สารบัญ

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

4

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน

43

ข้อมูลสำ�คัญผลการดำ�เนินงาน

5

สารสนเทศผลการดำ�เนินงาน

48

สารจากประธานกรรมการ

6
8

59

สารจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการ
รายงานคณะกรรมการบริหาร

74

การบริหารจัดการองค์กร

76

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

81

การบริหารความเสี่ยง

83

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

91

ประวัติความเป็นมา

10

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแนวทางการดำ�เนินงาน

12

โครงสร้างองค์กร

16

คณะกรรมการ บสย.
พร้อมประวัติโดยสังเขป

17

คณะผู้บริหาร
และประวัติคณะผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป

21

การตรวจสอบภายใน

93

ภาวะแวดล้อมการดำ�เนินงาน

31

ลักษณะการดำ�เนินงาน

39

รายงานคณะกรรมการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

94

2

รายงานประจำ�ปี 2562

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

96

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

102

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

103

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

105

รายงานของผู้สอบบัญชี

106

งบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

109

การดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ปี 2562

160

กิจกรรมสำ�คัญอื่น

166

ที่ตั้งสำ�นักงานเขต

186

เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาส
ทางธุรกิจแห่งชาติ ให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโต
ที่ยั่งยืน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
20,647.43

2560

23,625.94 24,108.49

2561
2562
สินทรัพย์รวม

9,327.86
8,526.63 8,668.60

2560

2561
2562
ส่วนของเจ้าของ

6,955.67 6,581.32

2560

2561
รายได้รวม

8,161.34

2562

678.11

753.77
595.05

2560
2561
2562
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

หน่วย: ล้านบาท
รายการ

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนของเจ้าของ
ผลการดำ�เนินงาน
ภาระคำ�้ ประกัน
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำ คัญ (ร้อยละ)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานต่อรายได้จากการดำ�เนินงาน
สัดส่วน NPGs ต่อภาระค้ำ�ประกันคงเหลือ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)
ข้อมูลสำ�คัญอื่น
เงินงบประมาณชดเชยที่ได้รับจากรัฐในปีปฏิทิน
เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลังประจำ�ปี
พนักงาน (คน)
สำ�นักงานสาขา (แห่ง)
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รายงานประจำ�ปี 2562

2560

2561

2562

% เพิ่ม (ลด) 2562/2561

20,647.43
12,120.80
6,702.47
8,526.63

23,625.94
14,957.34
6,702.47
8,668.60

24,108.49
14,780.63
6,702.47
9,327.86

2.04
(1.18)
7.61

353,868.01
5,393.38
6,955.67
452.72
101.79
5,723.05
678.11

373,828.19
5,873.23
6,581.32
472.92
64.02
5,449.33
595.05

388,733.12
5,926.93
8,161.34
538.57
6,869.00
753.77

3.99
0.91
24.01
13.88
(100.00)
26.02
26.67

9.75
8.03
13.42
3.38
8.26
57.66

9.04
7.75
13.59
2.69
6.92
92.92

9.24
8.22
15.38
3.16
8.38
62.37

1,759.05
126.01
311
11

7,480.76
262.74
324
11

1,538.97
232.58
352
11

ข้อมูลสำ�คัญผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย.
119,148

120,000
110,000
102,800

100,000
90,000
80,000

87,495

90,628

88,878

86,633

91,489

80,917

79,248

70,000
60,000
50,000

56,507

2558

2559

2560

2561
ยอดอนุมัติ (ล้านบาท)

2562
จำ�นวนรายการ (LG)

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการคำ�้ ประกันสินเชื่อของ บสย.
รายการ

ยอดอนุมัติคำ�้ ประกันสะสม
(พันล้านบาท)
ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสะสม
(พันล้านบาท)
การขยายตัวของสินเชื่อ (เท่า)
ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ*
(พันล้านบาท)

2558

2559

2560

2561

2562

494.29

581.79

668.42

757.30

847.93

771.53

876.21

991.89

1,125.06

1,250.80

1.56

1.51

1.48

1.48

1.47

2,263.85

2,664.60

3,061.36

3,468.43

3,883.52

หมายเหตุ : ประมาณการจาก Economic Multiplier ที่ 4.58 เท่า ตามผลการศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการคำ�้ ประกันสินเชื่อ SMEs ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุน ปี 2559 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำ�กับดูแลของ
กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” เมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2534 เพื่อรับโอนกิจการและการดำ�เนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ตั้งแต่วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นมา มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำ�นวน 400 ล้านบาท

โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ด�ำ เนินการเพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำ�นวน 4,000 ล้านบาท ทำ�ให้
บสย. มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 4,400 ล้านบาท ต่อมาในช่วงปลายปี 2548 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น บสย. ได้มีมติพิเศษ
เพิ่มทุนให้แก่ บสย. อีกจำ�นวน 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2551 บสย. ได้เรียกให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ชำ�ระเงินค่าหุ้นบางส่วนจำ�นวน 302.47 ล้านบาท บสย. จึงมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 4,702.47 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุน บสย. อีกจำ�นวน
2,137.47 ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังได้แสดงความจำ�นงขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำ�นวน 2,000 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2552 บสย. ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ทำ�ให้ปัจจุบัน บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
6,839.95 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว จำ�นวน 6,702.47 ล้านบาท
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตบิ รรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ. 2534 เพื่อขยายขอบเขตการดำ�เนินงานของ บสย. ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และประเภทสินเชื่อที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยสามารถค้ำ�ประกันการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)
ซึ่งให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ รวมถึงเพื่อขยายขอบเขตการค้ำ�ประกันให้ครอบคลุมถึงสินเชื่อประเภทอื่น
ที่มิใช่ความหมายโดยทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการดำ�เนินงาน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ. 2534” โดยได้รับโอนกิจการและการดำ�เนินงานทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อทำ�หน้าที่ช่วยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการให้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภาพแต่หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันไม่เพียงพอ
ในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อขยายขอบเขตการดำ�เนินงานของ บสย. ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจน
SMEs รายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประเภทสินเชื่อที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยสามารถคำ�้ ประกันการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ รวมถึงเพื่อขยายขอบเขตการค้ำ�ประกัน
ให้ครอบคลุมถึงสินเชื่อประเภทอื่นที่มิใช่ความหมายโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1.
2.
3.
4.

ช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำ�นวนมากขึ้น
ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น
เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
ช่วยให้การพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้วยวัตถุประสงค์การดำ�เนินงานดังกล่าว บสย. จึงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำ�เนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
โดยบริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ให้กบั SMEs ของ บสย. จะเป็นกลไกสำ�คัญในการส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้แข็งแกร่งและสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์องค์กรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรเชื่อว่าผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร (Stakeholders) ประสงค์ให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ หรือสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ (Results) ต่อการดำ�เนินงานขององค์กร ทั้งนี้ บสย. ได้มีการทบทวนและ
มีมติปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่ยึดถือนับแต่ไตรมาส 3 ปี 2562 ดังนี้

“เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติ
ให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”
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รายงานประจำ�ปี 2562

พันธกิจ
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีทิศทางที่ชัดเจน บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ บสย. จึงได้ทบทวนและมีมติปรับเปลี่ยนพันธกิจเป็นดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบ
2. ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครบวงจร สำ�หรับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย
4. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างบูรณาการ
5. ส่งเสริมการดำ�เนินงานที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร
พร้อมกันนี้เพื่อเป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำ�เนินการตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์
อันพึงประสงค์ บสย. จึงได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ยึดถึอเป็นดังนี้

T

C

G

True Financial
Partner for SMEs :
มุ่งสู่การเป็นคู่คิดให้กับ
SMEs ในด้านการพัฒนา
เพื่อยกระดับธุรกิจ

Connectivity
for Business Possibilities :
เชื่อมโยงองค์กรและ SMEs
เพื่อผลักดันความเป็นไปได้
ในด้านเงินทุนและโอกาส
ทางธุรกิจ

Governance
for Growth :
กำ�กับดูแลด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ที่ผลักดัน
การเติบโต
ขององค์กร

แนวทางการดำ�เนินงานปี 2563 - 2567
บสย. ได้ยึดถือแนวนโยบายภาพรวมสาขาสถาบันการเงิน (Umbrella Statement) “เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาในการ
สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคมภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส
และยั่งยืน โดยการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน” รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แนวนโยบายกระทรวงการคลัง
โดยสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตลอดจนผลการวิเคราะห์เสียงของลูกค้าและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มากำ�หนด
ทิศทางและเป็นแนวทางดำ�เนินงาน
ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562 บสย. จึงได้เริ่มต้นดำ�เนินการศึกษาและกำ�หนดแผน Transformation อันเป็นแผนงานหลักในการสร้าง
แผนยุทธศาสตร์ที่รวมการบริหารจัดการรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารระบบงาน
ตลอดจนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ บสย. สอดรับกับภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม รวมถึงการลดระดับการพึ่งพิงภาครัฐ ซึ่งแผน Transformation นี้ได้ถูกนำ�มาใช้เป็น
แผนวิสาหกิจประจำ�ปี 2563 - 2567 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ใหม่ ดังนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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1.
2.
3.
4.
5.

Credit Accelerator การเจาะลึกด้านการค้ำ�ประกันเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ
SMEs Growth Companion สร้างองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs และรายย่อยด้วยการเป็นเพื่อนคู่คิด
Funding Gateway เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง SMEs และรายย่อยไปสู่แหล่งเงินทุนที่หลากหลาย
Finance the Unfinanced ให้สินเชื่อเป็นการเฉพาะสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
SMEs Data Bank สร้างฐานข้อมูล SMEs ที่สมบูรณ์ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากพันธมิตรและเป็นศูนย์บริการด้านข้อมูล

ในขณะเดียวกันในระยะสั้น ได้กำ�หนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น Customized Product ที่เริ่มสร้างรายได้จาก
การค้ำ�ประกันสินเชื่อ อาทิ รูปแบบการค้ำ�ประกันแบบ Direct Guarantee ที่ บสย. สามารถเลือกและวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า
ก่อนนำ�ส่งให้สถาบันผู้ให้สินเชื่อ โดยนำ�ระบบการประเมินความเสี่ยง (Credit Scoring Model) มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สะท้อนต้นทุน
ที่แท้จริง (ยุทธศาสตร์ที่ 1) รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ SMEs (ยุทธศาสตร์ที่ 2) เป็นโครงการ
Quick Win

