้วนั้นได้กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ กรุงเทพ
และปริมณฑล 42% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15% ภาคเหนือ 14% ภาคใต้ 12% ภาคกลาง 9% และภาคตะวันออก 8%
จะเห็นได้ว่าการคำ�้ ประกันสินเชื่อของ บสย. เป็นปัจจัยสำ�คัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนต่อไป

สัดส่วนตามจำ�นวนโครงการ
0.47%
1.39%

0.12%
0.15%

3.19%
1.38%

12.71%
0 - 200,000 บาท
200,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 5,000,000 บาท
5,000,001 - 10,000,000 บาท
10,000,001 - 20,000,000 บาท
20,000,001 - 30,000,000 บาท
30,000,001 - 40,000,000 บาท

80.59%

การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

ตามภารกิจหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ “บสย.” ที่มีหน้าที่ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขาดหลักประกัน ให้ได้รับการอนุมัติ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงินในการอนุมัติ
สินเชื่อมากยิ่งขึ้น

รวมวงเงิน
คำ�้ ประกัน

668,420
ล้านบาท

คำ�้ ประกันสินเชื่อ
SMEs

388,161 ราย
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ภาค
ตะวันออก

เกิดการจ้างงาน

4,694,353
คน

8%

กรุงเทพ
และปริมณฑล

42%

สินเชื่อ
ที่อนุมัติแล้ว
กระจายไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

15%

ภาคเหนือ

14%

นอกเหนือจากภารกิจหลักตามที่กล่าวมา บสย. ยังให้ความสำ�คัญกับการสร้างความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ได้มีโอกาสรับรู้/รู้จัก รับทราบข้อมูล และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ บสย. รวมถึง
ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการใช้บริการ บสย. จึงมุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับ
การตอบสนองทางการเงินตามที่คาดหวังไว้ หรือที่ต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติม เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรมการดำ�เนินงานของกิจการ
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และสำ�นักงานสาขาทั่วภูมิภาคทั้ง 11 สาขา อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการเงินต่าง ๆ อันส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีในระดับพื้นที่
โดยในปี 2560 มีดังนี้
1. การจัดกิจกรรม “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพื่อให้ข้อมูลและอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยกิจกรรม
ภายในงานได้เชิญสถาบันการเงินในพื้นที่เข้าร่วมให้คำ�ปรึกษาด้านสินเชื่อ อีกทั้งเชิญบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ร่วมให้ข้อมูล
แก่ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการขอสินเชื่อแบบครบวงจรได้ในงานเดียวกัน
นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้แก่ SMEs ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย ซึ่งในปี 2560 จัดกิจกรรม 11 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,743 คน

ภาคใต้

12%
ภาคกลาง

9%

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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2. การจัดกิจกรรม “อบรมเสริมความรู้ SMEs โดยใช้หลักสูตรใหม่ที่ บสย. พัฒนาขึ้นเอง” เป็นกิจกรรมการจัดเสวนา
ให้ความรู้แก่ SMEs กลุ่ม Micro และกลุ่ม Small ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะสอดคล้องไปตามกลุ่ม
ของผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม โดยเนื้อหาการอบรมสำ�หรับกลุ่ม Micro เป็นการจัดทำ�บัญชีเบื้องต้น การรักษาเครดิต เทคนิค
การสร้างยอดขาย และสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ บสย. ส่วนกลุ่ม Small เป็นการทำ�การค้าออนไลน์ และการสร้างการ
รับรู้บทบาทหน้าที่ของ บสย. ซึ่งในปี 2560 จัดกิจกรรมนี้ 19 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 2,385 ราย

3. การจัดกิจกรรม “การเสริมความรู้ SMEs เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน AEC” เพื่อสนอง
ต่อนโยบายภาครัฐ ที่จะให้ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 6 เขต สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ โดยการ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจให้เกิดการสร้างและขยายเครือข่ายการตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการขยายตลาดการค้าชายแดน และให้ทราบถึงภารกิจ
และบทบาทหน้าที่ของ บสย. และหน่วยงาน คู่ความร่วมมือ ซึ่งในปี 2560 จัดกิจกรรมนี้ 6 ครั้ง ที่ส�ำ นักงานสาขาเชียงใหม่
สำ�นักงานสาขาสงขลา สำ�นักงานสาขาชลบุรี สำ�นักงานสาขาอุดรธานี สำ�นักงานสาขาพิษณุโลก และสำ�นักงานสาขาอุบลราชธานี
มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 648 ราย
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4. การจัดกิจกรรม “ส่งเสริมให้ความรู้ SMEs ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน” ทั้งสถาบันการเงินและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่มีนโยบายสอดคล้องกับ บสย. ในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมและการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยาย
ให้ข้อมูลแก่ SMEs กลุ่ม Micro และกลุ่ม Small ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำ�นักงานสาขาได้รับเชิญจาก
หน่วยงานคู่ความร่วมมือในพื้นที่ เพื่อให้คำ�ปรึกษาหรือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งในปี 2560 จัดกิจกรรมนี้ 64 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 4,836 ราย

5. การจัดกิจกรรม “พัฒนาธุรกิจคู่ความร่วมมือ” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บสย. และโครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ พร้อมทั้ง
ให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยการร่วมออกบูธในงานอบรม/สัมมนา เดินตลาดร่วมกับสถาบันการเงิน รวมทั้งประชุม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งในปี 2560 จัดกิจกรรม 115 ครั้ง ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23,469 คน และ
รับคำ�ปรึกษา 2,052 คน
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สารสนเทศการดำ�เนินงานอื่นที่สำ�คัญ

บสย. ร่วมกิจกรรมเปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Start-up

บสย. ได้มีการจัดทำ�แผนวิสาหกิจประจำ�ปี และระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำ�ปี ซึ่งกระบวนการจัดทำ�
แผนได้บรู ณาการเข้ากับแนวคิดต่าง ๆ อาทิ Strategy Map, Balanced Scorecard, Economic Profit, การบริหารความเสีย่ ง
และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อให้สามารถบรรลุในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดย ณ สิ้นปี 2560
สรุปผลสำ�เร็จในการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญ ดังนี้
ผลการดำ�เนินงาน
1. ยอดอนุมัติคำ�้ ประกัน
สินเชื่อรวม (ล้านบาท)

เป้าหมาย ผลลัพธ์
วิเคราะห์ผลต่าง
86,000 86,634 เป็นผลจากการผลักดันโครงการและมาตรการต่าง ๆ อันสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิผา่ นการออกผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ ง และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งในปี 2560 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่
โครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs อุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 ธพว.,
โครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ธพว. และ
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดอนุมัติค้ำ�ประกัน
สินเชื่อรวม 3 โครงการจำ�นวน 15,714 ล้านบาท
54,080 90,930 เป็นผลจากการผลักดันการค้ำ�ประกันสินเชื่อผ่านกิจกรรมสร้างการ
2. ยอดอนุมัติคำ�้ ประกัน
รายใหม่รวม (ราย)
รับรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
รวมถึงกิจกรรม “คลินิกคำ�้ ประกันสินเชื่อออนไลน์” เพื่อให้ค�ำ ปรึกษา
แนะนำ� และเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ
รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ตามเกณฑ์ทั่วไปที่สถาบันการเงิน
ใช้พจิ ารณาสินเชือ่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ซึง่ ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา
มีผู้ขอรับคำ�ปรึกษาทั้งสิ้น 4,475 ราย
8,000 10,612 เป็นผลจากการสานต่อกิจกรรมโครงการให้ความรูผ้ ปู้ ระกอบการ SMEs
3. จำ�นวน SMEs ที่เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรู้ (ราย)
และการพัฒนาหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน และการเร่งประสานขยายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ�
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงานจริง รวมถึงการเข้าถึงสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน
4. การป้องกันการเกิด NPGs 565
380 เป็ น ผลจากการติ ด ตามกลุ่ ม ลู ก หนี้ ที่ เ ริ่ ม ผิ ด นั ด ชำ � ระหนี้ แ ละการ
ประสานความร่วมมือกับธนาคารผู้ให้กู้ด้วยยุทธวิธีป้องกันและติดตาม
ใหม่ (กลุ่ม Non-PGS)
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ทราบปัญหาและสามารถให้ค�ำ ปรึกษาต่าง ๆ ได้อย่าง
ในปี 2560 ไม่เกิน 565
ทันท่วงที รวมถึงการเร่งปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินต่าง ๆ
ล้านบาท
5. ระดับการพัฒนา
65
75.27 เป็นผลมาจากการเล็งเห็นความสำ�คัญในทรัพยากรบุคคลขององค์กร
อันรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยได้จัดทำ�แผนพัฒนา
Competency
และฝึ ก อบรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถพั ฒ นาขี ด
ของพนักงาน (ร้อยละ)
ความสามารถได้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการขององค์ ก รและการ
เปลี่ยนแปลง
6. การรับรู้ข้อมูล บสย. ของ
59
59.4 เป็นผลจากการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้สู่
ผู้ประกอบการ SMEs
สาธารณชนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของ บสย. ภายใต้
การสือ่ สารแบบบูรณาการ (Integrated Communication) ทัง้ เครือ่ งมือ
(ร้อยละ)
การสื่อสารในสื่อหลักและสื่อ Online โดยเน้นการเข้าถึงและความ
ต่อเนือ่ ง
58
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งานเปิดหลักสูตร “GSB Workshop for Innovative
SMEs Start-up Entrepreneurs : GSB WISE”

		 บสย. ร่วมงานเปิดหลักสูตร “GSB Workshop for Innovative SMEs Start-up Entrepreneurs : GSB WISE”
ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและศูนย์ระดับภูมภิ าคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Start-up เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจให้เกิด
นวัตกรรม ฯลฯ หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก บสย. โดยผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถยื่นให้้ บสย. ค้ำ�ประกันสินเชื่อในโครงการ
ค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ
ผู้ประกอบการมากขึ้น ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
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การบริหารจัดการทรัพยากร

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากความตระหนักในความสำ�คัญในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า
จึงจำ�เป็นที่องค์กรต้องมีการบริหารและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการขับเคลื่อน
สู่ความสำ�เร็จ โดยมีองค์ประกอบสำ�คัญ ดังนี้
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในปี 2560 ฝ่าย ทบ. ได้มีการดำ�เนินงานสำ�คัญ ๆ ดังนี้
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำ�เนินการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน 2% ตามมติคณะรัฐมนตรี อีกทั้งยังมีการปรับปรุงด้าน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยมีการเพิ่มการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามมาตรฐานขั้นต่ำ�ให้กลุ่มพนักงานประจำ�และพนักงาน
ชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับแบบประเมิน Competency เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความละเอียดในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของพนักงาน รวมทั้งมีการนำ�ระบบการลา
Online (Leave online) มาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ดังนี้
1. แผนงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนเส้นทางสายอาชีพ (Career Management) ซึ่งเป็นแผนงาน
ระยะยาวที่มีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำ�หรับการเติบโต
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภายใต้เงื่อนไขและศักยภาพที่มีอยู่ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับภารกิจ
ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ และทันต่อการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา ซึง่ ในปี 2560 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด�ำ เนินการ
ตามแผนพัฒนาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบุคลากรในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
(Candidates for Successor) ซึ่งผลการดำ�เนินงานในปี 2560 ทำ�ให้ได้ผลสรุปรายชื่อ Successor ตามลำ�ดับผลคะแนนการ
ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ โดยมีกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการในฝ่ายงานที่ว่างลงต่อไป
นอกจากการพัฒนากลุ่ม Successor แล้ว ในการพัฒนา Competency ของพนักงานทั้งองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ได้ด�ำ เนินการจัดอบรมให้พนักงานตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้าทีถ่ งึ กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป ซึง่ แผนการจัดอบรมประกอบด้วย หลักสูตร
ที่เสริมสร้าง Core Competency, Managerial Competency และ Functional Competency โดยในแผนงานดังกล่าว
มีหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐในการกระตุ้นให้พนักงานรัฐวิสาหกิจมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยการเรียนภาษา
อังกฤษ Online เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษา ทั้งนี้ จากแผนพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน บสย. มาอย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ลดลงจากปี 2559
2. แผนกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน ในปี 2560 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำ�เนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร เพื่อมุ่งสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงาน นอกจากนี้ แผนกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันในปี 2560 ยังได้ให้ความสำ�คัญในการสร้างความตระหนักในด้าน
ค่านิยมโดยผ่านกิจกรรมการประกวดคำ�ขวัญค่านิยม ซึง่ ในปี 2560 มุง่ เน้นค่านิยม “ประสานความร่วมมือ” “C” – Cooperation
ตลอดจนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในฝ่ายงาน ส่งผลต่อการสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง
และสามารถปฏิบัติงานรองรับแผนงาน เป้าหมาย และพันธกิจของ บสย. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยผลประเมิน
ระดับความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 73%
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล บสย. ได้กำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
โดยในปี 2560 บสย. ได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการตามแผนวิสาหกิจ บสย.
โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศหลัก (Core Business)
		 บสย. ได้ท�ำ การปรับปรุงระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อปัจจุบันให้สามารถรองรับการดำ�เนินธุรกรรมได้อีกอย่างน้อย 3 ปี โดย
ในปี 2560 นั้นได้มีการอัพเกรด License ของ Magic Software จากเดิมที่เป็น Hard Lock ไปเป็น Soft Lock เพื่อแก้ปัญหา
เรื่องจำ�นวน User ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และขจัดความเสี่ยงในกรณีที่ Hard Lock เสียแล้วไม่สามารถซื้อทดแทนได้เนื่องจาก
เป็นอุปกรณ์ที่ล้าสมัย นอกจากนี้ บสย. ยังได้ดำ�เนินการปรับปรุงระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในปี 2560 บสย. ยังได้ดำ�เนินการออกแบบกระบวนการทำ�งานและพัฒนาระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อใหม่ให้สามารถรองรับ
แผนพัฒนา บสย. 10 ปี โดยได้ดำ�เนินการรวบรวมและวิเคราะห์นำ�เสนอ Gap Analysis Report และแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานภายใต้โครงการ Business Process Re-design (BPR) โดยผลที่ได้จากโครงการ BPR จะนำ�ไปใช้ใน
โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบคำ�้ ประกันสินเชื่อใหม่ (Core Guarantee System : CGS) ซึ่งจะเริ่มดำ�เนินการในปี 2561
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนและการบูรณาการข้อมูล
		 ในส่วนของการนำ�ระบบสารสนเทศสนับสนุนมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนั้น ในปี 2560
บสย. ได้ดำ�เนินการตามโครงการจัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System) โดย
โครงการนี้ได้ดำ�เนินการควบคู่กับโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ของ บสย. เพื่อใช้ในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ การวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน โดยทั้ง 2
โครงการอยู่ในระหว่างดำ�เนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างดิจิทัลและบริการ e-Service ในลักษณะบูรณาการ
		 ในปี 2560 บสย. ได้ด�ำ เนินการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ศูนย์ส�ำ รอง ตามแผนการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัล
ที่รองรับการให้บริการทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และได้เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์
ข้อมูลของกรมการปกครองตามแผนการพัฒนาบริการ e-Service ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศทัง้ ภายในและภายนอกได้
รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
		 ในปี 2560 บสย. ได้ดำ�เนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำ�การประเมินช่องโหว่และภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการป้องกัน
รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปรับปรุงระบบการจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
		 ในปี 2560 บสย. ได้ดำ�เนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ KM บนระบบ Intranet ตามแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส�ำ หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก พร้อมกับการจัดอบรมภายในทางด้าน
IT ตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

บสย. รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 (ISMS)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับมอบ “ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)” จาก
บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย จำ�กัด ผู้ตรวจประเมินภายนอก (Certified Body) เนื่องในโอกาสที่ บสย. ได้รับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) อันเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย เสริมสร้างความ
มั่นใจในระบบงานในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการคำ�้ ประกันสินเชื่อให้ SMEs รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง
บสย. ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการดำ�เนินงานทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และการเติบโต
ที่มั่นคงและยั่งยืน บสย. ได้ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงโดยนำ�แนวทางของ COSO (ERM-Integrated Framework) ที่ก�ำ หนด
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ให้สามารถดำ�เนินการบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ
5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง มีการกำ�หนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งกำ�หนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ชดั เจน กำ�หนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง โดยมีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพออย่างสมำ�่ เสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในการดำ�เนินธุรกิจ อีกทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมีการกำ�หนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่อาจจะทำ�ให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการดำ�เนินงาน กำ�หนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง โดยมีความสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยง
ที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) กำ�หนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับ
ความเสี่ยง กำ�หนดแผนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการติดตามและรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมและสม่ำ�เสมอ รวมทั้งได้จัดทำ�แผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่ครบถ้วน มีการกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key
Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance) ของทุกปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำ�หนด นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดฝึกอบรม สือ่ สารและเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งให้แก่
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร และมีการ
สำ�รวจความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงของพนักงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ในปี 2560 บสย. ได้ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำ�ประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนได้ (Potential
Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ
บสย.
บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการค้ำ�ประกันสินเชื่อและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำ�ประกัน
สินเชื่อ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย. รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุม
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ความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยที่ยังคงดำ�เนินนโยบายการค้ำ�ประกันสินเชื่อในลักษณะที่สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์การคำ�้ ประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme
และให้การค้ำ�ประกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการค้ำ�ประกันที่มีการจำ�กัดปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit
Guarantees : NPGs) และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งมีการระบุระยะเวลาการคำ�้ ประกันที่ชัดเจน ณ สิ้นปี 2560 มีภาระ
คำ�้ ประกันสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 98.38 ของภาระค้ำ�ประกันทั้งหมด ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการจ่ายค่าประกันชดเชยและควบคุม
ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการคำ�้ ประกันอย่างใกล้ชิด
การติดตาม ควบคุม และดูแลลูกหนี้ NPGs ถือเป็นส่วนที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งได้
มีการดำ�เนินมาตรการในการติดตามเพื่อลดหนี้ NPGs ทั้งการลดหนี้ NPGs รายเดิม และหนี้ NPGs รายใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปี 2560 เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพ
ให้สามารถชำ�ระหนี้ได้ รวมทั้งหาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย. สำ�หรับในส่วนของลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกัน
ชดเชยแล้ว ได้มกี ารเร่งรัดติดตามหนีเ้ งินชดเชยโดยเฉพาะลูกหนีร้ ายใหม่ได้ใช้แนวทางการเจรจาประนอมหนีก้ บั ลูกหนีท้ ม่ี ศี กั ยภาพ
การใช้มาตรการทางกฎหมายในการเร่งรัดชำ�ระหนี้ และมาตรการจูงใจให้ลกู หนีเ้ ร่งปิดบัญชีช�ำ ระหนี้ หรือออก Campaign กระตุน้
การชำ�ระหนี้ รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้เงินชดเชย
นอกจากนี้ ได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ 1) การพัฒนาแบบจำ�ลอง
Credit Scoring เพื่อใช้คัดกรองลูกค้า และการกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมตามต้นทุนความเสี่ยง (Risk Based Pricing Fee)
2) มีการกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยงและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และ 3) มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress
Testing) โดยจำ�ลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
สอบทานการค้ำ�ประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
2. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ แผนดำ�เนินงานและการนำ�ไปปฏิบัติไม่เหมาะ
สมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำ�รงอยู่ของ
กิจการ
บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บสย. รวมทัง้ ทบทวนแนวปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ เพือ่ ให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำ�แผนวิสาหกิจได้นำ�การบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทาง COSO (ERM-Integrated Framework) มาประกอบการวางแผน มีการกำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย การกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อใช้แจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning) ก่อนที่ผลการดำ�เนินงานจะ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งได้เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้สามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้ทันการณ์ มีการจัดทำ�แบบจำ�ลองเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ที่สะท้อนถึงช่วง
เบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อช่วงความเบี่ยงเบนรวม ที่ยังอยู่ในวิสัย
ที่องค์กรสามารถจัดการได้
รวมทั้งมีการติดตามและคาดการณ์ผลการดำ�เนินงานโดยใช้แบบจำ�ลองดังกล่าวในการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง
ทีม่ ตี อ่ การบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ มีการประเมินระดับความเสีย่ งและระดับเงินกองทุนทีใ่ ช้รองรับการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. มีเงินทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจและสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต อีกทั้งได้มีการดำ�รงเงินกองทุน การคำ�นวณสินทรัพย์เสี่ยงและการคำ�นวณค่า BIS Ratio ตามเกณฑ์การกำ�กับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้เริ่มใช้บังคับในปี 2560
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3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หรือ
ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน
หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บสย. รวมทัง้ ทบทวนแนวปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เพือ่ เป็นกรอบในการกำ�หนดกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยง
ที่องค์กรยอมรับได้ โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ ได้แก่ การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำ�หนดตัวชี้วัด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) เป็นต้น โดยได้พัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารให้มกี ารใช้งานครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร ซึง่ ฝ่ายงานต่าง ๆ และสำ�นักงานสาขาสามารถ
รายงานและบันทึกข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือรายงานเป็นประจำ�ทุกเดือน
นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ทบทวนแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องขององค์กร (BCP) และจัดทำ�แผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทดสอบแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มน่ั ใจว่า บสย. จะสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งภายใต้สถานการณ์ฉกุ เฉินต่าง ๆ รวมทัง้ มีการทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่
ในงบดุล ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกำ�ไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาตลาดอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทั่วไป (General market risk) และ/หรือปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสาร (Specific
market risk)
บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บสย. รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และได้มี
การทบทวนนโยบายการลงทุนด้วยความระมัดระวัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำ�เสมอ มีการรายงานผลการ
ดำ�เนินงานการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเป็นรายเดือน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นราย
ไตรมาส ในปี 2560 บสย. ใช้นโยบายและข้อจำ�กัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำ�หนักการลงทุน
ในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุน และน้ำ�หนักการลงทุนในตราสารทุน (รวม Property fund/REIT/
Infrastructure fund) ที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุน
รวมถึงกำ�หนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม และเพิ่ม
การติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึงการบริหารผลตอบแทนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน รวมทั้งมีการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำ�ลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
นอกจากนี้ ได้มีการปรับใช้นโยบาย Stop Loss ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของตราสาร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สำ�คัญ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินการบริหารเงินกองทุนทุกแห่ง ต้องเสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์
ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อพิจารณา
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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5. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำ�ระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อ
สถาบันการเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บสย. ประกอบด้วยกรรมการ บสย. จำ�นวน 2 คน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป จำ�นวน
1 คน รวม 3 คน โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บสย. ได้มกี ารทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายการบริหารความเสีย่ งของ
บสย. รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุน และควบคุมความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
ซึง่ ภาระค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ของ บสย. โดยส่วนใหญ่เป็นการค�ำ้ ประกันประเภทโครงการ Portfolio Guarantee Scheme และ
ตามกระบวนการจ่ายค่าประกันชดเชยได้มีการกำ�หนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่ บสย. จะทราบ
จำ�นวนเงินรวมที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีล่วงหน้า ทำ�ให้มีเวลาในการจัดเตรียมสภาพคล่อง ได้มีการจัดทำ�นโยบายการบริหารเงิน
สภาพคล่องของ บสย. โดยกำ�หนดกรอบการดำ�รงสภาพคล่องแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความชัดเจน
ประกอบด้วย 1) สภาพคล่องเพื่อการดำ�เนินงานและการจ่ายค่าประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพื่อการ
จ่ายค่าประกันชดเชยที่มีการกำ�หนดเงื่อนไขการจ่ายค่าประกันชดเชยจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่ได้รับ รวมทั้งได้จัดทำ�
ประมาณการกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อจัดเตรียมสภาพคล่องให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
การชำ�ระเงิน มีการกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแยกตามลักษณะการจ่ายค่าประกันชดเชยและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
อย่างใกล้ชิด และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำ�ลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้ เพื่อประเมินระดับ
สภาพคล่อง และความสามารถในการชำ�ระหนี้สินและค่าประกันชดเชย รวมถึงมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์
ที่ไม่ปกติและแผนฉุกเฉินสภาพคล่องในภาวะวิกฤต

คณะกรรมการ บสย. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. คำ�สั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 32/2559 และคำ�สั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 39/2559 แก้ไขเพิ่มเติมคำ�สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ 32/2559 สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
		
		
		
		

นายนิวัฒน์
กาญจนภูมินทร์		 กรรมการ บสย.
นางสาวพนอศรี
ถาวรเศรษฐ์		 กรรมการ บสย.
นายนิธิศ
มนุญพร		 ผู้จัดการทั่วไป
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง					

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2. คำ�สั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 40/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
		
		
		
		

นายวสันต์
เทียนหอม		 กรรมการ บสย.
นางสาวพนอศรี
ถาวรเศรษฐ์		 กรรมการ บสย.
นายนิธิศ
มนุญพร		 ผู้จัดการทั่วไป
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง					

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

3. คำ�สั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 98/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
		
		
		
		

นางสาววิมล
ชาตะมีนา		 กรรมการ บสย.
นายบัณฑิต
อนันตมงคล		 กรรมการ บสย.
นายนิธิศ
มนุญพร		 ผู้จัดการทั่วไป
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง					

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บสย. โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
การประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง มีเรื่องเพื่อพิจารณา 18 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ 50 เรื่อง โดยมีการรายงานผลการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บสย. เป็นประจำ�ทุกไตรมาส สรุปสาระสำ�คัญ
ของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงนโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
2. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และ
กำ�กับดูแลปริมาณความเสี่ยงของ บสย. ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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3. กำ�กับดูแลและควบคุมให้มีการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนด ให้คำ�แนะนำ�
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของ บสย.
4. พิจารณาความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายการลงทุนรวมถึงข้อจำ�กัดการลงทุน และนโยบายการบริหารสภาพ
คล่อง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำ�หนด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5. พัฒนาเครื่องมือ ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) และมาตรฐานสากล
6. กำ�กับให้ผู้บริหารและพนักงาน บสย. มีความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
เพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

(นางสาววิมล ชาตะมีนา)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
31 ธันวาคม 2560

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำ�คัญต่อการควบคุมภายในที่ดี การกำ�กับ
ดูแลที่ดีขององค์กร มีการบริหารงานที่เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผูกพันในการ
ดำ�รงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานทุกด้านของ บสย. โดย บสย. กำ�หนดให้ทุกหน่วยงานของ บสย. ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
แนวทางที่กำ�หนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อเป็นหลัก
ในการดำ�เนินธุรกิจของ บสย. และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ยังกำ�หนดให้มีการสอบทานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ผ่านการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสาระสำ�คัญประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสม
ของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญเพื่อให้มีการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
บสย. ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลที่ดี โดยจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติงาน รวมทั้ง
คู่มือระบบควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงานกำ�หนดระเบียบวินัยของพนักงาน จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษการกระทำ�ความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและ
การควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ� เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
บสย. กำ�หนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสร้างการควบคุมที่เหมาะสมใน
ทุกส่วนงาน กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกกำ�หนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออก
จากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สำ�หรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะได้รับการระบุและดำ�เนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บสย. นอกจากนี้ บสย.
ได้ให้ความสำ�คัญกับการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการบัญชี จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีสำ�หรับ
เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดำ�เนินงานของ บสย. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดิ ตามดูแลการควบคุมภายใน การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง และการปฏิบตั งิ าน
ต่าง ๆ ของ บสย. อย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบ
ปฏิบัติและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ บสย. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนการรายงานผลการกำ�กับและตรวจสอบต่อกรรมการและผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาดำ�เนินการแก้ไข และได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกเดือน นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ยังทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และระเบียบ คำ�สั่งต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการกำ�กับดูแลที่ดี
ตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำ�หนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ บสย. ตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการที่สำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจของ บสย. ทำ�ให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำ�เนินงานของ บสย. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนินงานน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำ�อันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของ
บสย.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นางปริศนา
นางอัญชลี
นางกรรณิการ์
นายวิโรจน์

ประหารข้าศึก		
เต็งประทีป		
งามโสภี		
สิทธิเจริญรุ่ง		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นางปริศนา
นางอัญชลี
นายวสันต์
นายวิโรจน์

ประหารข้าศึก		
เต็งประทีป		
เทียนหอม		
สิทธิเจริญรุ่ง		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำ�กับดูแลความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายต่าง ๆ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการปฏิบัติตาม
นโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำ�นวน 10 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอ
แนะต่อคณะกรรมการ บสย. ทุกครั้งเพื่อให้มีการดำ�เนินการในเรื่องที่เห็นสมควร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำ เนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยสรุปดังนี้
1. รายงานทางการเงิน
		 คณะกรรมการตรวจสอบให้ ค วามสำ � คั ญ ในประเด็ น การพิ จ ารณาความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน
การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและกาเปิดเผยข้อมูล ประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญเพื่อให้งบการเงิน
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งยังให้ความสำ�คัญกับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีส�ำ หรับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)
2. การควบคุมภายใน
		 การกำ�กับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2544 มีการพิจารณาการสอบทานคู่มือระบบการควบคุมภายใน และสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของ
ฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทัง้ การตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสม และมีประสิทธิผล เพือ่ ให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
มีประสิทธิภาพการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในจะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่าย
จัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับดูแล และเพื่อรองรับการเปลี่ยนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ บสย. พัฒนาปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำ หนด
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3. การตรวจสอบภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากรและความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาผลการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี
โดยทำ�การติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศ กระบวนการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
และกระบวนการพัฒนาและติดตามหนี้ NPGs เป็นต้น
4. การบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารของฝ่ายบริหารความเสีย่ งเพือ่ รับทราบผลการประเมินความเสีย่ ง
การดำ�เนินงานด้านบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
5. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
		 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก บสย. พบว่า การดำ�เนินงานและ
การปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่กำ�หนด รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรมีการกำ�กับดูแลที่ดี
โดยมีการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี รวมถึงการกำ�หนดนโยบายการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ตั้งแต่รองผู้จัดการทั่วไป ถึงระดับ
ผู้อำ�นวยการฝ่าย/สำ�นักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 มีการพบปะผู้บริหารจำ�นวน 1 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำ�กับดูแลกิจการ ตลอดจนถึงการปรับปรุงงานของ บสย. ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของ
ผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างสม่ำ�เสมอ
การดำ�เนินงานตามบทบาทที่กำ�หนดไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ พิจารณา
การดำ�เนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วยกระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส

(นางปริศนา ประหารข้าศึก)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

แผนงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ในปี 2560 บสย. ได้กำ�หนดแผนงานและกิจกรรมด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการกำ�กับดูแล โดยดำ�เนินการผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของ ธปท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ บสย. เช่น
ความผิดใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ การใช้ประโยชน์จากหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจฯ
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อเกิดการละเมิด เป็นต้น
1.2 สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่รวบรวมกฎระเบียบ สื่อสาร สอบทาน ติดตาม และ
รายงาน เช่น การนำ�ส่งข้อมูลด้านการเงิน (Structured Dataset) การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล โดยดำ�เนินการผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงคู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานกำ�กับดูแล
และประชาชน จึงมุ่งมั่นบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นการบริหารจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CG & CSR) เพื่อกำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการและแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal:
SEPA) ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง แนวทางการกำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ เป็นกรอบในการดำ�เนินงานพร้อมกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
		
5.
6.
7.

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
ความสำ�นึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
(Transparency)
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
การส่งเสริมพัฒนาการกำ�กับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ (Ethics)
การมีส่วนร่วมและส่งเสริมในการกระจายโอกาสแก่สาธารณะในการร่วมแสดงความคิดเห็น (Participation)

ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น บสย. ได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น
5 หมวด ได้แก่ 1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส และ 5) จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ บสย.
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รายงานประจำ�ปี 2560

2.1 จัดกิจกรรม “25 ปี บสย. มุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต” โดยได้รับเกียรติจากผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความรู้ เรื่อง
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
2.2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทความและประเด็นที่น่าสนใจด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบอินทราเน็ตให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
2.3 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องให้ทนั สมัยและเป็นปัจจุบนั โดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางการสื่อสารของ บสย. เช่น ระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบและยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บสย. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2.4 จัดอบรม เรื่อง “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ บสย.” ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ และจัดทำ�แบบสำ�รวจความรู้
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร เพื่อนำ�ผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.5 ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน โดยเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำ�นักงาน ป.ป.ช.
ซึ่งในปี 2560 บสย. ได้คะแนน ITA 84.90 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 10 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยดำ�เนินการผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
3.1 จัดอบรม เรื่อง “บสย. ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างระบบธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
3.2 กำ�หนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบทีก่ �ำ หนด ภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี โดยสอบทานแล้ว ผลการสอบทานไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.3 สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมทั้งการแจ้งการกระทำ�ผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านบทความต่าง ๆ นอกเหนือจากการจัดทำ�
นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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4. ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
		 บสย. มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ บสย.
ต่อเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า
		 บสย. กำ�หนดให้พนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ สินค้า และบริการทุกชนิดของ บสย. ต้องยึดหลัก
ผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ท�ำ ให้คู่ค้าเข้าใจผิด
พลาดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
		 บสย. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำ�ไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ บสย. และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม
บสย. ลงนาม MOU การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 3 ฝ่าย ระหว่างสำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บสย. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จึงได้กำ�หนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของ บสย. ดังต่อไปนี้
1. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
		 บสย. มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการทีด่ แี ละเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รักษาระดับฐานะทางการเงินให้มคี วามมัน่ คง
และแข็งแกร่ง ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
ธุรกิจ

7. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง
		 บสย. ไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
8. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 บสย. พึงปฏิบตั ติ นเสมือนหนึง่ เป็นพลเมืองทีด่ ี ประพฤติตนโดยคำ�นึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
9. ข้อพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
		 คณะกรรมการและผู้บริหารของ บสย. ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิ
และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่หน่วยงานกำ�กับดูแลและ บสย. กำ�หนดไว้
10. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
		 บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำ�คัญขององค์กร จึงรักษาและสรรหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกัน บสย. ก็ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมซึ่งได้
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้
ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานให้
ประสบความสำ�เร็จ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำ�ไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ
		 บสย. สนับสนุนการดำ�เนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำ�กับ พร้อมกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ
3. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
		 บสย. มุง่ มัน่ ให้บริการแก่ลกู ค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำ�ลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และจัดบุคลากร
ที่มีความรู้ความชำ�นาญ เพื่อให้ค�ำ แนะนำ�ช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพและอ่อนโยน ตลอดจนจัดให้มีระบบการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อดำ�เนินการแก้ไขตามความเหมาะสมด้วยความใส่ใจและยุติธรรม
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส

การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต และแสดงความคิดเห็น
บสย. จัดให้มีช่องทางเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต แสดงความคิดเห็น หรือ
ให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงกรรมการและผู้จัดการทั่วไป โทร 0-2890-9911
สำ�นักงานกรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
		 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
		 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Call Center: 0-2890-9999 (เวลา 8.30 น. - 17.00 น.)
โทรศัพท์: 0-2890-9988 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรสาร: 0-2890-9900, 0-2890-9800
เว็บไซต์: www.tcg.or.th
สายด่วนสำ�หรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต : 0-2890-9977 และ 0-2890-9955

บสย. ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงกำ�หนดเป็นแนวปฏิบัติ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงกำ�หนดให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี นอกจากนี้ บสย. จัดให้มีช่องทาง
การให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 สำ�หรับเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บสย. ได้ เช่น
1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน เช่น รายงานประจำ�ปี เว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th Call Center
สื่อโฆษณาต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th/INFOCENTER3/347/
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อพนักงานผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) การกระจายเสียงภายใน (เสียง
ตามสาย) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

สำ�หรับพนักงาน สามารถร้องเรียน เสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต
ได้ที่สายด่วน หมายเลข 0-2890-9977 และ 0-2890-9955

แนวปฏิบัติการแจ้งการกระทำ�ผิดและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บสย. กำ�หนดแนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งการกระทำ�ผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อเป็นกลไกและ
ช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสมผิดจรรยาบรรณ หรือกฎเกณฑ์
ของทางการ รวมถึงการกระทำ�ทีอ่ าจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการประพฤติปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เหมาะสมทางด้านการเงิน การทุจริต
ฉ้อโกง ทั้งนี้ ผู้แจ้งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุด) หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธาน
กรรมการ บสย. แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นการร้องเรียนผู้จัดการทั่วไป ให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธาน
กรรมการ บสย. ทัง้ นี้ บสย. จะเก็บชือ่ และเรือ่ งของผูร้ อ้ งเรียนไว้เป็นความลับตามทีก่ ฎหมายอนุญาต และการสอบสวนในทุกขัน้ ตอน
จะดำ�เนินการในลักษณะที่เป็นความลับ เพื่อปกป้องและให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน

จรรยาบรรณและจริยธรรม

บสย. ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. ต่อประชาชนตามกฎหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บสย. ดังต่อไปนี้

บสย. ให้ความสำ�คัญกับแนวทางปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องและเหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และได้รบั ความเชือ่ ถือจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ จึงได้ก�ำ หนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร พนักงาน และกรรมการ
ของ บสย. โดยจัดทำ�เป็นคู่มือจรรยาบรรณ เผยแพร่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสำ�คัญ

1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
		 บสย. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศราคากลาง ประกาศร่าง TOR
ประกาศเชิญชวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปรายงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ บสย.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การเปิดเผยข้อมูลของ บสย. และข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
		 บสย. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำ�นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน เช่น
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาล เป็นต้น โดย บสย. จะให้ข้อมูลภายใต้กฎหมายและนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย.
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บสย. กำ�หนดให้ ผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการ หลีกเลี่ยงการกระทำ�ใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ บสย. โดยได้กำ�หนด
เป็นแนวทางปฏิบัติการรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และ
กรรมการ ยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งกำ�หนดให้ทุกคนต้องรับรองรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้ง
กำ�หนดให้มีฝ่ายงานรับผิดชอบในการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการด้วย

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
บสย. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำ�ปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและเป็นผู้กำ�หนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี โดยให้สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี ตามข้อบังคับของ บสย. การสอบบัญชี ข้อ 100 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 960,000 บาท และค่าตอบแทนอื่น ๆ จำ�นวน 180,900 บาท
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 20,647.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 1,217.17 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 17,456.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำ�นวน 9.44 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 0.05 สินทรัพย์ส่วนที่เพิ่มส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากรัฐบาล
จำ�นวน 1,239.71 ล้านบาท และรับเงินคืนจากการจ่ายค่าประกันชดเชยจำ�นวน 308.35 ล้านบาท สำ�หรับเงินกองทุนส่วนบุคคล
เพิ่มขึ้นสุทธิจากปีก่อน 336.64 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินกองทุนส่วนบุคคลมีทรัพย์สินสุทธิ จำ�นวน 10,148.36
ล้านบาท ในระหว่างปี บสย. ได้รับค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันรวม 5,393.38 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ในระหว่างปี บสย. มีการจ่าย
ค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 5,979.54 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานจำ�นวน 452.72 ล้านบาท
สินทรัพย์เงินลงทุนสุทธิ จำ�นวน 16,988.20 ล้านบาท แยกเป็นเงินกองทุนส่วนบุคคล 10,148.36 ล้านบาท เงินลงทุน
ในพันธบัตร และเงินฝากประจำ� จำ�นวน 6,839.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 44.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.26 ทั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ซึ่ง บสย. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเฉลี่ย 5.13 ต่อปี
และการลดลงของพันธบัตร และเงินฝากประจำ� โดย บสย. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

รายได้ และค่าใช้จ่าย

จากผลการดำ�เนินงานในปี 2560 บสย. มีรายได้รวม 6,955.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำ�นวน 713.65 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 9.31 แยกเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันสุทธิลดลง 822.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.43 รายได้
บริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นสุทธิจำ�นวน 66.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.95 และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำ�นวน 38.22
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 168.24 สำ�หรับรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลลดลง 47.89 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 2.95 ในส่วนของค่าใช้จา่ ยมีจ�ำ นวนรวม 6,277.56 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ญ
ู จำ�นวนรวม 5,824.84
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานจำ�นวน 452.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 16.53 แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
พนักงานร้อยละ 66.12 ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานและอื่น ๆ ร้อยละ 33.88

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ในปี 2560 บสย. มีกำ�ไรขั้นต้นก่อนการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าประกันชดเชยรวม 6,502.96 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2559 ร้อยละ 10.68 และเมื่อปรับปรุงรายการกันสำ�รองค่าประกันชดเชย หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญแล้ว บสย. มีกำ�ไรจากการ
ดำ�เนินงานรวม 678.11 ล้านบาท หรือกำ�ไร 10.12 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 6.31 บาทต่อหุ้น หรือกำ�ไรต่อหุ้น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 165.62

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ณ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินมีจำ�นวน 12,120.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 588.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.10 โดยร้อยละ 16.94 เป็นค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า หรือจำ�นวน 2,053.45 ล้านบาท และร้อยละ 56.61
หรือจำ�นวน 6,861.35 ล้านบาท เป็นการสำ�รองค่าประกันชดเชย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 519.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.20 สำ�หรับหนี้สินอีกจำ�นวน 3,206.00 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายโครงการ
PGS จากรัฐบาลร้อยละ 21.99 และหนี้สินอื่นอีก ร้อยละ 4.46
จากการกันสำ�รองค่าประกันชดเชยจำ�นวนทั้งสิ้น 6,861.35 ล้านบาท แยกเป็นการกันสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการปกติ
ในอัตราร้อยละ 100 ของภาระคำ�้ ประกันสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวนรวม 1,596.58
ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำ�นวน 273.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.62 และการกันสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการ
PGS ในอัตราร้อยละ 100 ของรายได้ที่รับรู้ตามระยะเวลา จำ�นวนรวม 5,264.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 793.33
หรือลดลงร้อยละ 17.74
สำ�หรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวนรวม 8,526.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 629.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.96 เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำ�เนินงานของปี 2560 ซึ่งมีก�ำ ไรสุทธิจำ�นวน 678.11 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวน 126.01 ล้านบาท การจัดสรรกำ�ไรเพื่อเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10
ของกำ�ไรสุทธิ เป็นจำ�นวนรวม 67.81 ล้านบาท และกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายอีกจำ�นวน 76.91 ล้านบาท ทำ�ให้
บสย. มีกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำ�นวน 1,470.75 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีภาระค้ำ�ประกันสะสมรวม 353,868.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 22,850.81
ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปี มีภาระค้ำ�ประกันเพิ่มขึ้น 86,543.77 ล้านบาท และมีภาระค้ำ�ประกันลดลงเนื่องจากการยกเลิก
ลดวงเงิน และจ่ายค่าประกันชดเชย จำ�นวน 63,692.96 ล้านบาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ บสย. ได้ให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานกิจการประจำ�ปี จึงกำ�กับดูแลให้การจัดทำ�งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอโดยยึดหลักความระมัดระวัง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำ�เนินงานของ บสย. อย่างแท้จริง อีกทั้งได้มีการ
รายงานผลการดำ�เนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

รายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการ บสย. ได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
รวมถึงการกำ�กับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
ดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระทำ�ทุจริต หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ

ความเห็น

คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล สอบทานความ
น่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีป่ ระกอบด้วยกรรมการทีม่ ี
ความรู้ความสามารถเพื่อทำ�หน้าที่ก�ำ กับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่างบการเงิน
ของ บสย. มีความเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานกิจการ
ประจำ�ปีนี้แล้ว
งบการเงินของ บสย. ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบนั้น บสย. ได้
ให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและตามที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานกิจการประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการ บสย. มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บสย. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความน่าเชื่อถือได้ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เสนอ ผู้ถือหุ้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
			 สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บรรษัท)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
			 สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

			 สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากบรรษัทตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำ�หนดโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อกำ�หนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น

			 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำ�ปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำ�ปีให้สำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

			 ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
			 ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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			 เมือ่ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจำ�ปี หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับ
ดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน

			 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
			 ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบรรษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบรรษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
			

ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบรรษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

			 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของบรรษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บรรษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
			 • ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
			 สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

			 การตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุ
สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

(นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธ์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 3

			 ในการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินรวมถึง

(นายศตวรรษ บุญโกย)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำ�นาญการพิเศษ

			 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสีย่ ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
			 • ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบรรษัท
			 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
82

รายงานประจำ�ปี 2560

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 13 มีนาคม 2561
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้สุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้สุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้ตาม
ธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

2560

หน่วย : พันบาท
2559

4.1
4.2
4.3

89.09
468,573.60
16,988,201.96

95.57
522,791.41
16,943,415.60

4.4
4.6

7,114,456.97
(7,114,456.97)
-

6,486,855.79
(6,486,855.79)
-

4.5.1
4.7.1
4.5.2
4.7.2

1,010,205.53
(1,010,205.53)
23,907,857.33
(23,907,857.33)
-

785,451.35
(785,451.35)
19,039,629.12
(19,039,629.12)
-

4.8
4.9
4.10
4.11

3,044,419.85
104,391.24
35,327.89
6,425.41
20,647,429.04

1,804,710.45
125,090.19
27,377.59
6,781.10
19,430,261.91

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันรับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
สำ�รองค่าประกันชดเชย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 68,399,467 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 67,024,730 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

2560
2,053,448.27
340,443.55
2,665,410.49
43,943.77
6,861,348.65
156,204.20
12,120,798.93

2,227,964.33
1,396,263.74
1,388,815.52
39,674.05
6,341,387.27
138,548.98
11,532,653.89

6,839,946.70

6,839,946.70

6,702,473.00
116,894.69

6,702,473.00
39,981.07

236,510.40
1,470,752.02
8,526,630.11
20,647,429.04

168,698.90
986,455.05
7,897,608.02
19,430,261.91

4.19

4.20

หน่วย : พันบาท
2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ
(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ บสย.
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ลงชื่อ

(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกัน
ค่าประกันชดเชยสุทธิ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันสุทธิ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ
(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ บสย.
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หน่วย : พันบาท
2559

2560

4.25

4.28

4.26
4.27

4.29

4.19

259,507.99
259,507.99
984,360.22
4,409,022.19
5,393,382.41
822,123.43
6,215,505.84
1,576,127.53
(1,576,127.53)
419,731.18
60,934.66
6,955,679.67

196,143.24
196,143.24
818,745.53
4,572,165.30
5,390,910.83
1,706,689.63
7,097,600.46
1,624,021.38
(1,624,021.38)
352,873.96
22,716.48
7,669,334.14

299,342.80
6,293.75
59,441.46
87,645.28
452,723.29
5,824,841.42
678,114.96

241,008.40
5,525.40
54,575.83
87,404.59
388,514.22
7,025,440.37
255,379.55

76,913.62

4.15

-

4.33

(53,059.29)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
เจ้าของ
หมาย ทุนที่ออก
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว
เหตุ และชำ�ระแล้ว (ต่ำ�กว่
ยังไม่ได้
า) ทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง สำ�รองตาม
จัดสรร
มูลค่าเงินลงทุน กฎหมาย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
6,702,473.00 93,040.36 143,160.95
สำ�รองตามกฎหมาย
25,537.95
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 4.19
(53,059.29)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6,702,473.00 39,981.07 168,698.90

รวม

890,478.47 7,829,152.78
(25,537.95)
(133,379.21) (133,379.21)
254,893.74 201,834.45
986,455.05 7,897,608.02

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
6,702,473.00 39,981.07 168,698.90 986,455.05 7,897,608.02
สำ�รองตามกฎหมาย
67,811.50 (67,811.50)
เงินปันผลจ่าย
4.21
(126,006.49) (126,006.49)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 4.19
76,913.62
678,114.96 755,028.58
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
6,702,473.00 116,894.69 236,510.40 1,470,752.02 8,526,630.11
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(485.81)

76,913.62
755,028.58

(53,545.10)
201,834.45

10.12

3.81

ลงชื่อ
(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ บสย.