แผนการดำ�เนินยุทธศาสตร์ ในระยะ 5 ปี
ปัจจุบัน

1 - 3 ปี (2563 - 2565)

1

Credit Accelerator

3 - 5 ปี (2566 - 2567)

Quick Win

Customized PGS Letter of Guarantee
Direct Guarantee

2

SMEs Growth Companion

Quick Win

พัฒนาองค์ความรู้
เชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่าย

3

Funding Gateway

Bank/Non-bank
Peer-to-peer

4

VC
Crowdfunding

Finance the Unfinanced

แหล่งเงินทุนทางเลือกให้กลุ่มที่ขาดโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

5

Finance the Unfinanced

ศูนย์รวมและวิเคราะห์ข้อมูล SMEs

ยุทธศาสตร์สนับสนุน
การพัฒนา สรรหาบุคลากร
การปรับโครงสร้างองค์กรเหมาะสม

14
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ปรับแก้ ไขกฎหมาย
การ Rebranding

Crowdfunding

โดยมีโครงการสนับสนุนการดำ�เนินงานแผนปฏิบัติการใหม่ (Transformation) ดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Credit Accelerator
1
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ PGS Flexi และกระบวนการดำ�เนินงาน
2
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ DG และกระบวนการทำ�งาน
3
โครงการออกแบบระบบการให้บริการผลิตภัณฑ์ของ บสย. ผ่านช่องทาง Online
4
โครงการพัฒนา Credit Scoring Model สำ�หรับผลิตภัณฑ์ใหม่
5
โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ บสย. (Engine)
6
โครงการพัฒนาการทำ�งานของ Call Center ให้เป็นเชิงรุก
7
โครงการพัฒนาระบบสำ�หรับสนับสนุนกระบวนการทำ�งานของ Call Center
8
โครงการพัฒนาสาขาเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการตามยุทธศาสตร์ใหม่
9
โครงการศึกษาผลิตภัณฑ์ LG for B2G (Business to Government) และกระบวนการทำ�งาน
10
โครงการการสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของ SMEs ที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 SME Growth Companion
1
โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs (Financial Literacy)
2
โครงการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลเพื่อทำ�กิจกรรมสร้าง Engagement กับลูกค้า เช่น ให้บริการความรู้
หลักสูตรอบรมต่างๆ กับ SMEs
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Funding Gateway
1
โครงการศึกษารูปแบบธุรกิจและความเป็นไปได้ในการทำ� Funding Gateway และสร้างความร่วมมือกับแหล่งเงินทุน
ในการนำ�ผลิตภัณฑ์ Traditional Loan, P2P, Venture Capital, Fin Tech ฯลฯ เข้าสู่ Funding Gateway
2
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็น Funding gateway (สำ�หรับ Traditional loan, P2P, VC และ
Crowdfunding) และรองรับการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ บสย. (เช่น การค้ำ�ประกันสินเชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Finance the Unfinanced
1
โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางตรง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 SME Data Bank
1
โครงการ TCG Data Management Platform Phase II (Initiative SMEs Data Bank)
2
โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบ Data Management Platform (DMP) และ ระบบ Big data
ยุทธศาสตร์สนับสนุน
1
โครงการการพัฒนาพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
2
โครงการศึกษาแนวทางเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของ บสย. (Rebranding)
3
โครงการศึกษาแนวทางการปรับรูปแบบการลงทุน โครงสร้างเงินกองทุน และ การบริหารกองทุนโดยหน่วยงานภายใน บสย.
แผนการปรับโครงสร้างองค์กร แผนพัฒนาบุคลากร
1
โครงการแผนงานการจัดทำ�พจนานุกรมเชิงสมรรถนะของตำ�แหน่งงาน (Competency Dictionary)
2
โครงการแผนงานการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

15

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ บสย.
สำ�นักกรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป
คณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหารเงินลงทุน

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายกฏหมาย
และกำ�กับกิจการ

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานกลยุทธ์
และการเงิน

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานบริหาร
สินทรัพย์

รองผู้จัดการทั่วไป
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วย
ผู้จัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
สายงานกลยุทธ์
และการเงิน

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
สายงานบริหาร
สินทรัพย์

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายกิจการ
สาขา 1

ฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายบริหารภาระ
ค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ

ฝ่ายวิเคราะห์
การค้ำ�ประกัน

ฝ่ายกิจการ
สาขา 2

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร
สำ�นักงาน

ฝ่ายค่าประกัน
ชดเชย

ฝ่ายสนับสนุน
การค้ำ�ประกัน
สินเชื่อ
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ฝ่ายพิธีการ
ค้ำ�ประกัน

ฝ่ายติดตามหนี้
และดำ�เนินคดี

ฝ่ายบริหาร
การลงทุน

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนา
กระบวนการ
และประสิทธิภาพ

ประวัติคณะกรรมการ บสย.

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

ประธานกรรมการ
อายุ 63 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโททางกฎหมาย, Temple University,
School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
* กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

นายวสันต์ เทียนหอม

กรรมการ
อายุ 64 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ที่ปรึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท
(Director Certification Program)
ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee 		
Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์
รองเลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 		
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บ.ต.ท.)
กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ประวัติคณะกรรมการ บสย.

ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์

กรรมการ
อายุ 60 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
ประธานสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว
อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 		
(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 		
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง)
รองอธิบดี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
รองเลขาธิการ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2 (ป.ป.ท.)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 ว สำ�นักคดีทรัพย์สินทางปัญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
* กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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รายงานประจำ�ปี 2562

นางอัญชลี เต็งประทีป

กรรมการ
อายุ 64 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma in Development Management,
University of Birmingham, United Kingdom
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
หัวหน้าสำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
หัวหน้ากองตรวจราชการ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำ�กัด
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
* กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ประวัติคณะกรรมการ บสย.

นายบัณฑิต อนันตมงคล

กรรมการ
อายุ 57 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
กรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท MBA, Finance Stirling University,
United Kingdom
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 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)
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
* กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์

กรรมการ
อายุ 59 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ประวัติการศึกษา
Master of laws (LL.M.), Temple University School of Law,
Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ) 		
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย 		
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารเอเชีย จำ�กัด (มหาชน)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย
บริษัทหลักทรัพย์เอกธำ�รง เคจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
* กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ประวัติคณะกรรมการ บสย.

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล

กรรมการ
อายุ 51 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
รองผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 		
(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต 		
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายการออมและการลงทุน 		
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 		
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 		
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น 		
สำ�นักนโยบายการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
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ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
อายุ 45 ปี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, 		
Strathclyde Business School, United Kingdom
ปริญญาโท Master of Business Administration,
Birmingham Business School, United Kingdom
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำ�งาน/ประสบการณ์
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้า
แห่งประเทศไทย
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาภูมิภาค (Regional Lead Advisor) 		
บริษัท เชฟรอน เอเซียเซาท์ จำ�กัด
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคล/บริษัทใด ๆ
เกินร้อยละ 10 : ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : ไม่มี
* กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

คณะผู้บริหาร
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร		
กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป

นายวิเชษฐ วรกุล		
รองผู้จัดการทั่วไป 		
สายงานธุรกิจ

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี
รองผู้จัดการทั่วไป 		
สายงานกลยุทธ์และการเงิน
(เกษียณอายุ 1 ต.ค. 62)

นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์		
รองผู้จัดการทั่วไป 		
สายงานบริหารสินทรัพย์

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
รองผู้จัดการทั่วไป 		
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
สายงานธุรกิจ

นางดุสิดา ทัพวงษ์		
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป		
สายงานกลยุทธ์และการเงิน
และรักษาการรองผู้จัดการ
ทั่วไปสายงานกลยุทธ์
และการเงิน

นายเกรียงไกร ไชยศิรวิ งศ์สขุ
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 		
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายวีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์		
ผู้อำ�นวยการอาวุโส		
ฝ่ายค่าประกันชดเชย
(เกษียณอายุ 1 ต.ค. 62)

นายอนุสรณ์ เอมกมล		
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 		
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
(เกษียณอายุ 1 ต.ค. 62)

นายศิริพงษ์ แผนสนิท		
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 		
ฝ่ายติดตามหนี้
และดำ�เนินคดี

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 		
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง		
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 		
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

น.ส. ปราณี วงค์อ�ำ นวยกุล
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 		
ฝ่ายกิจการสาขา 2

นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

คณะผู้บริหาร
นายพิทยา ปริวัฒนศักดิ		์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 		
ฝ่ายวิเคราะห์
การค้ำ�ประกัน

นางผกามาศ สัจจพงษ์		
ผู้อำ�นวยการอาวุโส		
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
และ รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน

นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ		
ผู้อำ�นวยการอาวุโส 		
ฝ่ายบริหารการลงทุน

นายวุฒพ
ิ นั ธุ์ ปริดพ
ิ นั ธ์		
ผู้อำ�นวยการอาวุโสร่วม 		
ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำ�ประกัน

นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนากระบวนการ
และประสิทธิภาพ

นายวิรชาติิ อินทร์กง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
และกำ�กับกิจการ

นายสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชญานิน ศิรจิ างคพัฒนา
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสนับสนุน
การค้ำ�ประกันสินเชื่อ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารภาระค้ำ�ประกัน
สินเชื่อด้อยคุณภาพ

นายศิษฎ์ วงศาริยะ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สำ�นักกรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป

นายเฉลิมชัย ไพบูลย์ศิร		
ิ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ผู้อำ�นวยการ)
ช่วยปฏิบัติงาน
ฝ่ายค่าประกันชดเชย
(เกษียณอายุ 1 ต.ค. 62)

นายโกศล จันทะมาต		
ผู้อำ�นวยการร่วม 		
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

น.ส.ปิยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพิธีการค้ำ�ประกัน

น.ส.พูลสิริ จันทร์เสวี
ผู้อำ�นวยการ 			
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.ศิริพร เหล่าอารยะ		
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

น.ส.ประภัสรา เนาวบุตร		
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกิจการสาขา 1

นางอติพร ค้วนสมบุญ
รักษาการผู้อำ�นวยการ 		
ฝ่ายค่าประกันชดเชย
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ชื่อ-นามสกุล
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร		
ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
อายุ			
45 ปี 		
การศึกษา		
ปริญญาเอก
Doctor of Business Administration,
				