ลงชื่อ

(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

ลงชื่อ

(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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งบกระแสเงินสด 				
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าประกันชดเชย
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
กำ�ไรจากการตีราคาเงินลงทุน
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันรับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันจากรัฐบาล
เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

2560
678,114.96

หน่วย : พันบาท
2559
255,379.55

31,283.62
5,824,841.42
(822,123.43)
1,576,127.53
(25,564.88)
4,269.72
(419,731.18)
874.50
(259,507.99)
210,540.58

26,837.27
7,025,440.37
(257,470.90)
174,802.65
(6,508.74)
6,360.86
(352,873.97)
(255.78)
(196,143.24)
172,217.62

6,799,124.85

6,847,785.69

(701,015.61)

(964,160.83)

(5,121,095.39)
(1,291,618.74)
(2,374.73)

(6,047,830.69)
407,755.54
(8,742.76)

(158,187.05)
(1,082,976.46)
1,130,853.72
(2,846.72)
26,360.97
(403,775.16)

403,752.95
1,345,265.55
953,004.27
(185,928.46)
(11,395.96)
2,739,505.30

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด (ต่อ)				
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดรับจากเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

4.2.2
4.2.3

4.2.1

หน่วย : พันบาท
2559

(20,733,772.42)
(6,219.91)
(19,886.59)
21,234,994.22
838.00
475,953.30

(12,520,618.58)
(21,683.74)
(13,940.65)
9,688,002.44
282.00
(2,867,958.53)

(126,006.49)
(126,006.49)
(53,828.35)
522,445.14
468,616.79

(133,379.21)
(133,379.21)
(261,832.44)
784,277.58
522,445.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ
(นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ บสย.

ลงชื่อ

(นายนิธิศ มนุญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทั่วไปและการดำ�เนินงานของ บสย.
1.1
		
		
		
		
		

ข้อมูลทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 และพระราชบัญญัติบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยสำ�นักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

1.2
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ข้อมูลการดำ�เนินงาน
บสย. จัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และดำ�เนินการเกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม (การ
ประกอบอุตสาหกรรม การทำ�หัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�หนด ทั้งนี้ต้องมีลักษณะ
เป็นกิจการขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และมี
ทรัพย์สนิ ถาวรตามจำ�นวนทีก่ �ำ หนดโดยกฎกระทรวง) เพือ่ ให้ได้รบั สินเชือ่ จากสถาบันการเงินจำ�นวนมากขึน้ และสามารถ
เร่งการกระจายสินเชือ่ ไปทัว่ ประเทศได้เร็วขึน้ ทำ�ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิง่ ขึน้
ปัจจุบัน บสย. ได้มีการขยายฐานการให้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อครอบคลุมไปยังธุรกรรมแฟ็กตอริง ธุรกรรมการให้
เช่าซื้อ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่ง และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อตามที่รัฐมนตรีประกาศกำ�หนด
รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการค้ำ�ประกันสินเชื่อภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้แก่บุคคลอื่น หรือการ
ดำ�เนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำ�หนด

		 บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโครงการดังนี้
			 1. โครงการปกติ หมายถึง โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อโดยพิจารณาร่วมกับ
				 สถาบันการเงินเป็นรายตัวลูกค้า และความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยพิจารณาตามเงื่อนไขของ
				 หนังสือค้ำ�ประกันแต่ละฉบับ บสย. มีการค้ำ�ประกันโครงการปกติ จำ�นวน 4 รูปแบบ ดังนี้
				 1.1		 การค้ำ�ประกันประเภทปกติ
				 1.2		 การค้ำ�ประกันประเภท NPL
				 1.3		 การค้ำ�ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU)
				 1.4		 การค้ำ�ประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP)
			 2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) หมายถึง โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ำ�
				 ประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme และกำ�หนดความรับผิดในการจ่ายค่าประกัน
				 ชดเชยตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
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โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ที่ บสย. ให้การค�ำ้ ประกันตัง้ แต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีดงั นี้
โครงการ

มติ
วันที่อนุมัติ

โครงการที่ บสย. ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล
PGS ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรี 27 เม.ย. 2553
PGS ระยะที่ 3
คณะรัฐมนตรี 12 เม.ย. 2554
PGS ระยะที่ 4
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
PGS ระยะที่ 5/56
คณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2556
PGS ระยะที่ 5/57
คณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2556
PGS ระยะที่ 5/58
คณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 2556
PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)
คณะรัฐมนตรี 14 ก.ค. 2558
และ 8 ก.ย. 2558
PGS ระยะที่ 6 SMEs ทวีทุน
คณะรัฐมนตรี 22 พ.ย. 2559
PGS ระยะที่ 6 SMEs ทวีทุน
คณะรัฐมนตรี 1 ส.ค. 2560
(ปรับปรุงใหม่)
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1 คณะรัฐมนตรี 1 พ.ย. 2554
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2 คณะรัฐมนตรี 1 พ.ย. 2554
PGS New/Start-up SMEs 55 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
และ 8 ม.ค. 2556
PGS New/Start-up SMEs 56 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
และ 8 ม.ค. 2556
PGS New/Start-up SMEs 57 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
และ 8 ม.ค. 2556
PGS New/Start-up SMEs 58 คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
และ 8 ม.ค. 2556
PGS Micro Entrepreneurs
คสช. 24 มิ.ย. 2557 และ
คณะรัฐมนตรี 23 ก.พ. 2559
และ คณะรัฐมนตรี
24 ต.ค. 2560
PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน คณะรัฐมนตรี 24 มิ.ย. 2557
PGS Policy Loan
คณะรัฐมนตรี 16 มิ.ย. 2558
PGS อุทกภัยภาคใต้ ธพว. 60
คณะรัฐมนตรี 7 ก.พ. 2560
PGS อุทกภัยและภัยพิบตั ิ ธพว. 60 คณะรัฐมนตรี 1 ส.ค. 2560
PGS Transformation Loan
คณะรัฐมนตรี 21 มี.ค. 2560

อัตราค่า
ร้อยละของความเสียหาย ระยะเวลา
ธรรมเนียม สูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนี้ โครงการ
(ปี)
ต่อปี (%) จัดชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG)
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

10 , 15.50
10 , 15.50
10 , 15
14 , 18
14 , 18
14 , 18
22.50

5
5
5
7
7
7
7

1.75
1.75

3.5 - 23.75
3.5 - 30

10
10

1.75
1.75
2.50

30
30
30

7
7
7

2.50

30

7

2.50

30

7

2.50

30

7

1-3

จำ�นวนเงินค่าธรรมเนียมทั้ง
โครงการ และเงินชดเชยจาก
รัฐบาลร้อยละ 20 ของวงเงิน
อนุมัติคำ�้ ของโครงการ
25
18
18
18
18

10

1.50
1.75
1.75
1.75
1.75

7
5
7
7
7
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โครงการ

มติ
วันที่อนุมัติ

PGS Start - up & Innovation คณะรัฐมนตรี 5 ก.ค. 2559

โครงการที่ บสย. ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล
โครงการหนี้สินนอกระบบ
คณะรัฐมนตรี 5 ต.ค. 2553
PGS โลจิสติกส์, แฟรนไชส์,
คณะรัฐมนตรี 21 เม.ย. 2554
ขายตรง
PGS อุทกภัย ธพว. 54
คณะรัฐมนตรี 3 พ.ค. 2554
PGS PIL/55
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
PGS PIL/56
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
PGS PIL/57
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
PGS PIL/58
คณะรัฐมนตรี 24 เม.ย. 2555
โครงการที่ บสย. ดำ�เนินการ
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 1 คณะกรรมการ บสย.
ที่ 4/2553 11 มี.ค. 2553
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 2 คณะกรรมการ บสย.
ที่ 9/2556 31 ก.ค. 2556
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 3 คณะกรรมการ บสย.
ที่ 11/2557 25 ส.ค. 2557
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 4 คณะกรรมการ บสย.
ที่ 11/2557 25 ส.ค. 2557
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 5 คณะกรรมการ บสย.
ที่ 2/2558 23 ก.พ. 2558
โครงการรายสถาบันการเงิน 1 คณะกรรมการ บสย.
ที่ 5/2553 26 มี.ค. 2553 และ
คณะกรรมการ บสย.
ที่ 6/2554 28 เม.ย. 2554
โครงการรายสถาบันการเงิน 2 คณะกรรมการ บสย.
ที่ 13/2554 27 ต.ค. 2554
โครงการรายสถาบันการเงิน 3 คณะกรรมการ บสย.
ที่ 13/2555 24 ต.ค. 2555
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อัตราค่า
ร้อยละของความเสียหาย ระยะเวลา
ธรรมเนียม สูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนี้ โครงการ
(ปี)
ต่อปี (%) จัดชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG)
1-2
จำ�นวนเงินค่าธรรมเนียม
10
ทั้งโครงการ + เงินชดเชยจาก
รัฐบาลร้อยละ 15 ของวงเงิน
อนุมัติคำ�้ ของโครงการ
และเงินสมทบจาก บสย.
ร้อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติ
ค้ำ�ของโครงการ
2
1.75

15
7.50

8
5

1.75
1.75
1.75
1.75
1.75

7.50
10.50
10.50
10.50
10.50

5
7
7
7
7

1.75

12

7

1.75

8.50

5

1.75

8.50

5

1.75

12

7

1.75

12

7

1.75

8.50 - 12

5,7

1.75

8.50 - 12

5,7

1.75

8.50 - 12

5,7

โครงการ
โครงการรายสถาบันการเงิน 4
PGS สำ�หรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1
PGS สำ�หรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 2
PGS สำ�หรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 3
TCG Renew ระยะที่ 1 - 4
PGS SMEs Halal Trade
PGS Renew 2559 - 2562
PGS Renew 2560 - 2563

มติ
วันที่อนุมัติ
คณะกรรมการ บสย.
ที่ 8/2558 27 ก.ค. 2558
คณะกรรมการ บสย. 2555
คณะกรรมการ บสย.
26 มิ.ย. 2556
คณะกรรมการ บสย. ที่
14/2560 7 ธ.ค. 2560
คณะกรรมการ บสย.
25 ต.ค. 2556
คณะกรรมการ บสย.
ที่ 3/2557 25 มี.ค. 2557
คณะกรรมการ บสย. 2558
คณะกรรมการ บสย. 2560

อัตราค่า
ร้อยละของความเสียหาย ระยะเวลา
ธรรมเนียม สูงสุดทีเ่ ป็นภาระค�ำ้ ประกันหนี้ โครงการ
(ปี)
ต่อปี (%) จัดชัน้ ด้อยคุณภาพ (NPG)
1.75
12
7
1.55

10.60

7

1.50

10

7

1.75

17

10

1.75

11.75

7

1.50

14.75

10

1.75
1.75

11.75
11.75

7
7

2. เกณฑ์การจัดทำ�และเสนองบการเงิน
2.1
		
		
		
		
		
		
		
		

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยใช้รูปแบบนำ�เสนองบการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำ�หนดขึน้ สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 1/2559 ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน
2559 เรื่อง การจัดทำ�และการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำ�นวณ และผลการดำ�เนินงานหรือฐานะ
การเงินของ บสย.

2.2 การใช้ประมาณการทางบัญชี
		 ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
		 และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำ�นวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ
		 สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่
		 เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
		 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
		 จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่รับผลกระทบ
		 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและสมมติฐานสำ�คัญที่นำ�มาใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่มี
		 สาระสำ�คัญต่อการรับรู้จำ�นวนเงินในงบการเงินของ บสย. ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
			 4.3 เงินลงทุนสุทธิ
			 4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
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4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
4.8 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
4.22 ภาระค�ำ้ ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม

2.3
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การวัดมูลค่ายุติธรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 บสย. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม การถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำ�คัญต่อผลการดำ�เนินงานที่รายงาน
ในงบการเงิน กรอบแนวคิดหลักของนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมมีดังนี้
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม คือ ราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายชำ�ระเพือ่ โอนหนีส้ นิ ระหว่างผูม้ สี ว่ นร่วมในตลาดหลัก
ณ วันที่วัดมูลค่า ในกรณีไม่มีตลาดหลัก จะใช้ตลาดที่ได้เปรียบมากที่สุดซึ่ง บสย. สามารถเข้าถึงตลาดได้ในวันที่วัด
มูลค่า บสย. ประเมินมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินภายใต้สมมติฐานว่าสินทรัพย์นั้นจะ
สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้สูงสุด
บสย. วัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ล�ำ ดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมซึง่ สะท้อนความมีสาระสำ�คัญของข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า
ดังนี้
ระดับ 1 อ้างอิงราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
ระดับ 2 อ้างอิงจากข้อมูลอืน่ ทีส่ งั เกตได้ทง้ั โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมทีน่ อกเหนือจากข้อมูลในระดับ 1 ของสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน รวมถึงราคาเสนอซื้อขายไม่ว่าในตลาดที่มีหรือไม่มีสภาพคล่องของเครื่องมือทางการเงินที่
คล้ายคลึงกันหรือจากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ระดับ 3 อ้างอิงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่งรวมถึงกรณีวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินจากเทคนิคการประเมิน
มูลค่า โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้และข้อมูลนั้นมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่อมูลค่ายุติธรรม
การโอนเปลี่ยนลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาหรือระดับการสังเกตได้ของ
ข้อมูล ที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

2.4
		
		
		

สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและนำ�เสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของ บสย. ข้อมูล
ทางการเงินทัง้ หมดแสดงเป็นสกุลเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แสดงเป็นหลักล้านบาท
หรือยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.5 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
		 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
		 บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่หลายฉบับโดยมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงิน
		 ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้
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				 มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1		 (ปรับปรุง 2560)		การนำ�เสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2		 (ปรับปรุง 2560) สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7		 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8		 (ปรับปรุง 2560)		นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10		 (ปรับปรุง 2560)		เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11		 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12		 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16		 (ปรับปรุง 2560)		ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17		 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18		 (ปรับปรุง 2560) รายได้
ฉบับที่ 19		 (ปรับปรุง 2560)		ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20		 (ปรับปรุง 2560)		การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
									 จากรัฐบาล
ฉบับที่ 21		 (ปรับปรุง 2560)		ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23		 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24		 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26		 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27		 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28		 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ฉบับที่ 29		 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33		 (ปรับปรุง 2560) กำ�ไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34		 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36		 (ปรับปรุง 2560) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37		 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38		 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40		 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41		 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม
				
ฉบับที่ 2		
ฉบับที่ 3		
ฉบับที่ 4		
ฉบับที่ 5		
ฉบับที่ 6		
ฉบับที่ 8		
ฉบับที่ 10		
ฉบับที่ 11		
ฉบับที่ 12		
ฉบับที่ 13		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2560) สัญญาประกันภัย
(ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
(ปรับปรุง 2560) การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
(ปรับปรุง 2560) ส่วนงานดำ�เนินงาน
(ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม
(ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน
(ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
(ปรับปรุง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม
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				 การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10		 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
									 ดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 15		 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25		 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27		 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29		 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31		 (ปรับปรุง 2560) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32		 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		 บสย. รับรูค้ า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ย
		 ดำ�เนินงานอื่น ตามวิธีเกณฑ์คงค้าง

				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1		 (ปรับปรุง 2560) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
									 คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4		 (ปรับปรุง 2560) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5		 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7		 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
									 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10		 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12		 (ปรับปรุง 2560) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13		 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14		 (ปรับปรุง 2560) ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของ
									 รายการเหล่านี้สำ�หรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์
									 ของพนักงาน
ฉบับที่ 15		 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17		 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18		 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20		 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21		 (ปรับปรุง 2560) เงินที่น�ำ ส่งรัฐ

3.5
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บสย. ได้เตรียมความพร้อมในการนำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ รับปรุงใหม่ขา้ งต้น ซึง่ ฝ่ายบริหารของบรรษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาผลกระทบ
อย่างมีสาระสำ�คัญที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของ บสย. เมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

3.1 การรับรู้รายได้
		 3.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค้ำ�ประกันสินเชื่อของโครงการโดยเรียกเก็บล่วงหน้า
				 เป็นรายปีตามอัตราที่ก�ำ หนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
		 3.1.2 รายได้ดอกเบี้ย
				 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
				 รายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
				 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.3 เงินสด
		 เงินสด หมายถึง เงินสดย่อย เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
3.4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
		 หมายถึง เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน
บสย. จัดกลุ่มการลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ เงินลงทุนระยะยาว หรือ เงินกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนเพื่อการบริหาร
เงินสภาพคล่อง โดยกำ�หนดกรอบนโยบายไว้ดังนี้
นโยบายการลงทุนเงินกองทุนส่วนบุคคล
เป็นเงินลงทุนระยะยาว เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง โดยมีการจัดสรรเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยง
ที่รับได้ คือ ระดับต่ำ�ถึงปานกลาง ดังนั้น จึงมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทางการเงินและตราสารหนี้ภาครัฐ รวมทั้ง
มีการลงทุนในตราสารทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ลักษณะการลงทุนเป็นไปเพือ่ เน้นการแสวงหาผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบดอกเบีย้ และเงินปันผล รวมทัง้
อาจมีการขายทำ�กำ�ไรส่วนเกินเมื่อโอกาสอำ�นวย กลยุทธ์การลงทุนมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง สามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอาจมีระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ต่ำ�กว่า
1 ปี (ถือเป็นหลักทรัพย์ลงทุนเผื่อขาย) แต่ทั้งนี้ กำ�หนดให้อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน ไม่เกินกว่า 4
รอบต่อปี โดยแบ่งออกเป็น อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของหุ้นไม่เกินกว่า 4 รอบต่อปี อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของพันธบัตรไม่เกินกว่า 4 รอบต่อปี และอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของหุ้นกู้ภาคเอกชนไม่เกินกว่า 2 รอบ
ต่อปี (ไม่นับรวมกรณียกเว้น เช่น การปฏิบัติตามนโยบาย Stop Loss เป็นต้น)

		 3.5.1
				
				
				
				
				
				
				
				

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อเผื่อขาย จัดประเภทเป็น
เงินลงทุนเผื่อขาย และแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมแสดงในกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงผล
สะสมในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เมื่อหลักทรัพย์เกิดการด้อยค่าหรือมีการจำ�หน่ายหลักทรัพย์
บสย. จะกลับรายการกำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมก่อนการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า และกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

				
				
				
				

ตราสารหนี้ที่ บสย. ตั้งใจถือและสามารถถือจนครบกำ�หนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนด
ซึ่งเงินลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนดจะแสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับราคาไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

				 สำ�หรับเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปและ
				 แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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				 เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจัด
				 ประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย จะแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์
				 แห่งประเทศไทย หรือราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ตราสารนั้นมีการซื้อขาย ณ วันที่รายงาน
				 ประเภทตราสารที่ บสย. ลงทุน มีดังนี้
				 		 ตราสารหนี้ ทีเ่ ป็นการลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
						 ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือออกโดยภาคเอกชนที่มีความมั่นคง
						 และหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้ ก็จะเป็นเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน
						 เป็นต้น
				 		 ตราสารทุน ที่เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยสถาบันที่มีความมั่นคง และให้
						 ผลตอบแทนดี โดยพิจารณาลงทุนเฉพาะบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี
						 SET 100 Index หรือ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอืน่ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทำ�นองเดียวกันหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
						 (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
						 (Transferable Subscription Right : TSR)
				
				
				
				
				
				
				
				
		
		 3.5.2
				
				
				
				

การบันทึกรายการของตราสาร ณ วันที่รายงาน
ตราสารหนี้ จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซด์ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) มาบันทึกเป็น
ราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนที่มีการ Amortized และบันทึกเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนของตราสาร
ตราสารทุน จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
มาบันทึกเป็นราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ยและบันทึกเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนของตราสาร
การรับรู้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) จะเป็นการคำ�นวณจากมูลค่าทรัพย์สินรวมที่คำ�นวณ
ได้หักด้วยค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน ค่ารับฝากทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ค่าโอน
พันธบัตร)
การจำ�หน่ายเงินลงทุน
เมือ่ มีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินสุทธิทไ่ี ด้รบั และมูลค่าตามบัญชี รวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่มีการจำ�หน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนที่จำ�หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

				 นโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารเงินสภาพคล่อง
				 เงินสภาพคล่อง หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องที่ บสย. ต้องดำ�รงไว้ให้เพียงพอสำ�หรับการจ่ายค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
				 ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารสภาพคล่อง
				
				
				
				
				

สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้อง
ดำ�รงไว้เพื่อความเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ได้แก่ เงินฝาก
ทุกประเภท ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายในการลงทุน
สอดคล้องกับขอบเขตการลงทุนของ บสย. และตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บสย.

				 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินสภาพคล่อง
				 1.		 แหล่งที่มา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากการค้ำ�ประกัน การถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัท
						 จัดการ การรับคืนเงินค่าประกันชดเชย ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ค้ำ�ประกัน เงินชดเชยตามมติ
						 คณะรัฐมนตรีและรายได้อื่น ๆ เป็นต้น
				 2.		 แหล่งที่ใช้ไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน รายจ่ายลงทุนและค่าประกันชดเชย
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3.6 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
		 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้เกิดขึ้นเมื่อ บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกัน
		 แก่ผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) เป็นจำ�นวนเท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำ�ระหนี้ และสิทธิ
		 เรียกร้องในหลักประกันต่อ SMEs ได้เท่ากับจำ�นวนที่จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันเงินชดเชยให้สถาบัน
		 การเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้รับรู้รายการ ดังนี้
		 3.6.1 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ บสย. จัดประเภทโครงการออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้
				 3.6.1.1 โครงการปกติ Non - PGS
							 1. การค้ำ�ประกันประเภทปกติ รับรู้รายการด้วยจำ�นวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำ�
								 ประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องหรือไม่เกินเงื่อนไขตามการค้ำ�ประกันที่ระบุ
								 ไว้ในหนังสือค้ำ�ประกัน
							 2. การค�ำ้ ประกันประเภท NPL รับรูร้ ายการด้วยจำ�นวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค�ำ้ ประกัน
								 บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด
							 3. การค้ำ�ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับรู้รายการด้วยจำ�นวนเงิน
								 ตามความรับผิดชอบตามภาระค�้ำ ประกันบวกดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ผิดนัดจนถึงวันทีฟ่ อ้ ง หรือไม่เกิน
								 180 วัน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำ�ประกัน
							 4. การค้ำ�ประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP) รับรู้รายการด้วย
								 จำ�นวนเงินตามความรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่ากับภาระหนี้คงเหลือ
								 หักมูลค่าหลักประกันที่ขายได้) บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน
				 3.6.1.2 โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
							 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme
							 จะรับรู้เมื่อมีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำ�ประกันหรือยื่นขอรับชำ�ระหนี้
							 ในคดีล้มละลายกับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำ�ประกัน โดยความรับผิด
							 ในการค้ำ�ประกันของ บสย. เฉพาะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำ�ประกัน และเฉพาะภาระค้ำ�ประกัน
							 ที่เป็น NPG ของแต่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละที่กำ�หนดไว้แต่ละ
							 โครงการ ของภาระค้ำ�ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำ�ประกัน โดย บสย. จะพิจารณาจ่ายค่า
							 ประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละรายเต็มจำ�นวนภาระค้ำ�ประกัน
		 3.6.2 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นโครงการ Portfolio
				 Guarantee Scheme (PGS) ที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระ
				 ค้ำ�ประกันแก่ผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) เป็นจำ�นวนเท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้อง
				 ชำ�ระหนี้ และสิทธิเรียกร้องในหลักประกันต่อ SMEs ได้เท่ากับจำ�นวนที่จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระ
				 ค้ำ�ประกัน เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้จะรับรู้เมื่อมีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี
				 นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำ�ประกันหรือยื่นขอรับชำ�ระหนี้ในคดีล้มละลายกับ SMEs ในกระบวนการทางศาล
				 แล้ว ภายในอายุการค้ำ�ประกัน โดยความรับผิดในการค้ำ�ประกันของ บสย. เฉพาะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อ
				 ทีค่ �ำ้ ประกัน และเฉพาะภาระค�ำ้ ประกันทีเ่ ป็น NPG ของแต่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตรา
				 ร้อยละที่กำ�หนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำ�ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำ�ประกัน โดย บสย. จะ
				 พิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละรายเต็มจำ�นวน ภาระค้ำ�ประกัน
				 โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
				 3.6.2.1 ลูกหนี้ค้ำ�ประกันโครงการที่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล บสย. จะได้รับเงินชดเชยตาม
							 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีโดยลูกหนี้กลุ่มนี้จะ
							 มีทั้งส่วนที่จ่ายจากเงินที่รับจากค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันและเงินที่รัฐบาลให้การชดเชยความ
							 เสียหาย โดยการชดเชยจะพิจารณาจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นลูกหนี้โครงการที่
							 รัฐบาลให้ความช่วยเหลือจึงคิดเป็นจำ�นวนความเสียหายรวมทั้งโครงการ ซึ่งในการจ่ายค่าประกัน
							 ชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาที่กำ�หนดในหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกัน โดยจ่ายจากเงินค่า
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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							 ธรรมเนียมค้ำ�ประกันเป็นลำ�ดับแรก หากยังมีความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินกว่าเงินค่าธรรมเนียม
							 ค้ำ�ประกันที่ได้รับสะสม บสย. จึงจะนำ�เงินส่วนที่รัฐบาลมีมติชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
							 แต่ไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ มาจ่ายในลำ�ดับถัดไป
				 3.6.2.2 ลูกหนี้ค้ำ�ประกันโครงการที่ไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล เป็นโครงการที่ บสย. ได้รับ
							 การอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ให้ดำ�เนินการค้ำ�ประกันตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ในการตั้ง
							 สำ�รองค่าประกันชดเชยจะตั้งสำ�รองจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่รับรู้ในแต่ละงวดบัญชี
							 ด้วยจำ�นวนที่เท่ากัน ซึ่งในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาที่กำ�หนดใน
							 หลักเกณฑ์การค้ำ�ประกันจากเงินค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่ได้รับเท่านั้น โดยโครงการตามมติ ครม.
							 นี้ บสย. จะไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล
				
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 เนื่องจากลูกหนี้ค้ำ�ประกันของ บสย. ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่
		 1) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟ้องลูกหนี้หรือได้ยื่นคำ�ขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง
			 และมีคำ�บังคับหรือคำ�สั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำ�ระหนี้ได้ หรือ
		 2) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟอ้ งลูกหนีใ้ นคดีลม้ ละลายหรือได้ยน่ื คำ�ขอรับชำ�ระหนีใ้ นคดีทล่ี กู หนีถ้ กู เจ้าหนี้
			 รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลายและได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคำ�สั่งเห็นด้วยกับการประนอมหนี้นั้น
			 หรือลูกหนี้ถูกคำ�พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งแรกแล้ว
		
		
		
		
		
		
		

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินสำ�รองของสถาบันการเงิน ได้กำ�หนดให้สินทรัพย์ลักษณะดังกล่าว จัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นสูญซึ่งคณะ
กรรมการบริหารของ บสย. ได้มีมติครั้งที่ 3/2544 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544 ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ค้ำ�ประกันในอัตราร้อยละ 100 เนื่องจากลูกหนี้ค้ำ�ประกันเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ และจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเมื่อได้รับชำ�ระเงินจากลูกหนี้
ลูกหนี้ที่จะตัดเป็นหนี้สูญ จะรับรู้รายการดังกล่าวเป็นหนี้สูญในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนี้สูญได้รับคืน จะบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 การจำ�หน่ายหนี้สูญ
		 บสย. มีข้อบังคับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมว่าด้วยการจำ�หน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ.
		 2544 ดังนี้
		 1. หนี้สูญมีลักษณะหนี้ ดังนี้
			
เป็นหนี้จากการประกอบกิจการ
			
เป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ มีหลักฐานสามารถฟ้องร้องได้
			 กรณีหนี้ที่ขาดอายุความหรือหนี้ที่ล่วงเลยกำ�หนดระยะเวลายื่นขอรับชำ�ระหนี้ในคดีล้มละลาย การพิจารณา
			 จำ�หน่ายหนี้สูญต้องมีรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงมูลเหตุและข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการสอบสวนที่
			 กรรมการและผู้จัดการทั่วไปแต่งตั้งและหรือต้องมีรายงานผลการตรวจสอบสถานะและทรัพย์สินของลูกหนี้
			 จนเป็นที่ยุติแล้ว
		 2. การจำ�หน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ดำ�เนินการ ดังนี้
			 2.1 มูลหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท มีการดำ�เนินการติดตามทวงถามให้ช�ำ ระหนี้แล้ว
			 2.2 มูลหนี้ไม่เกิน 500,000 บาท
			 2.3 มูลหนี้เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป
			 ในการจำ�หน่ายหนี้สูญตาม 2.2 และ 2.3 บสย. จะดำ�เนินการติดตามทวงถามหนี้ โดยดำ�เนินการในทางคดีดังนี้
			
คดีแพ่ง ทุกกรณี บสย. จะดำ�เนินการติดตามทวงถามให้ชำ�ระหนี้ตลอดจนยื่นฟ้องลูกหนี้ทุกรายต่อศาลจนคดี
				 ถึงที่สุด โดยดำ�เนินการสืบทรัพย์ บังคับคดี จนลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ชำ�ระหนี้ได้
			
คดีล้มละลายกรณีไม่มีทรัพย์ในคดีจะดำ�เนินการจนถึงขั้นศาลมีค�ำ สั่งปลดล้มละลายแล้ว
100 รายงานประจำ�ปี 2560

3.8 สำ�รองค่าประกันชดเชย
		 สำ�รองค่าประกันชดเชยเกิดจากภาระค้ำ�ประกันที่ บสย. ค้ำ�ประกันให้กับ SMEs เป็น
		 1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้กู้ (ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน) ที่ถูกจัดชั้นเป็น
			 สินทรัพย์จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญหรือ
		 2. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 37 เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
			 2.1. มีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย
					 หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
			 2.2. มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ท่ี บสย. จะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพือ่ จ่ายชำ�ระ
					 ภาระผูกพันดังกล่าว
			 2.3. สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
		 เนือ่ งจาก บสย. ไม่ได้เป็นผูใ้ ห้กหู้ รือผูใ้ ห้สนิ เชือ่ การตัง้ สำ�รองค่าประกันชดเชยจึงอ้างอิงการจัดชัน้ สินทรัพย์ของสถาบัน
		 การเงินที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่งสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ให้สินเชื่อได้จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
		 ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำ�รองของสถาบันการเงิน
		 สรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้
		 สำ�รองค่าประกันชดเชย เป็นประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก บสย. เข้าไปรับภาระการค้ำ�ประกัน SMEs
		 กับสถาบันการเงินทีเ่ ป็นผูใ้ ห้กู้ ซึง่ บสย. มีหลักเกณฑ์ในการตัง้ สำ�รองค่าประกันชดเชยสำ�หรับภาระค�ำ้ ประกันของหนี้
		 จัดชั้นด้อยคุณภาพสำ�หรับโครงการปกติและโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) เป็นดังนี้
		 3.8.1 โครงการปกติ
				 ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย สำ�หรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพโครงการปกติ ดังนี้
				 1.1 สินทรัพย์จัดชั้นปกติ และสินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บสย. ไม่ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
				 1.2 สินทรัพย์จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ บสย. ตั้งสำ�รองใน
						 อัตราร้อยละ 100
				 มีวิธีการคำ�นวณการกันสำ�รองค่าประกันชดเชย แบ่งตามวิธีการคำ�นวณความรับผิดเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
				 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ การค้ำ�ประกันประเภทโครงการค้ำ�ประกันประเภทปกติ โครงการค้ำ�ประกันประเภท NPL
				 (Non - Performing Loan) โครงการค�ำ้ ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค�ำ้ ประกันให้แก่ผกู้ ู้ (MOU) มีหลักเกณฑ์
				 การกันสำ�รองค่าประกันชดเชยสำ�หรับภาระค้ำ�ประกัน ดังนี้
				 การกันสำ�รองค่าประกันชดเชย คำ�นวณจากร้อยละ 100 ของภาระความรับผิดในการค้ำ�ประกันของลูกหนี้
				 จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน (เกรด C) จัดชั้นสงสัย (เกรด D) หรือจัดชั้นสงสัยจะสูญ
				 กลุ่มที่ 2 การค้ำ�ประกันประเภทโครงการ Risk Participation (RP) มีหลักเกณฑ์การกันสำ�รองค่าประกัน
				 ชดเชยสำ�หรับภาระค้ำ�ประกัน ดังนี้
				 การกันสำ�รองค่าประกันชดเชย คำ�นวณจากร้อยละ 100 สำ�หรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่า
				 ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
				 จากการจำ�หน่ายหลักประกัน (ตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด)
		 3.8.2 การตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย สำ�หรับภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน โครงการ Portfolio
				 Guarantee Scheme (PGS) เป็นดังนี้
				 โครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นโครงการที่กำ�หนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำ�ประกัน
				 หนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPGs) ตามอัตราร้อยละที่กำ�หนดในแต่ละ Portfolio ของภาระค้ำ�ประกันเฉลี่ย
				 ณ วันสิ้นอายุการค้ำ�ประกันการกันเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการ Portfolio Guarantee Scheme
				 ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยด้วยจำ�นวนเงินเท่ากับการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสุทธิในปีนั้น ๆ
				 สำ�หรับการตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยตามมาตรการโครงการของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีได้ก�ำ หนดจำ�นวน
				 เงินเพื่อชดเชยความเสียหายของแต่ละโครงการแก่ บสย. โดย บสย. จะรับรู้เงินจำ�นวนนี้เป็นสำ�รองค่าประกัน
				 ชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลและรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลในคราวเดียวกัน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 101

				 เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าแต่ละไตรมาสเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยสุทธิคงเหลือน้อยกว่าการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียม
				 ค้ำ�ประกันสะสม
				 เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS บสย. ตัง้ สำ�รองค่าประกันชดเชยจากการประมาณการความสูญเสีย
				 ที่อาจเกิดขึ้นแต่ไม่เกินความรับผิดที่ บสย. ต้องจ่ายให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้แก่ SMEs ตามหลักเกณฑ์การ
				 ค้ำ�ประกันของแต่ละโครงการ โดยการตั้งสำ�รอง บสย. แยกการตั้งสำ�รอง ดังนี้
				 1.1 สำ�รองค่าประกันชดเชยตั้งตามการรับรู้รายได้ในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากค่าธรรมเนียม
						 ค้ำ�ประกันที่ บสย. ได้รับทั้งโครงการจาก SMEs และจากส่วนที่รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันแทน
						 ให้แก่ SMEs
				 1.2 สำ�รองค่าประกันชดเชยจากเงินชดเชยความเสียหายโครงการตามนโยบายรัฐ บสย. จะตั้งสำ�รองเงิน
						 ชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล หากเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยตามการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียม
						 ค้ำ�ประกันสะสมมีไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละไตรมาส บสย. จะนำ�ส่วนต่างที่รับรู้
						 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสมหักกับค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมมาตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
						 จากธุรกรรมนโยบายรัฐและรับรูเ้ ป็นรายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐด้วยจำ�นวนทีเ่ ท่ากัน ในกรณี
						 ที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรเงินชดเชยความเสียหายส่วนนี้ให้ บสย. และ บสย. ต้องสำ�รองจำ�นวนเงิน
						 ดังกล่าวนี้ บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
3.9
		
		
		
		
		
		

การรับสภาพหนี้
ลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ในการติดตามหนี้กับลูกหนี้นอกจากการดำ�เนินคดี
ทางกฎหมายแล้ว บสย. ให้ลกู หนีย้ อมรับสภาพหนีก้ อ่ นการดำ�เนินคดี ด้วยมูลหนีท้ ล่ี กู หนีย้ อมรับว่า บสย. ได้ค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อของลูกหนี้ต่อสถาบันการเงินผู้ให้กู้ และ บสย. เป็นผู้จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้นั้นตาม
ต้นเงิน (ต้นเงิน หมายถึง จำ�นวนเงินพร้อมดอกเบี้ยจำ�นวนหนึ่งที่ บสย. จ่ายให้แก่สถาบันการเงินตามสิทธิในเงื่อนไข
ของหนังสือค้ำ�ประกันแต่ละฉบับ หรือแต่ละ Portfolio โดยการรับสภาพหนี้ ลูกหนี้ได้ยอมรับที่จะชดใช้ต้นเงินและ
ดอกเบี้ยของต้นเงินในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกำ�หนด)

3.10 ค่าเผื่อการปรับโครงสร้างหนี้
		 บสย. มีวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ดังต่อไปนี้
		 1. ชำ�ระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเต็มจำ�นวน
		 2. ชำ�ระต้นเงินเต็มจำ�นวนแต่ขอลดหย่อนดอกเบี้ย
		 การปรับโครงสร้างหนี้ บสย. จะนำ�ผลแตกต่างระหว่างมูลหนี้ก่อนปรับโครงสร้างหนี้และมูลหนี้หลังปรับโครงสร้างหนี้
		 ที่เกิดจากผลต่างของดอกเบี้ยไปปรับลดกับค่าเผื่อเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ และรับรู้เป็น
		 ค่าเผื่อจากการปรับโครงสร้างหนี้เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.11 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยให้ บสย. ดำ�เนินการตามนโยบายรัฐบาล
		 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึง่ การดำ�เนินการในแต่ละโครงการตามมติ ครม. นัน้ จะกำ�หนดความช่วยเหลือ
		 โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน และเงินชดเชยความเสียหายโครงการ
		 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน เป็นเงินส่วนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยการจ่ายค่าธรรมเนียม
		 ค้ำ�ประกันแทน SMEs ให้แก่ บสย. โดยเงินค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันนี้ ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่จ่ายเงินงบประมาณ
		 อุดหนุนส่วนนี้ให้แก่ บสย. ณ วันที่ค้ำ�ประกันสินเชี่อให้แก่ SMEs บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชยเป็น
		 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้างรับจากรัฐบาล เท่ากับจำ�นวนเงินที่รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันในแต่ละรอบ
		 บัญชี
		 เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำ�ประกันจากรัฐบาล เป็นส่วนที่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ บสย.
		 เพื่อชดเชยโครงการค้ำ�ประกันที่เกิดความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความเสียหายสูงสุดที่กำ�หนด
102 รายงานประจำ�ปี 2560

		
		
		
		

ไว้ตามมติ ครม. สำ�หรับจำ�นวนเงินชดเชยความเสียหาย บสย. จะรับรู้รายการเฉพาะจำ�นวนเงินผลต่างที่เกิดขึ้นจาก
รายได้ค่าธรรมเนียมสะสมมีน้อยกว่าจำ�นวนเงินจ่ายค่าประกันชดเชยสะสม ณ สิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (พิจารณาข้อ 3.8
(1.2)) และตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้ค่าประกันชดเชยความเสียหายค้างรับจากรัฐบาล ตามจำ�นวนเงินผลต่างที่รับรู้ ณ
สิ้นงวดนั้น ๆ

3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
		 สินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้ายและ
		 การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ การซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่เป็น
		 ส่วนสำ�คัญในระบบการทำ�งานของอุปกรณ์ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
		 ส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะถูกบันทึกเป็นรายการ
		 แยกต่างหากในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำ�ให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของ
		 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำ�คัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำ�รุงรักษา รับรู้เป็น
		 ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
		 กำ�ไรและขาดทุนจากการจำ�หน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการจำ�หน่าย
		 กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำ�ไรหรือขาดทุน
		 รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
		 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
		 หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บสย. จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ดงั กล่าวและสามารถ
		 วัดมูลค่าต้นทุนรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
		 ค่าเสื่อมราคา
		 ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
		 หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
		 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
		 ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
		 ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
						 ประเภทสินทรัพย์				
อายุการให้ประโยชน์
							 อาคาร					
20
ปี
							 เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำ�นักงาน		
5 - 10 ปี
							 เครื่องใช้สำ�นักงาน				
5
ปี
							 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์				
3
ปี
							 ยานพาหนะ				
5
ปี
							 ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน				
5 - 10 ปี
3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำ�กัดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและ
		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
		 รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
		 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์
		 เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่
		 ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 103