Strathclyde Business School, UK
ปริญญาโท
Master of Business Administration,
				
Birmingham Business School, UK
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ),
				
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุงานใน บสย. 1 ปี 			
ประสบการณ์ทำ�งาน 				
บสย. 17 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน
			 ตำ�แหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ที่อื่น 2559 – 2561
			 ตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 			
			 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
		
2554 – 2559
			 ตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
			 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย			
		
2553 – 2554
			 ตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
			 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
		
2549 – 2553
			 ตำ�แหน่ง หัวหน้าคณะที่ปรึกษาภูมิภาค
			 (Regional Lead Advisor) 			
			 บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำ�กัด

ชื่อ-นามสกุล
นายวิเชษฐ วรกุล			
ตำ�แหน่งปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ		
อายุ
		
55 ปี
การศึกษา		
ปริญญาโท
MBA (Finance), University of Akron,
				
Ohio, U.S.A.
ปริญญาตรี
วิศวกรรมอุตสาหการ 			
				
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
อายุงานใน บสย. 8 ปี 6 เดือน 			
ประสบการณ์ทำ�งาน 				
บสย. 2554 – 2562
			 ตำ�แหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
ที่อื่น 2553 – 2554
			 ตำ�แหน่ง กรรมการบริหาร
			 Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd.		
		
2537 – 2552
			 ตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 			
			 บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)		
		
2535 – 2537
			 ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ
			 Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd.
		
2534 – 2535
			 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ 				
			 บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำ�กัด (มหาชน)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ชื่อ-นามสกุล
นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี
ตำ�แหน่ง			
รองผู้จัดการทั่วไป 			
				
สายงานกลยุทธ์และการเงิน		
อายุ
		
60 ปี (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2562)
การศึกษา		
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี
การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก		
อายุงานใน บสย. 27 ปี 7 เดือน 			
ประสบการณ์ทำ�งาน 				
บสย. 2555 – 30 ก.ย. 2562
			 ตำ�แหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป 			
			 สายงานกลยุทธ์และการเงิน			
		
มี.ค. 2561 – ธ.ค. 2561
			 ตำ�แหน่ง รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป
		
มี.ค. 2559
			 ตำ�แหน่ง รักษาการผู้อ�ำ นวยการฝ่ายพัฒนา
			 กระบวนการและประสิทธิภาพ
		
ธ.ค. 2555 – เม.ย. 2556
			 ตำ�แหน่ง รักษาการผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
2541 – 2555
			 ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
ม.ค. 2553 – พ.ค. 2553
			 ตำ�แหน่ง รักษาการผู้อ�ำ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
			 และองค์กร 					
		
ต.ค. 2551 – เม.ย. 2553
			 ตำ�แหน่ง รักษาการผู้อ�ำ นวยการฝ่ายวางแผน
			 และยุทธศาสตร์องค์กร
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ชื่อ-นามสกุล
นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป 			
				
สายงานบริหารสินทรัพย์
อายุ
		
51 ปี
การศึกษา		
ปริญญาโท
Master of Business Administration (MBA),
				
Cleveland State University, Ohio, U.S.A.
ปริญญาตรี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ)
				
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุงานใน บสย. 5 ปี 6 เดือน 			
ประสบการณ์ทำ�งาน 				
บสย. 2557 – 2562
			 ตำ�แหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์
			 และกำ�กับดูแลงานของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 (2561 – 2562)
ที่อื่น 2551 – 2557
			 ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการฝ่าย Unsecured Lending
			 Products Payments
			 บมจ. ธนาคารธนชาต		
		
2549 – 2551
			 ตำ�แหน่ง รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด
			 และพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
			 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย			
		
2542 – 2548
			 ตำ�แหน่ง ผู้บริหารระดับสูง
		 บริษัท อีซี่บาย จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติคณะผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป 			
				
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 		
อายุ
		
43 ปี
การศึกษา
ปริญญาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต
				
Murdoch University, Perth,Australia
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 			
				
สาขาวิทยาการสารสนเทศ
				
University of Pittsburgh, Pittsburgh,
				
PA, U.S.A.
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต 			
				
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
				
University of Waikato,
				
Hamilton, New Zealand
อายุงานใน บสย. 1 เดือน 15 วัน		
ประสบการณ์ทำ�งาน 				
บสย. 15 พ.ย. 2562 – 2562
			 ตำ�แหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป 			
			 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อื่น 2560 – 2562
			 ตำ�แหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
			 และ ประธานกรรมการ
			 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
			 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

		
2561 – 2562
			 ตำ�แหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
			 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
			 จำ�กัด (มหาชน)
		
2561 – 2562
			 ตำ�แหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
			 บริษัท บริส-เทล จำ�กัด (มหาชน)
		
2560 – 2561
			 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
		
2559 – 2560
			 ตำ�แหน่ง กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
			 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
		
2557 – 2562
			 ตำ�แหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
			 และ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
			 สารสนเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (ปณท.)
		
2556 – 2560
			 ตำ�แหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
			 และ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
		
2554 – 2556
			 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
			 ผู้ช่วยรองประธาน กสทช. สำ�นักงาน กสทช.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ชื่อ-นามสกุล
นางดุสิดา ทัพวงษ์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 			
				
สายงานกลยุทธ์และการเงิน และ
				
รักษาการรองผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานการเงิน
อายุ
		
53 ปี			
การศึกษา		
ปริญญาโท
M.B.A. Emporia State University, U.S.A.
				
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน
				
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 			
				
สาขาการเงินการคลังระหว่างประเทศ		
				
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
อายุงานใน บสย. 10 ปี 2 เดือน 			
ประสบการณ์ทำ�งาน 				
บสย. 11 – 31 ธ.ค. 2562
			 ตำ�แหน่ง รักษาการรองผู้จัดการทั่วไป 		
			 สายงานกลยุทธ์และการเงิน
		
2562 – 2562
			 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 			
			 สายงานกลยุทธ์และการเงิน
		
2560 – 2562
			 ตำ�แหน่ง ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
		
2556 – 2560
			 ตำ�แหน่ง ผู้อ�ำ นวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
		
2556 – 2556
			 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
			 (รักษาการผู้อำ�นวยการ) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
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2555 – 2556
			 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
2553 – 2555
			 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาด
		
2552 – 2553
			 ตำ�แหน่ง ผู้จัดการส่วนอาวุโส 			
			 ส่วนวางแผนและงบประมาณ
			 ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร
ที่อื่น 2548 – 2552
			 ตำ�แหน่ง รองผู้อำ�นวยการ
			 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		
2542 – 2548
			 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
		
2539 – 2542
			 ตำ�แหน่ง วาณิชธนกิจ บริษัท สยามวานิชธุรกิจ จำ�กัด
		
2534 – 2536
			 ตำ�แหน่ง เศรษฐกรอาวุโส
			 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำ�กัด

ประวัติคณะผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 			
				
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		
อายุ
		
46 ปี 		
การศึกษา		
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 			
				
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อายุงานใน บสย. 7 ปี 8 เดือน 			
ประสบการณ์ทำ�งาน 				
บสย. 2562
			 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
			 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
2561 – 2562
			 ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการอาวุโส 			
			 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
		
2555 – 2561
			 ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการ 				
			 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (กำ�หนดกลยุทธ์
			 ด้านการตลาด/สร้างเครือข่าย (Networking)/พัฒนา
			 ผลิตภัณฑ์)
		
2558 – 2561
			 เป็นผู้แทนหลักของ บสย. ร่วมประชุม
			 คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�
			 เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนสำ�นักงานพัฒนา
			 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่อื่น 2553 – 2555
			 ตำ�แหน่ง Vice President Head of Small SME
			 Credit Product ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
		
2545 – 2553
			 ตำ�แหน่ง ผู้จัดการสำ�นักงานจังหวัดเชียงใหม่
			 บรรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
		
2544 – 2545
			 ตำ�แหน่งอาจารย์ประจำ�สาขา
			 ภาควิชาการจัดการมหาวิทยาลัยโยนก
		
2538 – 2544
			 ตำ�แหน่ง วิศวกรอาวุโส ภาคเหนือ-ลำ�ปาง
			 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ชื่อ-นามสกุล
นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข		
ตำ�แหน่ง			
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ		
อายุ
		
60 ปี (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2562)
การศึกษา		
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
				
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
อายุงานใน บสย. 14 ปี 1 เดือน 		
ประสบการณ์ทำ�งาน 				
บสย. 2562 – 30 ก.ย. 2562
			 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
		
เม.ย. 2562 – พ.ค. 2562
			 ตำ�แหน่ง รักษาการผู้อ�ำ นวยการ 			
			 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
		
2561 – 2562
			 ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 1
			 และ รักษาการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 2
		
2559 – 2561		
			 ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา
		
2556 – 2559
			 ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการอาวุโส
			 ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
		
2555 – 2556
			 ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประกันสินเชื่อ
		
2548 – 2555
			 ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันสินเชื่อ
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ที่อื่น 2531 – 2548		
			 ตำ�แหน่ง Relationship Manager
			 ธนาคารเอเชีย จำ�กัด (มหาชน)
		
2521 – 2531
			 ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
			 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