		 ค่าตัดจำ�หน่าย
		 ค่าตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในกำ�ไรหรือขาดทุนคำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรง ซึง่ ส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบและระยะ
		 เวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น โดยเริ่มตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้น
		 พร้อมที่จะให้ประโยชน์ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภทมีดังนี้
					 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 3 - 10 ปี
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนจะถูกประเมินการด้อยค่าอย่างมีระบบ ณ ทุกวันที่
		 รายงาน วิธีการตัดจำ�หน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะถูกทบทวนทุกปีและปรับปรุง
		 ตามความเหมาะสม
3.14 สัญญาเช่า
		 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด
		 ถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
		 สุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วน
		 ระหว่างหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงินเพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนีส้ นิ คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา
		 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน
		 เบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นดอกเบี้ยคงที่สำ�หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
		 ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
		 หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะใดจะน้อยกว่า
		 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญา
		 เช่าดำ�เนินงาน การชำ�ระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดย
		 วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น
		 เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
3.15 การด้อยค่า
		 สินทรัพย์ตามบัญชีของ บสย. ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี
		 ข้อบ่งชี้การด้อยค่าจะทำ�การประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะถูก
		 ประมาณในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี
		 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
		 เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเว้นแต่
		 เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและ
		 มีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
		 เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมี
		 ความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกบันทึกใน
		 กำ�ไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนเป็น
		 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
		 ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำ�ไรหรือขาดทุน
		 การคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
		 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำ�นวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
		 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
		 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
		 สินทรัพย์คำ�นวณโดยประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
		 ก่อนคำ�นึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
		 ต่อสินทรัพย์ สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
		 ได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน การกลับรายการจะถูก
บันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้
โดยตรงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่
ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่และจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้
ในการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำ�หน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน รับรู้มูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อพนักงาน
		 ทำ�งานให้
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ (Retirement Benefit)
		 ตามกฎหมายแรงงานและนโยบายการจ้างงาน บสย. จะจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการประมาณการภาระหนี้สินการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อพนักงาน
		 เกษียณอายุ และการจ่ายรางวัลการประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร
		 ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งนำ�ข้อมูลจาก
		 ประสบการณ์มาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดว่าจะต้อง
		 จ่ายในอนาคต และคำ�นวณคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยของสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยแสดง
		 เป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน ผลแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
		 ประกันภัยที่ปรับค่าให้เหมาะสมกับ บสย. ในแต่ละงวดบัญชีจะรับรูเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดนั้น สำ�หรับหนี้สิน
		 ผลประโยชนของพนักงานในอดีตทั้งจำ�นวนปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 และทบทวนปัจจัยในการคำ�นวณ
		 ทุกปี
		 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้เข้ากำ�ไรสะสม
		 ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำ�นวนและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำ�ไรสะสม
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน
		 โครงการสมทบเงิน เป็นโครงการผลประโยชน์ท่ี บสย. จ่ายสมทบเป็นจำ�นวนเงินทีแ่ น่นอนไปยังกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
		 ที่เป็นอีกกิจการแยกต่างหาก โดย บสย. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม
		 โดยส่วนที่ บสย. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
		 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
		 กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพพนักงาน บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ องทุน
		 สำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และ
		 บสย. จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทำ�งานของพนักงาน บสย. โดยบริษัท
		 หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน
3.17 ภาษีเงินได้
		 บสย. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
		 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย บสย. ไม่เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่ง
		 ประมวลรัษฎากร บสย. จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามส่วน 3 หมวด 3 แห่งประมวลรัษฎากรและ
		 กิจการของบรรษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 257) พ.ศ. 2535 และได้รับยกเว้น
		 อากรแสตมป์ตาม (19) ของมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
		 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 258) พ.ศ. 2535
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3.18 กำ�ไรต่อหุ้น
		 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการนำ�กำ�ไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำ�หรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญหารด้วยจำ�นวน
		 ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว
3.19 รายได้และค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
		 รายได้และค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ บสย. ดำ�เนินการ ดังนี้
		 รายได้ แสดงรายการจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อื่นที่
		 เกี่ยวข้อง
		 ค่าใช้จ่าย แสดงรายการปันส่วนตามสัดส่วนของภาระค้ำ�ประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดของแต่ละรอบบัญชี
3.20 การดำ�รงเงินกองทุน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีสินทรัพย์เสี่ยงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงตาม
		 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด ดังนี้
		
ทุนจดทะเบียน ชำ�ระแล้ว
		
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		
กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. จำ�แนกเงินกองทุนไว้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559

2560
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนชำ�ระแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

6,702.47
168.70
860.44
7,731.61
2560

อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1
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57.66

6,702.47
143.16
757.10
7,602.73
หน่วย : ร้อยละ
2559

79.86

3.21 การบริหารความเสี่ยง
		 ข้อมูลความเสี่ยง
		 1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
			 ความเสีย่ งด้านเครดิต (การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ) หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากลูกค้าที่ บสย. ให้การค�ำ้ ประกันสินเชือ่
			 ไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำ�ระหนี้
			 คืนได้ (Potential Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
			 ต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ บสย.
			 บสย. มีการกำ�หนดเป้าหมายการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและมีความสอดคล้องกับ
			 นโยบายของภาครัฐโดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง บสย. ได้มีการออกผลิตภัณฑ์การ
			 ค้ำ�ประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme ที่เป็นรูปแบบการค้ำ�ประกันที่สามารถควบคุม
			 ความเสี่ยงได้ และมีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
			 แบบจำ�ลอง Credit Scoring ให้มีความถูกต้อง ความแม่นยำ� และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้สนับสนุนการค้ำ�ประกัน
			 สินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการกำ�หนดเพดานความเสี่ยงในการติดตามและควบคุมลูกหนี้ NPGs
			 (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
			 โดยได้มีการดำ�เนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ
			 SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถชำ�ระหนี้ได้ รวมทั้งเป็นการลดความเสียหายให้แก่ บสย. นอกจากนี้ ยังมี
			 การจัดทำ�การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อความเพียงพอของเงินกองทุน
		 2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
			 ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
			 ฐานะทีอ่ ยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ และราคาหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลกระทบ
			 ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
			 2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
					 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันอาจมีผลทำ�ให้
					 มูลค่าของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบัน
					 และในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. จึงได้มีการบริหารโครงสร้างการลงทุน
					 ให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ รวมถึงมีการบริหารความเสีย่ งผ่านเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ
					 ได้แก่ การกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลตอบแทนจากการ
					 บริหารการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด
			 2.2 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
					 ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุนคือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
					 หรือหุ้นทุนที่มีผลทำ�ให้มูลค่าของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย.
					 เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
					 บสย. มีนโยบายและข้อจำ�กัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำ�หนักการลงทุนใน
					 ตราสารทุนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำ�หนดค่าเพดานความเสี่ยง
					 ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม รวมถึงกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
					 ที่ส่งสัญญาณเตือนถึงผลตอบแทนจากการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อาจ
					 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
					 นอกจากนี้ ได้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ด้านตลาด เป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาผล
					 กระทบในภาพรวมของความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน
					 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บสย. จะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต
		 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
			 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำ�ระหนี้สินและค่าประกัน
			 ชดเชยต่อสถาบันการเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหา
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เงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนทีส่ งู เกินกว่าทีจ่ ะยอมรับได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
บสย. มีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยฝ่ายบริหารการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและจัดการ
สภาพคล่องของ บสย. และมีการกำ�หนดเครื่องมือและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุ ประเมิน
ควบคุม ติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฐานะสภาพคล่องมีความเหมาะสมและเพียงพอในการ
รองรับการดำ�เนินงานของ บสย. ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสย. ดำ�เนินการผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและ
รายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งได้มีการนำ�เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญมาใช้ อาทิเช่น
การประเมิน การควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำ�หนดดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ ง
(Key Risk Indicator : KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) พร้อมทั้ง
ดำ�เนินมาตรการเพือ่ ควบคุมความเสีย่ ง เป็นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการควบคุมและการติดตาม
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิด
ความเสียหายต่อ บสย. และลูกค้าของ บสย. รวมถึงมีการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity
Management) เพื่อให้มั่นใจว่า บสย. จะสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสด

2560
เงินสด
รวม

0.09
0.09

4.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
		

		
		
		
		

หน่วย : ล้านบาท

2560
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ

165.34
3.18
168.52
168.52

หน่วย : ล้านบาท
2559
0.10
0.10

300.00
300.00
0.05
300.05

รวม
165.34
303.18
468.52
0.05
468.57

2559
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
519.89
2.45
522.34
0.44
522.78

0.01
0.01
0.01

รวม

		
		

ข้อมูลประกอบงบกระแสเงินสด
4.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2560

เงินสด
รายการเทียบเท่าเงินสด
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจำ�
รวม
		

0.09
0.12
168.40
300.00
468.61

4.2.2 เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

		

1.81
4.44
(6.22)
0.03

4.14
15.81
(19.89)
0.06

หน่วย : ล้านบาท
2559
4.22
13.86
(13.94)
4.14

4.2.3 เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
2560

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นต้นงวด
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นปลายงวด

0.03
67.74
454.58
522.45
หน่วย : ล้านบาท
2559
3.59
19.90
(21.68)
1.81

2560
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้นงวด
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท
2559
0.10

519.89
2.46
522.35
0.44
522.79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำ�นวน 168.52 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์และใบรับฝากเผื่อเรียก มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.12 - 1.00 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน จำ�นวน 300.00 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบีย้
ร้อยละ 0.70 - 1.40 ต่อปี
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4.3 เงินลงทุนสุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. มีเงินลงทุนสุทธิ จำ�นวน 16,988.20 ล้านบาท และ 16,943.42
		 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
พันธบัตรรัฐบาล
3,434.04
6,092.19
เงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
3,390.00
เงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
475.00
ใบรับเงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
550.00
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
10,148.36
9,811.72
ดอกเบี้ยค้างรับ
15.80
14.51
รวม
16,988.20
16,943.42
		
		

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 10,148.36 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
ราคาที่
ราคาที่
มูลค่า
มูลค่า
ราคาทุน
แสดงใน
ราคาทุน
แสดงใน
ยุติธรรม
ยุติธรรม
งบการเงิน
งบการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
5.88
5.88
5.88
14.20
14.20
14.20
เงินฝากประจำ�
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
41.57
47.45
47.45
47.45
55.77
55.77
55.77
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
4,137.54 4,150.84 4,150.84 4,713.05 4,691.12 4,691.12
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
2,247.23 2,249.29 2,249.29 2,325.38 2,321.16 2,321.16
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังคำ�้ ประกัน
200.38
203.26
203.26
598.45
600.96
600.96
6,585.15 6,603.39 6,603.39 7,636.88 7,613.24 7,613.24
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
6.62
6.64
6.64
99.08
98.98
98.98
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
1,777.32 1,798.10 1,798.10
858.17
873.00
873.00
1,783.94 1,804.74 1,804.74
957.25
971.98
971.98
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4.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2560
ราคาทุน

หุ้น
หุ้นสามัญ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
กองทรัสต์/ กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และ
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และ
เจ้าหนี้อื่น
รวม

2559
ราคาที่
แสดงใน
งบการเงิน

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาทุน

1,281.66
2.65

1,355.44
3.03

1,355.44
3.03

1,070.78
-

1,119.67
-

1,119.67
-

268.64
1,552.95

272.33
1,630.80

272.33
1,630.80

1,070.78

1,119.67

1,119.67

143.81

143.81

143.81

58.92

58.92

58.92

(81.83)
(81.83)
10,031.47 10,148.36

(81.83)
10,148.36

(7.86)
9,771.74

(7.86)
9,811.72

(7.86)
9,811.72

		 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
			 แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคำ�้ ประกัน

หน่วย : ล้านบาท
2560
SCBAM

K-ASSET

0.70
0.70

0.88
41.57
42.45

4.30
4.30

5.88
41.57
47.45

1,305.26
773.23
5.37
2,083.86

1,389.86
720.04
111.44
2,221.34

1,455.72
756.02
86.45
2,298.19

4,150.84
2,249.29
203.26
6,603.39

1.62
657.30
658.92

573.69
573.69

5.02
567.11
572.13

6.64
1,798.10
1,804.74

ONE

หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน

ราคาที่
แสดงใน
งบการเงิน

รวม
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4.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
		 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
			 แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
2560
SCBAM

K-ASSET

495.61
-

443.60
-

416.23
3.03

1,355.44
3.03

123.83
619.44
29.13
(8.26)
3,383.79

57.46
501.06
66.16
(51.96)
3,352.74

91.04
510.30
48.52
(21.61)
3,411.83

272.33
1,630.80
143.81
(81.83)
10,148.36

ONE
หุ้น
หุ้นสามัญ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทรัสต์/
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น
รวม
			

หน่วย : ล้านบาท

แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคำ�้ ประกัน
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น
รวม
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หน่วย : ล้านบาท

2559
SCBAM

K-ASSET

0.84
0.84

6.23
41.57
47.80

7.13
7.13

14.20
41.57
55.77

1,670.82
645.53
140.24
2,456.59

1,736.49
697.46
128.26
2,562.21

1,283.81
978.17
332.46
2,594.44

4,691.12
2,321.16
600.96
7,613.24

6.56
299.11
305.67

10.98
335.90
346.88

81.44
237.99
319.43

98.98
873.00
971.98

458.43
458.43
(0.44)
3,221.09

299.36
299.36
29.21
(6.98)
3,278.48

361.88
361.88
29.71
(0.44)
3,312.15

1,119.67
1,119.67
58.92
(7.86)
9,811.72

ONE
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�

รวม

รวม

		
		
		
		
		
		
		
		

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายโดย บสย. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนเป็นผู้ดำ�เนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 85 และตราสารทุนร้อยละ 15 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและข้อจำ�กัดการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการ บสย. โดยผู้บริหารกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.04
ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 5.42
ล้านบาท และ 5.34 ล้านบาท และมีรายได้ทเ่ี กิดจากการบริหารเงิน จำ�นวน 425.15 ล้านบาท และ 358.21 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ

4.4 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้สุทธิ

ยอดต้นงวด
บวก จ่ายค่าประกันชดเชย
หัก รับคืนค่าประกันชดเชย
หัก ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดลูกหนี้ปลายงวด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้สุทธิ
		
		
		
		

2560
6,486.86
742.49
(40.66)
(0.82)
(73.41)
7,114.46
(7,114.46)
-

หน่วย : ล้านบาท
2559
5,547.47
982.69
(17.99)
(0.53)
(24.78)
6,486.86
(6,486.86)
-

บสย. ได้รับชำ�ระค่าประกันชดเชยจากลูกหนี้และบันทึกดอกเบี้ยรับ จำ�นวน 30.08 ล้านบาท และ 27.72 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 จำ�นวน 504.42 ล้านบาท และ 440.10 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชี
เนือ่ งจากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทจ่ี ะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ ได้รบั ชำ�ระเงินจากลูกหนี้

4.5 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
		 4.5.1 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
2560
ยอดต้นงวด
บวก จ่ายค่าประกันชดเชย
หัก รับคืนค่าประกันชดเชย
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดลูกหนี้ปลายงวด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ

785.45
228.94
(4.18)
1,010.21
(1,010.21)
-

หน่วย : ล้านบาท
2559
73.12
715.07
(2.63)
(0.11)
785.45
(785.45)
-
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		 4.5.2

บสย. ได้รบั ชำ�ระค่าประกันชดเชยจากลูกหนีแ้ ละบันทึกดอกเบีย้ รับ จำ�นวน 4.34 ล้านบาท และ 1.63 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ดอกเบีย้ ของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ - ส่วนที่
ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จำ�นวน 67.00
ล้านบาท และ 26.06 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บสย. ไม่ได้บนั ทึกรับรูเ้ ป็นรายได้ในบัญชีเนือ่ งจากมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเงินจากลูกหนี้
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

ยอดต้นงวด
บวก จ่ายค่าประกันชดเชย
หัก รับคืนค่าประกันชดเชย
หัก ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน
				
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดลูกหนี้ปลายงวด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
				
				
				
				
				

2560
19,039.63
5,008.11
(111.59)
(0.18)
(28.11)
23,907.86
(23,907.86)
-

หน่วย : ล้านบาท
2559
13,716.51
5,383.73
(43.98)
(4.36)
(12.27)
19,039.63
(19,039.63)
-

บสย. ได้รับชำ�ระค่าประกันชดเชยจากลูกหนี้และบันทึกดอกเบี้ยรับ จำ�นวน 115.97 ล้านบาท และ 75.31
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบาย
รัฐ - ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จำ�นวน
1,583.93 ล้านบาท และ 1,201.27 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจาก
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเงินจากลูกหนี้

4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
		 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
ยอดต้นงวด
6,486.86
5,547.47
บวก เพิ่มระหว่างงวด
742.49
982.69
หัก กลับรายการ
(40.66)
(17.99)
หัก ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน
(0.82)
(0.53)
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
(73.41)
(24.78)
ยอดปลายงวด
7,114.46
6,486.86
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้
4.7.1 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
ยอดต้นงวด
785.45
73.12
บวก เพิ่มระหว่างงวด
228.94
715.07
หัก กลับรายการ
(4.18)
(2.63)
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
(0.11)
ยอดปลายงวด
1,010.21
785.45

4.7
		
		
		

		

4.7.2 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

ยอดต้นงวด
บวก เพิ่มระหว่างงวด
หัก กลับรายการ
หัก ปรับปรุง - ยกเลิกการจ่ายค่าประกันชดเชยงวดก่อน
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดปลายงวด

2560
19,039.63
5,008.11
(111.59)
(0.18)
(28.11)
23,907.86

หน่วย : ล้านบาท
2559
13,716.51
5,383.73
(43.98)
(4.36)
(12.27)
19,039.63

4.8 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จำ�นวน 3,044.42
		 ล้านบาท และ 1,804.71 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
781.57
437.88
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้างรับ
เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ
2,262.85
1,366.83
รวม
3,044.42
1,804.71
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รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันค้างรับ มีรายละเอียดดังนี้

ต้นงวด
โครงการที่ได้รับชดเชยจาก
รัฐบาล
PGS New Start-up
SMEs/58
PGS PIL/56
PGS PIL/57
PGS PIL/58
PGS 5/57
PGS 5/58
PGS 5 (ปรับปรุงใหม่)
PGS 6 ทวีทุน
(ปรับปรุงใหม่)
PGS Micro
Entrepreneurs
PGS OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน
PGS POLICY LOAN
PGS Start-up &
Innovation
PGS SMEs
Transformation Loan
PGS อุทกภัยและภัยพิบัติ
ธพว. 60
PGS อุทกภัยภาคใต้
ธพว. 60
รวมโครงการที่ได้รับชดเชย
จากรัฐบาล
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172.87
2.89
0.13
72.56

หน่วย : ล้านบาท

2560
เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด

644.34 (680.72)

172.87
2.89
0.13
36.18

-

125.69

-

125.69

11.42

72.49

(42.91)

41.00

1.17
176.69

107.28

(1.17)
-

283.97

0.15

2.17

-

98.18

-

2.32
98.18

172.87
2.89
0.13
72.56

-

-

-

6.61

41.52

(36.71)

11.42

0.95
13.87

0.22
162.82

-

1.17
176.69

0.15

-

0.15

-

-

-

3.19

-

3.19

-

-

-

-

-

15.15

-

15.15

-

-

-

-

781.57 1,419.13 1,396.00 (2,377.25)

ต้นงวด
โครงการที่ได้รับชดเชย
จากรัฐบาล
PGS 2
51.91
PGS 3
PGS 4
PGS 5
1,299.19
Flood 2011 - ระยะที่ 1, 2 15.73
PGS New/Start-up
SMEs 57
PGS New/Start-up
SMEs 58
รวมโครงการที่ได้รับชดเชย
จากรัฐบาล
1,366.83

437.88

หน่วย : ล้านบาท

2560
เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด

906.39
-

(51.91)
- 2,205.58
15.73

2559
เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

89.61 (37.70) 51.91
527.42 466.01 (993.43)*
256.59 211.16 (467.75)*
235.10 1,424.48 (360.39)* 1,299.19
9.32 15.73 (9.32)* 15.73

37.81

-

37.81

-

1.23

(1.23)

-

3.73

-

3.73

-

0.04

(0.04)

-

947.93 (51.91). 2,262.85 1,028.43 2,208.26 (1,869.86) 1,366.83

(หมายเหตุ * เป็นรายการกลับบัญชีงวดก่อน)

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2560

-

-

437.88 1,068.49 (724.80)

เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ มีรายละเอียดดังนี้

2559
เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

10.22
5.92 (16.14)
172.87
2.77
0.12
0.06
0.07
543.78
(543.78)
550.53 174.57 (725.10)
117.47 1,010.61 (1,055.52)
-

		

ต้นงวด
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารสำ�นักงาน
เครื่องตกแต่ง
เครื่องใช้สำ�นักงาน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวม

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด ต้นงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

8.94
96.84

-

-

8.94
96.84

68.18

3.11

-

71.29

8.94
25.55

64.79
1.64
31.69

0.03
0.69

(0.08)

64.82
1.64
32.30

13.31
0.65
15.08

7.78
0.21
5.17

(0.01)

21.09
0.86
20.24

43.73
0.78
12.06

43.72
5.57
253.19

3.80
4.52

(2.16)
(2.24)

47.52
3.41
255.47

28.04
2.84
128.10

8.20
0.67
25.14

(2.15)
(2.16)

36.24
1.36
151.08

11.28
2.05
104.39
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หน่วย : ล้านบาท
2559
ต้นงวด
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารสำ�นักงาน
เครื่องตกแต่ง
เครื่องใช้สำ�นักงาน
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
งานระหว่างทำ�
รวม
		
		
		
		

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด ต้นงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด

-

-

8.94
96.84

65.08

3.10

-

68.18

8.94
28.66

62.23
1.54
30.86

2.56
0.16
1.04

(0.06)
(0.21)

64.79
1.64
31.69

5.56
0.51
9.94

7.75
0.20
5.34

(0.06)
(0.20)

13.31
0.65
15.08

51.48
0.99
16.61

30.95
3.66
0.08
235.10

12.82
3.38
19.96

(0.05)
(1.47)
(0.08)
(1.87)

43.72
5.57
253.19

21.16
3.66
105.91

6.93
0.65
23.97

(0.05)
(1.47)
(1.78)

28.04
2.84
128.10

15.68
2.73
125.09

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. มีค่าเสื่อมราคา จำ�นวน 25.14 ล้านบาท และ 23.97
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนรวม 68.04 ล้านบาท และ 62.53 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่

หน่วย : ล้านบาท

2560
ต้นงวด
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม
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ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิม่ ขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด

2559

ราคา
สุทธิ

8.94
96.84

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ราคา
สุทธิ

49.00

6.16

-

55.16

23.34

6.14

-

29.48

25.68

1.72
50.72

9.65
15.81

(1.72)
(1.72)

9.65
64.81

23.34

6.14

-

29.48

9.65
35.33

ต้นงวด
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม
		
		
		
		

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิม่ ขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

25.09

23.92

(0.01)

49.00

20.49

2.86

(0.01)

23.34

25.66

11.78
36.87

5.97
29.89

(16.03)
(16.04)

1.72
50.72

20.49

2.86

(0.01)

23.34

1.72
27.38

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. มีค่าตัดจำ�หน่ายจำ�นวน 6.14 ล้านบาท และ 2.86
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนราคาทุนรวม 22.93 ล้านบาท และ 19.40 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ที่คิดค่าตัดจำ�หน่ายเต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่

4.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. มีสินทรัพย์อื่น จำ�นวน 6.42 ล้านบาท และ 6.78 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
		 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
เงินทดรองและอื่น ๆ
3.41
3.38
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ
3.01
3.40
เงินทดรองค่าขึ้นศาล
40.88
38.41
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินทดรองค่าขึ้นศาล
(40.88)
(38.41)
รวม
6.42
6.78
4.12 ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันรับล่วงหน้า
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. มีค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า จำ�นวน 2,053.45 ล้านบาท และ
		 2,227.96 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
ยอดต้นงวด
2,227.96
1,824.21
บวก รับระหว่างงวด
4,079.85
4,500.79
หัก บันทึกรับรู้รายได้
(4,175.77)
(3,998.87)
หัก ยกเลิก ลดวงเงิน ดำ�เนินคดี
(62.26)
(85.93)
หัก คืนเป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสำ�หรับโครงการอื่นที่รัฐจ่ายแทน SMEs
(16.33)
(12.24)
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า
2,053.45
2,227.96
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4.13 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. มีเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล จำ�นวน 340.44 ล้านบาท และ
		 1,396.26 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
		
2560
2559
ยอดต้นงวด
1,396.26
4.45
บวก รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
4,360.20
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ
88.81
46.55
รับคืนค่าธรรมเนียมเนื่องจากไม่ใช้วงเงิน
16.33
12.36
หัก โอนเป็นค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
(1,082.98)
(3,027.30)
โอนเป็นเงินชดเชยความเสียหายสำ�หรับโครงการอื่นตามมติ ครม.
(77.98)
ยอดปลายงวด
340.44
1,396.26

4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
		 บสย. มีภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน (ผลประโยชน์ในอดีต)
39.67
32.83
บวก ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
6.05
5.71
ดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
0.76
0.65
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
0.48
หัก ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานลดลงระหว่างงวด
(2.54)
รวม
43.94
39.67
		

สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
2560

		
		
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 2 จำ�นวน 88.81
ล้านบาท ซึ่งได้โอนเป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมโครงการ Micro Entreprenuers จำ�นวน 43.75 ล้านบาท และ
โอนเพื่อเป็นเงินชดเชยความเสียหายสำ�หรับโครงการ Micro Entreprenuers จำ�นวน 31.43 ล้านบาท คงเหลือเงิน
อุดหนุนค่าธรรมเนียมจากการปิดโครงการ PGS 2 จำ�นวน 13.63 ล้านบาท รอโอนไปยังโครงการอื่น สำ�หรับโครงการ
PGS 1 ได้โอนเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ จำ�นวน 46.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินชดเชย
ความเสียหายสำ�หรับโครงการ PGS 2, PGS 3, Micro Entreprenuers แล้ว

4.14 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

ยอดต้นงวด
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รับคืนเงินชดเชยความเสียหายคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 1
รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS
รับคืนเงินชดเชยความเสียหายคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 2
หัก โอนเงินชดเชยจากรัฐบาลรับรู้เป็นรายได้
ยอดปลายงวด
		
		

2560
1,388.82
1,759.05
77.98
67.76
(628.20)
2,665.41

หน่วย : ล้านบาท
2559
151.84
2,003.58
283.97
(1,050.57)
1,388.82

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินชดเชยความเสียหายคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS บสย. ได้โอนไปยังโครงการอื่น
ที่มีมติ ครม.
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2559

อัตราคิดลดเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ)
1.94
1.94
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตตามการคิดลด โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ)
3.25
3.25
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
10.77
12.92
อัตราการตาย
ตารางมรณะไทย 2551 ตารางมรณะไทย 2551
เกษียณอายุ
60 ปี
60 ปี
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักในการคำ�นวณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานของ บสย. มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานต่าง ๆ
ที่ใช้ในการคำ�นวณการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำ หนดไว้เป็นจำ�นวนเงินดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการหนี้สินเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
39.72
ลดลงร้อยละ 1
48.93
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
49.88
ลดลงร้อยละ 1
38.87
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
39.55
ลดลงร้อยละ 1
45.63
อัตรามรณะในอนาคต
เพิ่มขึ้น 1 ปี
44.28
ลดลง 1 ปี
43.61
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การวิเคราะห์การครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของโครงการผลประโยชน์ของ
พนักงานและระยะเวลาครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ที่คำ�นวณจากภาระผูกพันตามโครงการผล
ประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะจ่ายชำ�ระในอนาคตก่อนการคิดลด
หน่วย : ล้านบาท
ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย
31 ธันวาคม 2560
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 1
2.98
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 2 - ปีที่ 5
11.44
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 6 - ปีที่ 10
25.18
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 11 - ปีที่ 15
36.75

		
		
		
		

4.16 สำ�รองค่าประกันชดเชย

ยอดต้นงวด
บวก จำ�นวนที่ตั้งสำ�รองระหว่างงวด
เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล โครงการ PGS
ปรับปรุงยกเลิกการจ่ายชดเชยงวดก่อน
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย PGS 1 คงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย PGS 2 คงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ
สำ�รองลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
		
		
		
		
		
		
		
		

2560
6,341.39
5,459.87
1,576.13
1.02
13,378.41
(5,979.54)
(234.06)
(303.46)
6,861.35

หน่วย : ล้านบาท
2559
7,002.70
5,630.55
1,388.92
3.48
14,025.65
(7,081.48)
(343.54)
(259.24)
6,341.39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินสำ�รองตามหลักเกณฑ์และความ
รับผิดชอบที่กำ�หนดในหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่กันเงิน
สำ�รองไว้ โดย บสย. กันเงินสำ�รองในส่วนที่มีภาระค้ำ�ประกัน (หมายเหตุ 4.22) เฉพาะโครงการเดิมที่เป็นลูกหนี้จัดชั้น
ต่ำ�กว่ามาตรฐานเป็นต้นไป
สำ�รองค่าประกันชดเชยจำ�แนกตามประเภทการค้ำ�ประกันและการจัดชั้นหนี้ ประกอบด้วย โครงการปกติตั้งสำ�รอง
ค่าประกันชดเชย จำ�นวน 1,596.58 ล้านบาท และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตั้งสำ�รอง
ค่าประกันชดเชยจำ�นวน 5,264.77 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
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		 1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำ�ประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 สำ�หรับ
			 ปี 2560
หน่วย : ล้านบาท
2560
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำ�ประกันสุทธิ**
ภาระ
ค้ำ�ประกัน
ปกติ
NPL
MOU
RP
รวม
จัดชั้นปกติ
2,577.81
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
230.48
จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
84.17
5.51
31.27
จัดชั้นสงสัย
163.47
4.24
70.60
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2,671.87
252.16
29.33
141.21
1,062.26
รวม
5,727.80
252.16
29.33
150.96
1,164.13
		 **ภาระค้ำ�ประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำ�ประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำ�มาใช้ในการกันเงินสำ�รอง
									

36.78
74.84
1,484.96
1,596.58

ซึ่งคำ�นวณจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค้ำ�ประกัน (หมายเหตุ 3.8)

		 2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตั้งภาระค้ำ�ประกันและตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
			 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
ภาระค้ำ�ประกัน
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม
PGS ระยะที่ 2
112.48
5.98
PGS ระยะที่ 3
4,566.71
57.38
PGS ระยะที่ 4
4,772.05
93.38
PGS ระยะที่ 5/56
36,667.19
46.03
PGS ระยะที่ 5/57
32,734.58
106.17
PGS ระยะที่ 5/58
30,662.37
400.20
PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)
76,855.74
2,397.80
PGS6 SMEs ทวีทุน
18,201.07
240.69
PGS6 SMEs ทวีทุน (ปรับปรุงใหม่)
33,878.79
125.69
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 1 (TMB 3000 ลบ.)
699.26
28.84
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 2 (BI SCBT 6000 ลบ.)
457.76
3.67
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 3 (BI SCBT 2014)
340.34
1.07
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 4 (BI SCB 2014)
46.98
2.03
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 5 (BI CIMB THAI 2015)
198.78
4.01
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 6 (BAAC)
10.28
0.01
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4.16 สำ�รองค่าประกันชดเชย (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
ภาระค้ำ�ประกัน

โครงการหนี้สินนอกระบบ
โครงการรายสถาบันการเงิน 1
โครงการรายสถาบันการเงิน 2
โครงการรายสถาบันการเงิน 3
โครงการรายสถาบันการเงิน 4
PGS โลจิสติกส์, แฟรนไชส์, ขายตรง
PGS อุทกภัย ธพว. 54
PGS FLOOD 2011
PGS สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 (IBank Big Five)
PGS สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2 (SMEs GSB)
PGS New/Start-up SMEs 55
PGS New/Start-up SMEs 56
PGS New/Start-up SMEs 57
PGS New/Start-up SMEs 58
PGS PIL/55
PGS PIL/56
PGS PIL/57
PGS PIL/58
TCG Renew Port 1 - 4
PGS Renew 2559 - 2563
PGS Micro Entrepreneurs
PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน
PGS SMEs Halal Trade
PGS Policy Loan
PGS อุทกภัยภาคใต้ ธพว. 60
PGS อุทกภัยและภัยพิบัติ ธพว. 60
PGS SMEs Transformation Loan ธพว.
Start-up & Innovation
รวม
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18.56
8,163.27
12,759.79
3,538.29
8,898.04
197.13
160.95
3,469.13
66.71
3.71
8.78
33.44
553.15
548.40
1,621.81
3,079.97
94.15
3.12
23,501.97
1,811.66
13,855.35
51.08
7.00
9,606.54
1,614.32
1,103.61
12,948.86
217.04
348,140.21

2560
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม
0.33
122.17
169.10
41.12
180.49
11.78
6.13
228.11
0.89
0.06
0.84
3.56
1.16
0.76
52.68
52.14
5.37
0.23
311.75
20.91
124.31
1.48
0.37
297.12
15.15
3.19
98.18
2.44
5,264.77

			
			
		 1.
			
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บสย. ได้ตั้งสำ�รองโครงการปกติ จำ�นวน 1,869.94 ล้านบาท และโครงการ Portfolio
Guarantee Scheme (PGS) จำ�นวน 4,471.45 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำ�ประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 สำ�หรับ
ปี 2559
หน่วย : ล้านบาท
2559
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำ�ประกันสุทธิ**
ภาระ
ค้ำ�ประกัน
ปกติ
NPL
MOU
RP
รวม

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

2,974.14
287.71
94.09
163.91
2,782.66
6,302.51

317.74
317.74

29.30
29.30

9.67
17.40
171.55
198.62

50.31
79.05
1,194.92
1,324.28

59.98
96.45
1,713.51
1,869.94

			 **ภาระค้ำ�ประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำ�ประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำ�มาใช้ในการกันเงินสำ�รอง
										
ซึ่งคำ�นวณจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค้ำ�ประกัน (หมายเหตุ 3.8)

		 2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตั้งภาระค้ำ�ประกันและตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
			 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
ภาระค้ำ�ประกัน
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม
PGS ระยะที่ 2
4,492.17
270.57
PGS ระยะที่ 3
6,206.11
141.80
PGS ระยะที่ 4
11,727.13
64.12
PGS ระยะที่ 5/56
41,726.83
96.16
PGS ระยะที่ 5/57
39,211.68
215.71
PGS ระยะที่ 5/58
36,239.33
754.47
PGS ระยะที่ 5 (ปรับปรุงใหม่)
91,192.34
1,450.85
PGS6 SMEs ทวีทุน
1,034.73
1.51
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 1
1,987.16
23.80
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 2
1,160.09
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 3
744.99
0.47
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 4
46.98
1.21
PGS สำ�หรับธนาคารพาณิชย์ 5
206.88
3.87
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4.16 สำ�รองค่าประกันชดเชย (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
ภาระค้ำ�ประกัน

โครงการหนี้สินนอกระบบ
โครงการรายสถาบันการเงิน 1
โครงการรายสถาบันการเงิน 2
โครงการรายสถาบันการเงิน 3
โครงการรายสถาบันการเงิน 4
PGS โลจิสติกส์, แฟรนไชส์, ขายตรง
PGS อุทกภัย ธพว. 54
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 1
PGS FLOOD 2011 ระยะที่ 2
PGS สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1
PGS สำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2
PGS New/Start-up SMEs 55
PGS New/Start-up SMEs 56
PGS New/Start-up SMEs 57
PGS New/Start-up SMEs 58
PGS PIL/55
PGS PIL/56
PGS PIL/57
PGS PIL/58
TCG Renew ระยะที่ 1
TCG Renew ระยะที่ 2
TCG Renew ระยะที่ 3
PGS Renew 2559 - 2562
PGS Micro Entrepreneurs
PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน
PGS SMEs Halal Trade
PGS Policy Loan
Start-up & Innovation
รวม
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19.96
9,363.47
14,010.03
4,143.51
5,912.91
289.81
226.18
5,197.60
1,220.25
70.91
4.35
10.14
39.27
749.38
704.96
2,721.77
5,108.99
126.71
4.15
3,310.43
5,487.96
10,542.04
222.88
7,083.70
63.11
7.00
11,981.66
115.14
324,714.69

2559
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย
เท่ากับรายได้ที่รับรู้รวม
0.28
116.33
156.51
38.80
17.21
14.34
8.01
201.77
94.20
0.77
0.07
0.61
4.02
26.40
27.67
57.27
165.54
5.58
0.16
59.61
96.27
65.20
2.18
102.63
1.86
0.26
183.21
0.15
4,471.45

			
			
			
			
			
			
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. กันเงินสำ�รองตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในนโยบายการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
(หมายเหตุ 3.8) เป็นเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 6,861.35 ล้านบาท และ 6,341.39 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
สำ�หรับโครงการ RP เป็นโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกันชดเชยตามอัตราส่วนสูญเสียทีก่ �ำ หนด
แต่ไม่เกินภาระค้ำ�ประกันซึ่งจำ�นวนเงินที่จะต้องประมาณการนั้นจะต้องนำ�มูลค่าหลักประกันที่ขายได้สุทธิ
มาหักออกจากภาระหนีส้ นิ ทัง้ หมด จึงจะกำ�หนดส่วนสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ นำ�มาประมาณการเงินสำ�รองค่าประกัน
ชดเชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. ได้กันเงินสำ�รองสำ�หรับโครงการ RP จำ�นวน 1,164.13
ล้านบาท และ 1,324.28 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

4.17 หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้อื่นเงินรับล่วงหน้า
เงินค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันที่รัฐบาลจ่ายแทน SMEs รอจ่ายคืนลูกค้า
เจ้าหนี้อื่น
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

2560
41.92
16.18
17.62
72.35
8.13
156.20

หน่วย : ล้านบาท
2559
58.83
33.31
12.13
28.04
6.24
138.55

4.18 ทุนเรือนหุ้น
		 ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทุนประเดิม 400 ล้านบาท
		 โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บสย. ได้รับการ
		 พิจารณาเพิ่มทุนมาเป็นระยะ ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น
		 ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้วจำ�นวน 67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47
		 ล้านบาท โดยมีล�ำ ดับเหตุการณ์ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ทุนประเดิม พ.ศ. 2534
400.00
เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 จำ�นวน 40 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท
4,000.00
เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 จำ�นวน 3,024,730 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
302.47
เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 จำ�นวน 20 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท
2,000.00
รวมทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
6,702.47
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 95.49 ของทุน
ที่เรียกชำ�ระแล้ว
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4.19 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. มีกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุน
		 ส่วนบุคคลให้เป็นมูลค่ายุติธรรม จำ�นวน 116.89 ล้านบาท และ 39.98 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
ยอดต้นงวด
39.98
93.04
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระหว่างงวด
76.91
(53.06)
ยอดปลายงวด
116.89
39.98
4.20 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีทุนสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวน 236.51 ล้านบาท โดย บสย. ได้กันเงินสำ�รอง
		 ในอัตราร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ตามข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินสำ�รองและเงินปันผล ข้อ 77
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
ยอดต้นงวด
168.70
143.16
กำ�ไรจัดสรรระหว่างงวด
67.81
25.54
ยอดปลายงวด
236.51
168.70
4.21 เงินปันผลจ่าย
		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบรรษัท ครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก
		 การดำ�เนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.88 บาท จำ�นวนหุ้น 67,024,730 หุ้น รวมเป็นเงิน 126.01 ล้านบาท ได้จ่าย
		 เงินปันผลแล้วในเดือนพฤษภาคม 2560
4.22 ภาระผูกพันจากภาระคำ�้ ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
		 การดำ�เนินงานเพื่อประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
		 2559 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
331,017.20
308,936.44
ภาระค้ำ�ประกันต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
86,543.78
87,692.53
417,560.98
396,628.97
ลดลงระหว่างงวด
(63,692.97)
(65,611.77)
ภาระค้ำ�ประกันปลายงวด
353,868.01
331,017.20
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.16)
6,861.35
6,341.39
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีภาระค้ำ�ประกัน จำ�นวน 353,868.01 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้ำ�ประกันโครงการ
ปกติ จำ�นวน 5,727.80 ล้านบาท และภาระค้ำ�ประกันโครงการ PGS จำ�นวน 348,140.21 ล้านบาท (หมายเหตุ
4.16) ซึ่งภาระค้ำ�ประกันจำ�นวนดังกล่าวมีการกันเงินสำ�รองค่าประกันชดเชย จำ�นวน 6,861.35 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. ได้ตั้งเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยสำ�หรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากภาระค้ำ�ประกันเป็นจำ�นวนเงิน 6,861.35 ล้านบาท และ 6,341.39 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (หมายเหตุ 4.16)

4.23 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
		 บสย. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีสว่ นทีค่ รบกำ�หนดชำ�ระตามระยะเวลานับตัง้ แต่วนั ทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
		 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
รายการ
ไม่เกิน 1 ปี
ตั้งแต่ 1 - 5 ปี
รวม
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
7.86
6.60
14.46
สัญญาเช่ารถยนต์
4.40
4.33
8.73
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
0.16
0.16
รวม
12.42
10.93
23.35
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
รวม

ไม่เกิน 1 ปี
6.72
4.69
1.47
12.88

2559
ตั้งแต่ 1 - 5 ปี
9.00
5.50
14.50

4.24 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม
		 4.24.1 ฐานะการเงินจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันรับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS
จากรัฐบาล

รวม
15.72
10.19
1.47
27.38

2560
20,647.45
468.57
16,988.20
2,053.45

หน่วย : ล้านบาท
2559
19,430.26
522.79
16,943.42
2,227.96

3,005.85

2,785.08
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4.24.2 ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม

รายได้ดอกเบี้ย (หมายเหตุ 4.25)
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
ค่าประกันชดเชย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสุทธิ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.26 และ 4.27)
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
4.25 รายได้ดอกเบี้ย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุน
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
4.26 กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายได้จากการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
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หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
259.51
196.14
5,393.38
5,390.91
822.12
1,706.69
(5,824.84)
(7,025.44)
650.17
268.30
1,576.13
1,624.02
(1,576.13)
(1,624.02)
467.88
375.59
(439.94)
(388.51)
678.11
255.38
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
14.11
12.98
95.01
78.50
30.08
27.72
120.31
76.94
259.51
196.14

หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
425.15
358.21
(5.42)
(5.34)
419.73
352.87

4.27 รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
หนี้สูญรับคืน
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ PGS 2
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิก ลดวงเงิน การคำ�้ ประกัน
และการรับรองนิติกรรม
รายได้อื่นจากเงินรับเกิน 1 ปีที่ไม่ได้ออกใบเสร็จ
รายได้อื่นค่าธรรมเนียมฟรีปีแรกโครงการ PGS 1 ที่ไม่เคลื่อนไหว
อื่น ๆ
รวม
4.28 ค่าประกันชดเชยสุทธิ

ค่าประกันชดเชยที่ตั้งสำ�รองในระหว่างงวด
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
สำ�รองลดลงระหว่างงวด
ค่าประกันชดเชยสุทธิ (รายได้)
4.29 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินคดี
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าบริการวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
0.84
0.26
0.27
25.56
13.02
7.99
23.39
2.17
0.98
60.93

8.83
0.34
22.72

หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
5,459.87
5,630.55
(5,978.53)
(7,078.01)
(303.46)
(259.24)
(822.12)
(1,706.70)
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
56.91
66.24
27.13
49.60
29.15
16.13
0.63
0.51
6.62
6.70
2.61
2.38
21.50
12.08
87.64
87.40
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4.30 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญของกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวม
		
		
		
		
		
		
		
		

หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
23.83
19.50
23.83
19.50

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
และผู้บริหาร 3 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บสย. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกรับรู้
ผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน
และตามระเบียบสวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ�นวน 0.47 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของผู้บริหารจำ�นวนทั้งสิ้น 3.93 ล้านบาท

4.31 สินทรัพย์สภาพคล่อง
		 สินทรัพย์สภาพคล่องของ บสย. หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย.
		 ต้องดำ�รงไว้เพือ่ ความเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ประกอบด้วย เงินฝาก
		 ทุกประเภทบัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตลาดเงินที่มีความเสี่ยงของตราสาร
		 ที่ลงทุนไม่ต่างจากขอบเขตการลงทุนของ บสย. และตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
		 บสย. โดยเงินฝากและตราสารทางการเงินข้างต้นจะต้องมีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ห้ามลงทุนในตราสารทุน
		 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
		 บสย. มีแหล่งที่มาของสภาพคล่องจากค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความ
		 เสียหายโครงการของรัฐบาล ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน การรับคืนเงินค่าประกันชดเชย และรายได้อื่น ๆ แหล่งใช้ไป
		 เป็นการจ่ายค่าประกันชดเชย ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานและรายจ่ายลงทุน โดย บสย. กำ�หนดกรอบการดำ�รงสภาพคล่อง
		 ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนกำ�หนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. มีแหล่งที่มาและ
		 ใช้ไปของเงินทุน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
แหล่งที่มาของเงินทุน
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
5,206.51
5,807.02
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการของ
รัฐบาล
1,759.05
6,363.79
เงินกองทุนส่วนบุคคล
10,148.36
9,811.72
รวมเงินทุนรับ
17,113.92
21,982.53
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
เงินชดเชยค่าความเสียหายของโครงการ
5,979.54
7,078.01
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันโครงการของรัฐบาล
781.57
2,968.39
รวมเงินทุนใช้ไป
6,761.11
10,046.40
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4.32 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 ตารางแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินจำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		 2560 และ 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
ไม่เกิน เกินกว่า 1 เดือน เกินกว่า 3 เดือน
เกิน
รวม
1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
กว่า 1 ปี
สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
0.12
468.45
468.57
เงินลงทุนสุทธิ
101.85
492.84
6,704.06 9,689.45 16,988.20
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
7,114.46 7,114.46
การค้ำ�ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
24,918.06 24,918.06
การค้ำ�ประกันลูกหนี้โครงการรัฐ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
101.97
961.29
6,704.06 41,721.97 49,489.29
หน่วย : ล้านบาท
ไม่เกิน
1 เดือน
สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
0.03
เงินลงทุนสุทธิ
701.44
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
การค้ำ�ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
การค้ำ�ประกันลูกหนี้โครงการรัฐ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
701.47

เกินกว่า 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 3 เดือน
522.76
1,509.35
2,032.11