ภาวะแวดล้อมการดำ�เนินงาน
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยได้มีการพัฒนาและรักษาแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยมีช่วงเวลาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระดับสูงผ่านมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในช่วงร้อยละ 5 - 10 ระหว่างปี 2530 - 2539
และหลังจากนั้นเติบโตด้วยอัตราเร่งเฉลี่ยที่ลดลงหรือติดลบในบางปี เช่น ปี 2540 และปี 2541
ทั้งนี้ ในช่วงปี 2552-2561 มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.3% โดยเมือ่ พิจารณาถึงรายได้โดยเฉลีย่ ต่อเดือน
ต่อครัวเรือนของไทยในช่วงเวลาต่างๆ พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของประเทศ จากผล
สำ�รวจของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติในช่วงปี 2552 จนถึงปี 2560
พบว่ารายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของไทยได้มีการปรับ
เพิ่มขึ้นจาก ระดับ 20,903.00 บาท มาอยู่ที่ 26,946.43 บาท
จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เศรษฐกิ จ ไทยมี ก ารเติ บ โตที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และส่ ง ผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นด้วย สำ�หรับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 พบว่า GDP แบบปริมาณลูกโซ่
มีมูลค่าคิดเป็น 10,926.90 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.4
ด้วยอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2561 และเป็นการขยายตัว
ตำ�่ สุดในรอบ 5 ปี นับจากปี 2558 โดยมีอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าติดลบที่ร้อยละ 3.2 ตามปริมาณการค้าโลก
ที่ชะลอตัวจากการกีดกันทางการค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าอย่างจำ�กัด
สำ�หรับปี 2563 ภายใต้มุมมองการหดตัวหรือภาพการเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) ของเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์พิเศษ
เหนือความคาดหมาย (Extraordinary Situation) ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องอาศัยมาตรการ
และความรวดเร็วในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนสถานการณ์ตอ่ เนือ่ ง ซึง่ อาจมีความผันผวนหรือการเปลีย่ นแปลงต่อระบบ
เศรษฐกิจ การค้า การเมืองและสังคมโลกอันมีความซับซ้อนและเชือ่ มโยงกันอย่างไร้พรมแดนในปัจจุบนั รวมทัง้ รอยต่อในการปฏิรปู โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในเชิง
แข่งขันของไทย สำ�หรับเศรษฐกิจไทยซึ่งมีสัดส่วนรายได้ของภาค
การท่องเที่ยวต่อ GDP โดยรวม (Tourism direct GDP as a
proportion of total GDP) กว่าร้อยละ 20 นับจากปี 2559 นั้น
ทัง้ นี้ กรอบประมาณการอัตราการขยายตัว GDP ของไทยในปี 2563
ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจและปริมาณ
การค้าโลก ภัยแล้งและผลกระทบ อุบตั ภิ ยั ธรรมชาติและปัจจัยความ
ไม่แน่นอนนอกเหนือความคาดหมายอื่น ๆ การฟื้นตัวและปรับตัว
ของภาคธุรกิจและครัวเรือน รวมถึงนโยบายการกระตุน้ และเยียวยา
ทางเศรษฐกิ จ โดยภาครั ฐ ในช่ ว งระยะเวลาต่ า ง ๆ สรุ ป กรอบ
ประมาณการทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 เป็นดังนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มปี 2563
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
- การบริโภคภาคเอกชน
- การลงทุนภาคเอกชน
- การอุปโภคภาครัฐ
- การลงทุนภาครัฐ
- ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ
- ปริมาณการนำ�เข้าสินค้าและบริการ
2. ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
- มูลค่าการส่งออกสินค้า
- มูลค่าการนำ�เข้าสินค้า
3. อัตราเงินเฟ้อ (%)
- อัตราเงินเฟื้อทั่วไป
- อัตราเงินเฟื้อพื้นฐาน

ข้อมูลจริง

ประมาณการ ปี 2563

ปี 2561

ปี 2562

ณ ธันวาคม 2562

ณ มีนาคม 2563

4.1
4.6
3.9
1.8
3.3
4.2
8.6

2.4
4.5
2.8
1.4
0.2
-2.6
-4.4

2.8
3.0
3.4
2.6
6.3
1.4
1.6

-5.3
-1.5
-4.3
2.6
5.8
-16.4
-11.6

7.5
13.7

-3.2
-5.4

0.5
1.4

-8.8
-15.0

1.1
0.7

0.7
0.5

0.8
0.7

-1.0
-0.1

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
นับจากวิกฤติทางการเงินในปี 2540 ภาครัฐได้เล็งเห็นความสำ�คัญของ SMEs ที่มีต่อการสร้างรายได้ สร้างงาน รวมถึงการเป็นกลไก
สำ�คัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมรัฐวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งแรกในปี 2543 และได้ด�ำ เนินนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน SMEs อย่างเข้มแข็งเรื่อยมา ผ่านการมอบหมาย
ให้หน่วยงานสำ�คัญต่าง ๆ ดำ�เนินการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งผลให้
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP SME) เพิ่มขึ้นและมีนัยสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ พบว่าในปี 2557 จนถึงปี 2562 นั้น GDP SME ได้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากมูลค่า 5,261.09 พันล้านบาท มาอยู่ระดับ 7,410.00
พันล้านบาท ขยายตัวสอดคล้องทิศทางเดียวกับ GDP ของประเทศแต่มีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าและด้วยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
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มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและ GDP SMEs ปี 2557 – 2562
20,000

15,000

13,230.30

13,743.46

14,554.57

15,451.96

16,318.03

16,879.00

10,000

5,000

0

5,261.09

39.76
2557

5,631.43

40.97
2558

6,099.19

41.90
2559

6,557.75

42.43
2560

7,013.97

42.98
2561

GDP SME (พันล้านบาท)

7,410.00

43.90
2562
GDP รวม (พันล้านบาท)