2559
เกินกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี

เกิน
กว่า 1 ปี

รวม

522.79
3,880.08 10,852.55 16,943.42
-

6,486.86

6,486.86

19,825.08 19,825.08
3,880.08 37,164.49 43,778.15
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ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ย และจำ�นวนดอกเบี้ยสำ�หรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของ บสย. สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
ยอดคงเหลือ จำ�นวน อัตราดอกเบีย้
ยอดคง
จำ�นวน อัตราดอกเบีย้
ดอกเบี้ย เฉลีย่ (ร้อยละ) เหลือเฉลี่ย ดอกเบี้ย เฉลีย่ (ร้อยละ)
เฉลี่ย
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
468.57
14.11
1.00
522.79
12.98
1.13
เงินลงทุนสุทธิ
16,988.20
95.01
1.47 16,943.42
78.50
1.55
เงินชดเชยให้สถาบันการเงิน
จากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
7,114.46
30.08
7.50 6,486.86
27.72
7.50
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจาก
การคำ�้ ประกันลูกหนี้โครงการรัฐ
24,918.06
120.31
7.50 19,825.08
76.94
7.50
รวม
49,489.29
259.51
43,778.15
196.14

		

		
		

ระดับของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำ� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
468.57
468.57
522.35
522.35
เงินลงทุนสุทธิ
เงินฝาก
3,390.00 3,390.00
1,025.00 1,025.00
พันธบัตร
3,434.04 3,434.04
6,092.19 6,092.19
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
10,148.36 10,148.36
9,811.72 9,811.72
รวม
468.57 16,972.40 17,440.97
522.35 16,928.91 17,451.26

4.33 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 บสย. มีกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตรและเงินฝากประจำ�
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
เงินลงทุนระยะยาว
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิ รรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิ รรม
0.09
468.57
6,824.04
10,031.47
17,324.17

0.09
468.57
6,824.04
10,148.36
17,441.06

0.10
522.79
6,092.19
9,771.74
1,025.00
17,411.82

0.10
522.79
6,092.19
9,811.72
1,025.00
17,451.80

กำ�ไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
หาร จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้ว (หน่วย : ล้านหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

2560
678.11
67.02
10.12

หน่วย : ล้านบาท
2559
255.38
67.02
3.81

บสย. ไม่มีกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
4.34 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บสย. มีข้อมูลโดยสรุปสำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้
สินทรัพย์และหนี้สิน
สินทรัพย์
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมสินทรัพย์

2560

1,010.21
23,907.86
3,044.42
27,962.49

หน่วย : ล้านบาท
2559

785.45
19,039.63
1,804.71
21,629.79
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4.34 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
2560
หนี้สิน
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.13)
เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.14)
รวมหนี้สิน

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ดอกเบี้ย - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมรายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
บวก ค่าประกันชดเชย
หัก ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
หัก หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ขาดทุนจากการดำ�เนินงาน

340.44
2,665.41
3,005.85

หน่วย : ล้านบาท
2559

4.36 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะที่มีสาระสำ�คัญ ได้แก่ การถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง จำ�นวน
		 เงินตามที่โจทก์ฟ้องร้อง จำ�นวน 56.90 ล้านบาท โดยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

1,396.26
1,388.82
2,785.08

4.37 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		 บสย. ได้ประมาณการเงินปันผลจ่ายจากผลการดำ�เนินงานปี 2560 ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการ
		 รายรับประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด 2 การเงิน ข้อ (16) ในอัตรา
		 ร้อยละ 35 จำ�นวน 262.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 3.92 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลภายหลังที่ได้รับ
		 อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

120.31
21.57
4,409.02
1,576.13
6,127.03
852.67
(1,576.13)
(357.58)
(5,124.77)
(6,205.81)
(78.78)

4.38 การอนุมัติงบการเงิน
		 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดย คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

76.94
20.51
4,572.17
1,624.02
6,293.64
733.68
(1,624.02)
(304.76)
(6,058.23)
(7,253.33)
(959.69)

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนภาระค้ำ�ประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดของ
แต่ละรอบบัญชี
4.35 ผลการดำ�เนินงานโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บสย. มีโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่ได้เริ่มค้ำ�ประกันตั้งแต่ปี 2552 และ
		 สิ้นสุดอายุโครงการในปี 2560 จำ�นวน 1 โครงการ คือ PGS 2 และมีส่วนต่างค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่า
		 ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม ณ วันสิ้นอายุการค้ำ�ประกันโครงการ PGS 2 จำ�นวน 25.56 ล้านบาท และตาม
		 ข้อตกลงที่ บสย. มีต่อสถาบันการเงินผู้ให้กู้ หากโครงการที่มีส่วนต่างค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่า
		 ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม ณ วันสิ้นอายุการค้ำ�ประกันโครงการแล้ว บสย. จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่สถาบัน
		 การเงินผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 50 ของผลต่างฯ จากโครงการ PGS 2 ในปี 2560 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สถาบัน
		 การเงินตามข้อตกลง จำ�นวน 12.78 ล้านบาท
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การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริ่มดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมบนพื้นฐานของกรอบวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ บสย. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่ต้องให้ความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคม ชุมชน และสร้างคุณประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ บสย. โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดการดำ�รงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโต
ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ในการทำ�ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ในปี 2560 เป็น
ปีที่ บสย. ดำ�เนินกิจการครบ 25 ปี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน บสย. ได้ด�ำ เนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โดยนำ�นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บสย. เป็นกรอบในการดำ�เนินกิจกรรม เพื่อเน้นย้ำ�ให้สังคม
และชุมชนรับรู้ความตั้งใจของ บสย. ในการแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมด้านการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการในชุมชน โดยให้ความสำ�คัญกับการสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม
ชุมชน และระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของสังคมทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนาน ส่งเสริมการสร้าง
จิตสำ�นึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมทั้งการนำ�ศักยภาพและความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาประเทศชาติ
และสังคมที่ บสย. เป็นส่วนประกอบให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน รวมถึงการสร้างการรับรู้ในบทบาทหน้าที่
ของ บสย. แก่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” ผ่านกิจกรรม “สืบสาน
ปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ในปี พ.ศ. 2560
เป็นปีที่ บสย. ดำ�เนินกิจการครบ 25 ปี บสย. จึงได้จัดทำ�โครงการด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้ชื่อว่า โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อ
ปณิธานของพ่อ” ผ่านกิจกรรม “สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม
มีออมพอ ชีวิตมีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ส่งเสริม
ให้เกิดความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของ บสย. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง ทำ�หน้าที่ค้ำ�ประกัน
สินเชื่อ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบัน
การเงินมากขึ้น ทำ�ให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้นำ�ชุมชน ในการเตรียมเงินทุนให้พร้อม เตรียมเงินออมให้พอ สู่วิถีแห่ง
ความพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชมุ ชนสามารถ
อยู่แบบพอเพียงในวิถีชุมชนเมือง มีสมดุลทางการเงิน เพื่อสร้างความสุขในการ
ดำ�เนินชีวิต ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น ซึ่งทำ�ให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็น
รากฐานสำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทัง้ ส่วนกลาง
และภูมิภาค ได้แก่ คณะผู้บริหารการคลังประจำ�จังหวัด (คบจ.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เทศบาลในพื้นที่ สถาบัน
การเงิน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” ผ่านกิจกรรม “สืบสานปณิธานแห่ง
ความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ได้น้อมนำ�แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้แทนชุมชน โดยเน้นรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงสันทนาการ เพื่อให้
ความรูท้ างการเงินและสร้างความรูพ้ น้ื ฐานในเรือ่ งของการ “มีทนุ ” และ“มีออม” อันจะก่อให้เกิดการ “มีสขุ ” แก่ผปู้ ระกอบการ
และผู้แทนชุมชน เป็นเรื่องของการสร้างความยั่งยืนโดยแท้จริง และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย.
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารการคลังประจำ�จังหวัด (คบจ.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
138 รายงานประจำ�ปี 2560

สนับสนุนในเรื่องการให้ข้อมูลความรู้ด้านการออมเงิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สนับสนุนในเรื่อง
การให้ข้อมูลเพื่อจัดทำ�หนังสือคู่มือทางการเงิน Happy Money “เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน” เพื่อเป็นแนวทางในการเสริม
สร้างความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนในการวางแผนการเงิน และปลูกจิตสำ�นึกให้เห็นประโยชน์ในการออม โดยกำ�หนดจัด
กิจกรรมเชิงสันทนาการ 6 ครั้ง 6 จังหวัด ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. สุรนิ ทร์ สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง
มีทนุ พร้อม มีออมพอ ชีวติ มีสขุ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย. เป็น
ประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรประจำ�ฐานกิจกรรม พร้อมด้วยผูป้ ระกอบการ
SMEs ลูกค้า บสย. บริษทั ป.เกรียบกุง้ อุตสาหกรรมอาหาร จำ�กัด จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์
ครั้งที่ 2 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. บุรีรัมย์ สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง
มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองนครบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บสย. เป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรประจำ�ฐานกิจกรรม พร้อมด้วย
ผูป้ ระกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษทั ป.เกรียบกุง้ อุตสาหกรรมอาหาร จำ�กัด
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์
ครัง้ ที่ 3 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. เชียงใหม่ สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง
มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมีกรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บสย. เป็นประธาน
เปิดงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่
จำ�กัด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์

ครัง้ ที่ 4 : “บสย. ร่วมกับ สำ�นักงานคลัง จ.เชียงราย สืบสานปณิธานแห่งความ
พอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีคลังจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน
เปิดงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่
ออริจินอล จำ�กัด จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์

ครั้งที่ 5 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. นครศรีธรรมราช สืบสานปณิธานแห่งความ
พอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ เทศบาลตำ�บลขุนทะเล อำ�เภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีผจู้ ดั การอาวุโส
ฝ่ายกิจการสาขา บสย. สำ�นักงานสาขาสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย
ผูป้ ระกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษทั ชายน้อยฟูด้ จำ�กัด จังหวัดชุมพร ร่วมเป็น
วิทยากรแบ่งปันประสบการณ์
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ครั้งที่ 6 : “บสย. ร่วมกับ คบจ. สุราษฎร์ธานี และ อบต. มะขามเตี้ย สืบสาน
ปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ณ หอประชุมสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ตำ�บลมะขามเตีย้ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่าย
กิจการสาขา บสย. สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย
ผูป้ ระกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. บริษทั ชายน้อยฟูด้ จำ�กัด จังหวัดชุมพร ร่วมเป็น
วิทยากรแบ่งปันประสบการณ์

2. กิจกรรมการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ดำ�เนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สำ�คัญในพื้นที่ให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร และเสริมสร้างการขยาย
เครือข่ายพันธมิตรของสำ�นักงานสาขา บสย. ให้ความสำ�คัญกับการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่สำ�นักงานสาขา
ของ บสย. รับผิดชอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บสย. ได้จัดกิจกรรมโครงการ “คืนรอยยิ้ม” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 และเพื่อ
ให้ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนของ บสย. ยังคงอยู่เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน ในปี 2560 จึงมีแนวทาง
ในการติดตามดูแลโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ บสย. ได้ดำ�เนินการให้กับชุมชน รวมไปถึง
สาธารณประโยชน์อื่นของชุมชนที่จำ�เป็นต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซม โดยมุ่งเน้นชุมชนที่สำ�นักงานสาขาของ บสย. ตั้งอยู่
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำ�เนินการในจังหวัดที่มี
สำ�นักงานสาขาตั้งอยู่ จำ�นวน 2 จังหวัด ดังนี้
2.1 โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิคลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในความ
ร่วมมือกับเทศบาลนครพิษณุโลก บสย. ได้พัฒนาปรับปรุงเวทีแอโรบิคลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่ง บสย.
เคยให้การสนับสนุนผ่านโครงการ “คืนรอยยิ้ม” เมื่อปี 2555 เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ รองรับกิจกรรมชุมชนระดับเมือง และ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก บสย. ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้สาธารณประโยชน์
ของชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม และเป็นพื้นที่ส�ำ หรับการออกกำ�ลังกายของชุมชนนครพิษณุโลก นอกจากนี้ยังเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ บสย. และเทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบเวทีแอโรบิคลาน
เศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ลานเศรษฐกิจชุมชน อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำ�หรับการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน การออมเงิน
รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพือ่ สร้างโอกาสให้แก่กลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยตระหนักว่าเป็นภารกิจที่ บสย. ต้องดำ�เนินการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงิน
ที่มั่นคงแข็งแรง สามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำ�ให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพ
ทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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2.2 โครงการปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเรียนวัดล้านตอง อำ�เภอสันกำ�แพง จังหวัดเชียงใหม่ ในความ
ร่วมมือกับคณะผู้บริหารการคลังประจำ�จังหวัดเชียงใหม่ (คบจ. เชียงใหม่) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักที่มุงด้วยพลาสติก
คัดกรองแสง และอุปกรณ์ในการจัดทำ�แปลงปลูกผักเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเหมาะกับการวางแผนปลูกผักได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดฤดูกาล ช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกทักษะการทำ�งานผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันภายใน
โรงเรียน และฝึกทักษะการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อไปในอนาคต โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดล้านตอง เป็นเครือข่ายโครงการ Startup Club ของคณะผู้บริหาร
การคลังประจำ�จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง บสย. ตระหนักถึงความสำ�คัญในการสนับสนุนสังคมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมสำ�คัญอื่น
บสย. ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการเงินและหน่วยงานที่กำ�กับดูแล (Policy Makers)
ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมสำ�คัญ ดังนี้

กิจกรรมสร้างความร่วมมือ
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ
SME Development Bank) ลงนามความร่วมมือดำ�เนินการ “โครงการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อ SMEs Transformation Loan” วงเงิน 15,000 ล้านบาท พร้อมเสริม
ศักยภาพ เพิม่ ขีดความสามารถ สร้างความเข้มแข็งผูป้ ระกอบการสูย่ คุ อุตสาหกรรม
4.0 และ SMEs 4.0 ณ อาคารสำ�นักงานใหญ่ SME Bank Tower เมื่อวันที่ 17
เมษายน 2560
จากการให้ความสำ�คัญทางด้านนโยบายและการดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บสย. ได้ถ่ายทอดสู่
พนักงาน บสย. ในทุกระดับผ่านกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2548 อาทิ โครงการคืนรอยยิ้ม ระยะที่ 1-3
โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในผู้ประกอบการ SMEs
และในโรงเรียน โครงการพนักงานทำ�ดีมีทุน ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะผู้สนับสนุน
โครงการประกวดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
SMEs น้อมนำ�หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมจนประสบความสำ�เร็จ
เป็นต้น
บสย. ให้ความสำ�คัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจหลัก ด้วยตระหนักว่าการที่องค์กรธุรกิจจะ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การดำ�เนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้
มุ่งชี้ให้เห็นว่า บสย. ได้ให้ความสำ�คัญกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ด้วยมุ่งหวังว่า
จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศ โดย บสย. เชื่อมั่นว่าการเป็น
ต้นแบบของการส่งเสริมสังคมและชุมชนให้มุ่งทำ�ความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะขับเคลื่อนและยกระดับสังคมไทยให้พัฒนา
และก้าวหน้าในทุกด้านอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อเนื่อง และเป็นพลังที่ส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็น
ความสำ�คัญในการร่วมมือร่วมใจผลักดันการทำ�งานเพื่อสร้างคนดีให้สังคมไทย เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการพัฒนา
คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมแถลงข่าว
เปิดตัวบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า (EXIM Instant Credit Super
Value)” เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน SMEs ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า” เป็นสินเชื่อ
หมุนเวียนในช่วงก่อนและหลังการส่งออก พร้อมบริการรับซื้อตั๋วส่งออก วงเงินกู้
สูงสุดถึง 2 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ 5% ปีแรก และให้วงเงินสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) มูลค่าเทียบเท่าวงเงินสินเชือ่ ใช้เพียง
บุคคลค้ำ�ประกัน และหนังสือค้ำ�ประกันของ บสย. เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง
และปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่ธุรกิจส่งออก
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นส่งออกสามารถสมัครขอรับบริการได้
โดยใช้ บสย. ค�ำ้ ประกัน ไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ค�ำ้ ประกัน ณ สำ�นักงานใหญ่ ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายพิศษิ ฐ์ เสรีววิ ฒ
ั นา กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสุรชัย
กำ�พลานนท์วฒ
ั น์ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บริษทั ห้องปฎิบตั กิ ารกลาง (ประเทศไทย)
จำ�กัด (CLT) หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ส่งเสริมศักยภาพและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
SMEs   เพือ่ การส่งออก” พร้อมสนับสนุนเงินทุนและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าส่งออก
สร้างแบรนด์ไทยในตลาดโลก ณ สำ�นักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำ�เข้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
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นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนาม การเป็นสมาชิก บริษทั ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จำ�กัด กับ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จำ�กัด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลการค้ำ�ประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
SMEs ที่ใช้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อ บสย. มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น
สร้างวินยั ทางการเงิน ส่งผลดีตอ่ ระบบเศรษฐกิจในระยะยาว และเป็นการยกระดับ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณภาพมากขึ้น ก้าวสู่ยุค Big Data ตาม
แนวทางของรัฐบาลอย่างแท้จริง ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่
9 ตุลาคม 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงานแถลง “มาตรการช่วยเหลือ SMEs
ด้านการเงิน” โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานการแถลงความร่วมมือครั้งสำ�คัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน โดย บสย.
เริ่มโครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ SME ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ วงเงิน
81,000 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2560 หลังบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันการเงินภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ จ่ายค่าธรรมเนียมแทนผูป้ ระกอบการ
SMEs ร่วมกับรัฐบาล 4 ปี ณ อาคารสำ�นักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 3 ธนาคารรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมผลักดัน
“โครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่” วงเงินคำ�้ ประกัน 81,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเพิ่ม
โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้อง
กังวลเรือ่ งหลักประกัน ทัง้ ยังช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs
ณ ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ผนึกความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs
เข้าถึงสินเชื่อธนาคารกรุงไทย “สินเชื่อ ช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยใช้ บสย. ค้ำ�ประกัน” ผ่านโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6)
ปรับปรุงใหม่ ของ บสย. ณ ธนาคารกรุงไทย สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2560
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นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) แถลงข่าวความร่วมมือสนับสนุน
ผูป้ ระกอบการ SMEs ภายใต้ “โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ SMEs ทวีทนุ (PGS6)
ปรับปรุงใหม่ เพื่อช่วยเรื่องเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการแก่กลุ่มธุรกิจ
นำ�เข้า-ส่งออก และธุรกิจท่องเทีย่ ว” โดยกลุม่ ธุรกิจนำ�เข้า-ส่งออกให้วงเงินสินเชือ่
เพือ่ นำ�เข้า-ส่งออก สูงสุด 60 ล้านบาท ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน โดย บสย. ค�ำ้ ประกัน
สูงสุด 40 ล้านบาท พร้อมเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาทให้กับ SMEs
ด้านกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือลงทุนขยาย
กิจการสูงสุด 3.3 เท่าของมูลค่าหลักประกันให้แก่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้าน
ขายของฝาก ธุรกิจนำ�เที่ยว บริการสปา โดย บสย. ค้ำ�ประกันสูงสุด 40 ล้านบาท
และฟรีค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกัน บสย. 1.75 % ใน 4 ปีแรก ณ ธนาคารกสิกรไทย
จำ�กัด (มหาชน) ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พร้อมด้วย
กรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสมาชิกสภาสถาบันการเงิน
ของรัฐ รวม 11 หน่วยงาน ในโอกาสเข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการสภา
สถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2560” ซึ่ง บสย. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการความร่วมมือ
“ผนึกกำ�ลังหนุน SMEs ไทย ก้าวไปสู่ Thailand 4.0” เพื่อร่วมกันเปิด
ช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
SMEs ที่ใช้บริการเครือข่าย AIS จำ�นวนกว่า 400,000 หมายเลข พร้อมให้สิทธิ
พิเศษ เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ส่งตรงข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการ
คำ�้ ประกันสินเชื่อ ถึงมือลูกค้า SME ในเครือข่าย AIS กว่า 90,000 นิติบุคคล
400,000 หมายเลข ณ อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2560
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กิจกรรมประสานความร่วมมือ
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมประชุมคณะทำ�งานสานพลังประชารัฐส่งเสริม
SME Startup และ Social Enterprise ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรับฟังการสรุป
กิจกรรมที่ดำ�เนินงานในปี 2559 และหารือแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะดำ�เนิน
ต่อเนือ่ งในปี 2560 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในการประชุม ทั้งนี้ บสย. มีแผนจัดกิจกรรมโครงการ Big brother 50 ภายใต้
คณะทำ�งานสานพลังประชารัฐฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารทหารไทย ให้ความรูด้ า้ นบัญชีและการเงินให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs

บสย. โดยฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของ บสย. ร่วมประชุมกับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และทีมงาน เพือ่ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการนำ�ต้นแบบโมเดล
การประเมินเทคโนโลยี (TTRS) ที่ได้รับจากการดำ�เนินโครงการ Knowledge
Sharing Program (KSP) ไปใช้ร่วมกับโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย.
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
บสย. โดยฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมงานส่วนพัฒนาธุรกิจ
ภาคเอกชน ร่วมประชุมกับชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ภายใต้สมาคม
ธนาคารไทย เพื่อกระตุ้นยอดคำ�้ ประกันสินเชื่อโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs
ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่

บสย. โดยฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมประชุม Workshop
Thailand SMEs Center เพือ่ ระดมความคิดเห็น แลกเปลีย่ นมุมมองการเชือ่ มโยง
ข้อมูลเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแบบบูรณาการทุกด้าน ร่วมกับ
คณะผู้ บ ริ ห ารหอการค้ า ไทยและสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทยและคณะ
กรรมการของ Thailand SMEs Center

บสย. โดยฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมเสวนาในงาน SMEs
Roundtable ครัง้ ที่ 2/2560 หัวข้อ “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs” จัดโดย
สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ SMEs
ได้รับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
รวมถึงสร้างความเข้าใจและพัฒนาให้เกิดความเป็นไปได้ในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบ
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บสย. โดยฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำ�โครงการค้ำ�ประกัน
สินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ พร้อมหารือการดำ�เนินงานร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

บสย. โดยฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือจากสำ�นักงาน
สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “สำ�รวจความต้องการบริการ บสย. ในส่วน
ภูมิภาคและตรวจเยี่ยมกิจการลูกค้า บสย. ร่วมกับ Policy Makers” โดยนำ�
คณะผู้แทนจากหน่วยงานกำ�กับดูแล บสย. ได้แก่ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ตรวจเยี่ยมธุรกิจของผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของ บสย.
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังการดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค สำ�หรับ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น

กิจกรรมประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและหารือโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย.
โดยเชิญ 18 พันธมิตรจากสถาบันการเงิน เข้ารับฟังความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ
ของ บสย. ได้แก่ ความคืบหน้าล่าสุดการแก้ไขพระราชบัญญัติ บสย. การเตรียมตัว
ออกหนังสือคำ�้ ประกันอิเล็คทรอนิก (E-LG) และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม
เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

จัดกิจกรรมประชุมหารือความร่วมมือกับ 18 ธนาคารพันธมิตร และผู้แทน
จากสมาคมธนาคารไทย เพื่อผลักดันโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SME ทวีทุน
(PGS6) ปรับปรุงใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และหารือเกีย่ วกับโครงการ
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2561 สร้างการรับรู้โครงการค�ำ้ ประกันใหม่ ๆ ของ บสย.
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารขยายและต่อยอดด้านการค�ำ้ ประกันสินเชื่อให้มากขึ้น และการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำ�งานร่วมกันระหว่าง บสย. กับธนาคารพันธมิตร อาทิ
การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ธุรกรรมแฟ็คเตอริง่ ธุรกรรมการให้เช่าซือ้ ธุรกรรมการให้เช่า
แบบลิซซิง่ การขยายระยะเวลาการรับคำ�ขอค�ำ้ ประกันสินเชือ่ โครงการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 การทำ� Screening
และ Risk-Based Pricing การส่งคำ�ขอค้ำ�ประกันผ่านโครงการ Application
Online และการแยกเก็บต้นฉบับ และการส่งคำ�ขอรับเงินค่าประกันชดเชยผ่าน
ระบบออนไลน์ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2560
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จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นร่วมกับ 15 สถาบันการเงิน เพื่อช่วย SMEs
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี บสย. ค้ำ�ประกัน พร้อมกับจัดกิจกรรมโครงการ
ศึกษาดูงานให้กับตัวแทน 15 สถาบันการเงิน ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สถาบันการเงินได้เห็นความสำ�คัญในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะภาคการส่งออก และ ท่าเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางนำ�้ และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ไทยสู่อาเซียน และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economics Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560

ร่วมจัดกิจกรรม “KTB SMEs Business Matching and Networking
THAI - MYANMAR” ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยนำ�นักธุรกิจ
ชาวเมียนมาที่มีศักยภาพสูงร่วมเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ
SME ไทย ในรูปแบบการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งธนาคาร
กรุงไทยตั้งเป้าร่วม 200 บริษัท ภายในงานจัดให้มีการออกบูธของธนาคาร
กรุงไทย บสย. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และตลาดต่อยอด มาแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนมากขึ้น ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์
ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ร่วมงานแถลงข่าวสินเชื่อกรุงไทยช่วย SME 4.0 กับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยสร้างการรับรู้และกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการ SME ในประเทศได้สินเชื่อต้นทุนตำ�่ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อ
กรุงไทย SME 4.0” ในอัตราดอกเบี้ยขั้นตำ�่ 4.5% ต่อปี และค้ำ�ประกันสินเชื่อ
เต็มวงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท ผ่านการค้ำ�ประกันโครงการสินเชื่อ SME ทวีทุน
(PGS ระยะที่ 6) ของ บสย. เพื่อช่วยเหลือ SME ที่มีศักยภาพอีกจำ�นวนมากที่มี
ความจำ�กัดในเรื่องหลักประกัน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ณ ธนาคาร
กรุงไทย สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงโดยผู้บริหารและทีมงานของ บสย. ร่วมกับสถาบัน
การเงินรวม 18 แห่ง เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับกระบวนการ
ออกหนังสือคำ�้ ประกันสินเชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-LG) ของ บสย. ณ ห้องอบรม
ชั้น 17 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำ�นักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
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จัดกิจกรรมผลักดันโครงการค้ำ�ประกัน บสย. ผ่านผู้บริหารสถาบันการเงินใน
ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือ SMEs ที่
มีศักยภาพอีกจำ�นวนมากที่ต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึง
สินเชือ่ จากสถาบันการเงินได้มากขึน้ ส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจในส่วนภูมภิ าค ณ โรงแรม
อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่
1 กันยายน 2560
จัดกิจกรรมผลักดันโครงการค้ำ�ประกัน บสย. ผ่านผู้บริหารสถาบันการเงิน
ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือ SMEs
ที่มีศักยภาพอีกจำ�นวนมากที่ต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาส
เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
จัดกิจกรรมผลักดันโครงการค้ำ�ประกัน บสย. ผ่านผู้บริหารสถาบันการเงิน
ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 3 ที่จังหวัดสงชลา เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือ SMEs
ทีม่ ศี กั ยภาพอีกจำ�นวนมากทีต่ อ้ งการสินเชือ่ แต่ขาดหลักประกัน ให้มโี อกาสเข้าถึง
สินเชือ่ จากสถาบันการเงินได้มากขึน้ ส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจในส่วนภูมภิ าค ณ โรงแรม
เซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 22 กันยายน 2560

กิจกรรมประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับคณะ
ผู้แทนจากธนาคารกลางบังกลาเทศ กระทรวงการคลัง องค์กรพัฒนากองทุน
ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อขอศึกษาดูงานและโมเดลระบบประกัน
สินเชื่อของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อนำ�ไปเป็นแบบอย่างในการจัดตั้ง
หน่วยงานด้านการประกันสินเชื่อเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ใน
บังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และทีมงาน ให้การต้อนรับ Mr. Lim, Che Hwa, Director of Business
Headquarters สถาบัน Gyeonggi Credit Guarantee Foundation (GCGF)
สถาบันค้ำ�ประกันสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จำ�นวน
19 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่าง 2 สถาบัน ณ
สำ�นักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการสาขา พร้อมทีมงาน นำ�คณะผู้แทนสถาบัน Korean
Federation of Credit Guarantee Foundations (KOREG) เยี่ยมชม
ผู้ประกอบการ SMEs จำ�นวน 3 ราย ที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อ เพื่อศึกษา
รูปแบบการทำ�ธุรกิจและการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกการ
ค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ดั๊กเคน (ประเทศไทย)
จำ�กัด ผู้ผลิตน้ำ�จิ้มสุกี้และซอสปรุงรส บริษัท ไอดี โมเบล จำ�กัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
และ บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำ�กัด ฟาร์มเลี้ยงนกกระทา ระหว่างวันที่ 1718 พฤษภาคม 2560
นางสาวญาณี รวมรักษา ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หัวหน้าคณะผู้แทน พร้อม
คณะผู้แทน บสย. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การคำ�้ ประกันสินเชื่อ
ระหว่าง บสย. กับสถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) ใน
โครงการ Working Level Council (WLC) ครั้งที่ 13 โดยมี Mr. Jong-goo LEE,
Director of International Affairs Team, Korea Credit Guarantee Fund
(KODIT) เป็นผู้นำ�การประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ การบริหารผลิตภัณฑ์ค�ำ้ ประกัน
และการบริหารจัดการธุรกิจ ณ สำ�นักงานใหญ่ สถาบัน KODIT เมืองแดกู (Daegu)
สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560
นายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) นำ�ทีมคณะกรรมการ บสย. และผู้บริหารระดับสูง บสย. ศึกษา
ดูงานระบบประกันสินเชื่อและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสถาบันประกัน
สินเชื่อและผู้ประกอบการ SMEs ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบ
การประกันสินเชื่อและมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของสาธารณรัฐ
เกาหลี 5 สถาบัน ได้แก่ 1. สถาบัน Korea Technology Finance Corporation
(KOTEC) 2. สถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) 3. สถาบัน
Korea Enterprise Data (KED) 4. สถาบัน Seoul Dongbu Business Start-up
& Growth Branch และ 5. SMEs Incubator: TIPS (Tech Incubator
Program for Startup) เพือ่ นำ�ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาและเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบ
การประกันสินเชื่อและมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในสาธารณรัฐ
เกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านการคำ�้ ประกันสินเชื่อ มาพัฒนา
และกำ�หนดนโยบายแนวทางการดำ�เนินงานของ บสย. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ขยายขอบเขตการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บสย. ตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2560
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นางสาวนภาพิไล ศรประชุม ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หัวหน้าคณะผู้แทน พร้อม
คณะผูแ้ ทน บสย. เข้าร่วมการประชุมระดับปฏิบตั กิ าร ACSIC Training Program
(ATP) ครั้งที่ 27 แห่งสมาพันธ์ Asian Credit Supplementation Institution
Confederation (ACSIC) ในหัวข้อ “Credit Supplementation Institutions :
Going beyond guarantee for SMEs” โดยมีสมาชิกจาก 11 ประเทศ 14 สถาบัน
เข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาท
การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ทีส่ ามารถช่วยเหลือสนับสนุน และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ของแต่ละประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยมี
สถาบัน Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGCMB) เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2427 กันยายน 2560
นายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ
คณะผู้บริหาร บสย. ร่วมงานประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย
(Asian Credit Supplementation Institution Confederation : ACSIC)
ครั้งที่ 30 ประจำ�ปี 2560 (ACSIC 30th Conference) ในหัวข้อ Credit
Supplementation System’s Accomplishment and Its Outlook เพื่อให้
สมาชิกรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับประเทศสมาชิก 11 ประเทศ
14 สถาบัน โดยสถาบัน Small and Medium Enterprise Credit Guarantee
Fund of Taiwan (SMEG) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา Holistic
Empowerment of SMEs ครั้งที่ 3 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการวางกลยุทธ์
รวมถึงบทบาทของรัฐ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเอสเอ็มอี
ในเมียนมา แก่สมาชิกสภาแห่งรัฐย่างกุ้ง และผู้ประกอบการ SMEs จำ�นวนกว่า
160 คน โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา ณ กรุงย่างกุ้ง
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
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นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ
Mr. Ryuta Miyamoto, Deputy Group Chief (Credit Insurance Research
Group), Credit Insurance Planning Department, Japan Finance
Corporation (JFC) ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ตามโครงการความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) กับ
สถาบัน Japan Finance Corporation (JFC) ซึ่งเป็นปีแรกที่ บสย. ได้จัดให้มี
การแลกเปลีย่ นพนักงานในโครงการดังกล่าว เพือ่ พัฒนาระบบการค�ำ้ ประกันสินเชือ่
ตลอดจนส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันจะทำ�ให้
เกิ ด ความร่ ว มมื อ และแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ด้ า นการคำ้ � ประกั น สิ น เชื่ อ และ
พัฒนาบุคลากรระหว่าง บสย. กับ JFC ให้มปี ระสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 19 – 21
มิถุนายน 2560

กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้กับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดบูธของบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในงาน
“มหกรรมการเงินครั้งที่ 17 ประจำ�ปี 2560” (Money Expo 2017) โดยมี
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ โดยทีมงาน
บสย. ได้ร่วมออกบูธให้บริการคำ�ปรึกษาด้านการค้ำ�ประกันสินเชื่อ การขอสินเชื่อ
และการทำ�ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำ�ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก บสย. ร่วมเปิดบูธแนะนำ�
บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อและให้คำ�ปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs ในงาน
“Thailand Industry Expo 2017” โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์
รักประชาชน ครั้งที่ 1” โดยมีนายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมเป็น
เจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการขายสินค้าของผู้ประกอบการ
SMEs และผู้มีรายได้น้อย ณ ลานด้านหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) สำ�นักงานใหญ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
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นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิดงาน “Digital Thailand Big Bang
2017” งานแห่งนวัตกรรมด้านดิจทิ ลั กับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพือ่ เปิดโลกทัศน์ และ
การปรับตัวสูส่ งั คมดิจทิ ลั ของไทย จัดโดยกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้
บสย. ร่วมออกบูธ นำ�ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญให้ค�ำ ปรึกษาผูป้ ระกอบการ SMEs เพือ่ แนะนำ�
บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อในโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ Start-up & Innovation
และโครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการกลุ่มนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมเปิดโครงการอบรม
“หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 3” หรือ “SEED 3”
(Sufficiency Economy Enterprise Development 3) จัดโดย
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งได้แก่ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
ของหอการค้าจังหวัด (Young Entrepreneur Chamber of Commerce: YEC)
ทั่วประเทศ จำ�นวน 72 คน ให้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (YEC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสร้างโมเดลของธุรกิจเพื่อ
สังคม โดยมีนางสาวปริม จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและ
ปาฐกถาพิเศษ พร้อมกันนี้ บสย. ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และ
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ในงานดังกล่าว ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า
เยาวราช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “รู้จัก บสย. เพื่อเพิ่ม
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน” แก่ผู้เข้าอบรม “หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่
หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 3” หรือ “SEED 3” (Sufficiency Economy Enterprise
Development 3) จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โดยเน้นบทบาทหน้าที่ บสย. กับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนผ่านกลไกการค้ำ�ประกันของ บสย. ตลอดจนแนะนำ�โครงการ
คำ�้ ประกันสินเชื่อต่าง ๆ ของ บสย. แก่ผู้ร่วมอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า
เยาวราช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
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นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงเสวนา NSTDA
Investors’ Day 2017 ภายใต้งาน “Thailand Tech Show 2017” จัดโดย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับ บสย. ให้ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

นายจักรภพ เมธธาวีชัย ผู้จัดการอาวุโสส่วนโฆษณาและผลิตสื่อ ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้แทน
บสย. ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 2”
โดยมีนายอภิชาติ เจริญเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม
ราชการสัมพันธ์ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็น
ประธานเปิดงาน และเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ บสย. ได้เชิญ
ผู้ประกอบการลูกค้า บสย. จำ�นวน 5 ราย ร่วมออกร้าน ณ อาคาร 2 ธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ร่วมเปิดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน
ครั้งที่ 3” โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน เป็น
ประธานเปิดงานและเป็นเจ้าภาพการจัดงานครัง้ นี้ ทัง้ นี้ บสย. ได้เชิญผูป้ ระกอบการ
SMEs ลูกค้า บสย. จำ�นวน 5 ราย ร่วมออกร้าน ณ ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐทั้ง 9 แห่ง ร่วมเปิดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน
ครัง้ ที่ 4” โดยมีนายเลอพงษ์ ชูประยูร รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา
ภูมิภาคและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขานครหลวง ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เป็นประธานเปิดงานและเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ ทั้งนี้
บสย. ได้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. “ทอดมันปลากรายคุณเอื้อ”
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกร้าน ณ บริเวณลานนำ�้ พุ อาคาร 1 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
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นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการสำ�นักงานสาขาอุบลราชธานี บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ บสย. และเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน “Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี” โดยมีทีมงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมสำ�นักงานสาขาอุบลราชธานี ให้คำ�ปรึกษาด้านการ
คำ�้ ประกันสินเชื่อและการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560
นายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการสาขา
สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ให้การต้อนรับนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาส
เยี่ยมชมบูธ บสย. และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thailand Smart Money
2017 สัญจรสุราษฎร์ธานี” โดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมสำ�นักงาน
สาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมให้คำ�แนะนำ�การค้ำ�ประกันสินเชื่อและคำ�ปรึกษากับ
ผู้ประกอบการ SMEs ภายในงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2560
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความ
ประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560” พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธลูกค้า บสย. “ลอดช่อง
สยาม” โดยมีนายจักรภพ เมธธาวีชยั ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ โดยธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME
Development Bank) เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ข้างทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
บสย. จัดกิจกรรมสร้างการรับรูแ้ ละกระตุน้ ยอดการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ โครงการ
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 ณ ตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง บสย. กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมเชิญ
สถาบันการเงินเข้าร่วมรับคำ�ขอสินเชื่อภายในงาน ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และ ธนาคารทิสโก้ โดยสามารถสร้างการรับรู้ให้
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำ�การค้าในตลาดนัดจตุจักร จำ�นวนกว่า 10,000 ราย
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ซึ่งได้รับความ
สนใจจากผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำ�นวนมาก
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กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำ�คณะผู้บริหาร บสย. เข้าร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องส่ง สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT
HD เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยจะออกอากาศเผยแพร่ในช่วงวันที่ 28
กรกฎาคม และวันที่ 12 สิงหาคม 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงานสัมมนา “2560 จุดเปลี่ยนประเทศไทย”
จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ กรมประชา
สัมพันธ์ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560” ภายใต้แนวคิด “ดินแดน
แห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” โดยมีนายจรูญ ไชยศร รองอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมด้วย นายนิธศิ มนุญพร กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วม
กล่าววัตถุประสงค์ความร่วมมือ ทั้งนี้ บสย. ร่วมสนับสนุนการจัดงาน พร้อมมอบ
จักรยาน 50 คัน เป็นรางวัลสำ�หรับกิจกรรมต่าง ๆ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดี
รังสิต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเสวนา “ไทยแลนด์ 4.0 : สตาร์ท (อัพ)
แบบไหนพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย” ในงาน “ก้าวที่ 40 มติชน ก้าวคู่ ประเทศไทย
4.0” ซึ่งจัดโดย บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน) โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษใน หัวข้อ “Push Forward ส่องเศรษฐกิจ 4.0
ปีไก่ทอง” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ� กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560
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นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้สมั ภาษณ์ นิตยสาร Thailand’s Sustainable
Business Guide โดยกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และค่านิยมขององค์กร พร้อมกับทิศทางและนโยบายในการทำ�งานของ บสย.
ในภารกิจหลักเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ณ บสย. สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมผู้บริหาร บสย. ร่วมแถลงข่าว “ผลการ
ดำ�เนินงานค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ในรอบ 6 เดือน” (1 ม.ค.-30 มิ.ย.
2560) ซึ่งประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย มียอดค้ำ�ประกันสินเชื่อ จำ�นวน
29,591 ล้านบาท อนุมัติหนังสือค้ำ�ประกันสินเชื่อ จำ�นวน 47,204 ฉบับ และ
มีลูกค้ารายใหม่ เพิ่มขึ้น 39,771 ราย ผลสำ�เร็จดังกล่าวมาจากมาตรการให้การ
สนับสนุนจากรัฐบาล และจากกระทรวงการคลังในช่วงที่ผ่านมา โดยให้การ
สนับสนุนโครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อรายย่อย (Micro) ก่อให้เกิดการเข้าถึงสินเชื่อ
ได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ บสย. ปี 2560
ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แถลง “ผลการดำ�เนินงานค้ำ�ประกันสินเชื่อ
รอบ 9 เดือน” (1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2560) สามารถคำ�้ ประกันสินเชื่อรวม 54,027
ล้านบาท มีลูกค้าใหม่ 67,597 ราย ขณะที่ผลดำ�เนินงานโครงการค้ำ�ประกัน
สินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ พร้อม 15 ธนาคารพันธมิตร
เร่งกระจายสินเชื่อ ดันยอดค้ำ�ประกันสินเชื่อ บสย. ผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนวิสาหกิจ 86,000 ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ์เชิงรุก รองรับการเติบโตของ
ภาคธุรกิจ และตามนโยบายของรัฐบาล ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2560
นายเกรียงไกร ชัยศิรวิ งศ์สขุ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อของ บสย. ในปี 2560 เพื่อกระตุ้นยอด
คำ�้ ประกันสินเชื่อ ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สุราษฎร์ธานี
ณ ห้องประชุม บสย. สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมือ่ วันที่
6 กรกฎาคม 2560
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นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกัน
สินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดโครงการสร้างการรับรูก้ ลุม่ สือ่ มวลชน
“Media Education Camp 2017 ครั้งที่ 1” ภายใต้ชื่อ “ม่วนแต๊...แอ่วใต้
ธุรกิจดี๊ดี มี บสย. คำ�้ Smart City SMEs 4.0 @ภูเก็ต” เพื่อเป็นการสร้างการ
รับรู้ บสย. ภารกิจด้านการค้ำ�ประกันสินเชื่อ ผ่านสื่อมวลชน ในรูปแบบกิจกรรม
สื่อข้ามภาค โดยเชิญสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม
กิจการผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน” จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมสื่อมวลชนพบผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งร่วมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต รองรับ Thailand 4.0 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโลจิสติกส์สำ�หรับเรื่องท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20-22
เมษายน 2560
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เพือ่ สานสัมพันธ์สอ่ื มวลชนจังหวัดเชียงใหม่ และเชิญสือ่ มวลชนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำ�ปี 2560 ภายใต้
แนวคิด “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” ผ่านกิจกรรม “สืบสาน
ปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” พร้อมทั้งนำ�
สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ SMEs ลูกค้า บสย. ณ ร้านอาหาร
ไคนิโต้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ที่ตั้งสำ�นักงาน บสย.

1. สำ�นักงานสาขากรุงเทพมหานคร

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II (ชัน้ 17) เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2890-9988 (อัตโนมัติ) ต่อ 9868-74, 9879-80 มือถือ 08-1733-3772, 08-1889-2235
โทรสาร : 0-2890-9770, 0-2890-9800
E-mail : bangkok@tcg.or.th

2. สำ�นักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 58/8 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3595-7772 		
มือถือ 09-3139-4445, 09-3139-4447
โทรสาร : 0-3595-7773		
E-mail : central@tcg.or.th

3. สำ�นักงานสาขาเชียงใหม่

เลขที่ 265/6 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5200- 4330 		
มือถือ 09-3131-7474, 08-1885-3534
โทรสาร : 0-5200-4331		
E-mail : chiangmai@tcg.or.th

4. สำ�นักงานสาขาพิษณุโลก

อาคารไทยศิวารัตน์ (ชั้น 3) เลขที่ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5524-4353 		
มือถือ 08-0507-7035, 08-1257-2217
โทรสาร : 0-5524-4354		
E-mail : phitsanulok@tcg.or.th

5. สำ�นักงานสาขาอุดรธานี

เลขที่ 420/5 หมู่ 7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4234-1969-70
มือถือ 08-1379-4774, 06-2310-0570
โทรสาร : 0-4234-1971		
E-mail : udonthani@tcg.or.th

6. สำ�นักงานสาขานครราชสีมา

เลขที่ 901/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-2104 		
มือถือ 08-1876-3911, 09-3134-8885
โทรสาร : 0-4426-2105		
E-mail : korat@tcg.or.th
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ที่ตั้งสำ�นักงาน บสย.

7. สำ�นักงานสาขาชลบุรี

เลขที่ 208/14 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3811-1434 		
มือถือ 09-3139-4141, 06-2310-0567
โทรสาร : 0-3811-1435		
E-mail : chonburi@tcg.or.th

8. สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

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

9. สำ�นักงานสาขาสงขลา

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

10. สำ�นักงานสาขาอุบลราชธานี

เลขที่ 610 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4521-0844 		
มือถือ 09-3139-5445, 08-1379-0002
โทรสาร : 0-4521-0845		
E-mail : ubon@tcg.or.th

11. สำ�นักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ 42/116 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3254-7151 		
มือถือ 09-3139-5551, 09-3139-6363
โทรสาร : 0-3254-7141		
E-mail : prachuap@tcg.or.th
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