ที่มา : สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
จากบทบาทสำ�คัญของ SMEs ด้วยจำ�นวนผู้ประกอบการจำ�นวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและเป็นแหล่งสร้างงานที่สำ�คัญของ
ประเทศและมีแนวโน้มการขยายบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับจากปี 2557 ซึ่งมีจ�ำ นวน SMEs 2,736,744 แห่ง และก่อให้เกิดการ
จ้างงาน 10,501,166 คน พบว่า ณ สิ้นปี 2561 จากจำ�นวนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งหมด 3,077,822 ราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.79
ของจำ�นวนวิสาหกิจทั้งประเทศนั้นก่อให้เกิดการจ้างงาน 13,950,241 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.46 ของการจ้างงานรวมทั้งหมด
ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวที่สูงกว่าการจ้างงานรวมของประเทศ ทั้งนี้ จำ�แนก SMEs ตามประเภทการจัดตั้ง พบว่า SMEs กลุ่มจดทะเบียน
ประเภทส่วนบุคคลและแบบอื่นๆ มีจำ�นวนมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.36 ตามด้วยกลุ่มจดทะเบียนประเภทนิติบุคคลและวิสาหกิจ
ชุมชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.03 และ 2.70 ตามลำ�ดับ และในภาพรวมเป็นกลุ่มธุรกิจการค้าและการบริการเป็นส่วนใหญ่ด้วยสัดส่วน
ที่ร้อยละ 41.57 และ 39.79 ตามลำ�ดับ
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การจ้างงานรวมในระบบและการจ้างงานของวิสาหกิจ SMEs ปี 2557 - 2561
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การจ้างงาน SMEs (พันราย)

การจ้างงานรวม (พันราย)

สัดส่วนการจ้างของ SMEs (%)

ที่มา : สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานสถานการณ์ SMEs ประจำ�ปี
ภายใต้แรงกดดันของผู้ประกอบการ SMEs จากการแข่งขันเป็นอย่างมากระหว่าง SMEs ด้วยกันเองและกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึง
ปัญหาด้านต้นทุนทางธุรกิจในระดับสูงและอุปสรรคด้านเงินทุน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การใช้บริการในตลาดสินเชื่อในภาพรวม
ซึง่ พบว่าการได้รบั สินเชือ่ สามารถช่วยลดข้อจำ�กัดในการลงทุนของผูป้ ระกอบการได้ ทัง้ นีโ้ ดยบริษทั ขนาดใหญ่และสินทรัพย์ถาวรบ่งชีถ้ งึ โอกาส
ที่มากกว่าในการได้รับสินเชื่อธุรกิจ และบริษัทขนาดเล็กมีแหล่งเงินทุนหลักที่สำ�คัญคือสถาบันการเงินอันเนื่องจากการมีแหล่งทางเลือก
เงินทุนอย่างจำ�กัด นอกจากนีบ้ ริษทั ขนาดเล็กมีแนวโน้มรับมือกับการหดตัวของสินเชือ่ ได้นอ้ ยกว่าและการลงทุนจะได้รบั ผลกระทบมากกว่า
บริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนภาพให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการได้รับการสนับสนุนทั้งในนโยบายในภาพรวม (Universal Policy) และ
นโยบายในลักษณะเฉพาะเจาะจง (Tailor - Made Policy) มากยิง่ ขึน้ ตามสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมและกิจการของ SMEs เพือ่ สนับสนุน
ความอยูร่ อดและการเติบโตของกิจการทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�และความช่วยเหลือด้านต้นทุนทางการเงิน
และภาระหนีส้ นิ เป็นต้น สำ�หรับผลของการไม่ได้รบั สินเชือ่ หรือได้รบั สินเชือ่ ไม่เพียงพอนัน้ พบว่า SMEs บางส่วนตัดสินใจสละโอกาสในการ
ลงทุนและบางส่วนได้ตัดสินใจดำ�เนินการกู้ยืมเพิ่มเติมทั้งจากสถาบันการเงินอื่น ๆ และการกู้เงินนอกระบบ
เมื่อพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินสำ�คัญอันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้วยนั้น พบว่าในช่วงที่
ผ่านมาอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ทีธ่ นาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชัน้ ดี (Minimum Retail Rate: MRR) จะสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่
ทีธ่ นาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชน้ั ดี (Minimum Loan Rate: MLR) เสมอ ทัง้ นี้ นอกเหนือจากปัจจัยด้านกลยุทธ์ของสถาบัน
การเงินแล้วยังเนื่องจากมุมมองด้านความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจและภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อการ
ชดเชยความเสี่ยงที่ไม่สามารถประเมินได้โดยเฉพาะกรณีของ SMEs และรายย่อย อันนำ�ไปสู่การกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือมูลค่า
การวางหลักประกันที่อาจสูงกว่าความเสี่ยงที่แท้จริงได้ด้วย
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อัตราดอกเบี้ย MLR และ MRR ของธนาคารพาณิชย์ ไทย ปี 2548 - 2562
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
จากการปรับเปลี่ยนกรอบกฎเกณฑ์และแนวนโยบายต่าง ๆ ในภาคการเงินที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อม
และเงื่อนไขการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งแนวโน้มการหดตัวทางเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น
เหนือความคาดหมาย อันส่งผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงกรอบการดำ�เนินธุรกรรมด้านสินเชื่อโดยรวม
ของธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อธุรกิจในปี 2563 ซึ่งส่งผลกดดันต่อการให้สินเชื่อกลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งในปี 2562 นั้นได้มีการชะลอตัวลดลง
ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นการหดตัวครั้งแรกของสินเชื่อกลุ่มธุรกิจ SMEs นับจากปี 2552 ทั้งนี้ ในปี 2562 มีภาระสินเชื่อ
ธุรกิจคงค้างประมาณ 5,035.60 พันล้านบาท ลดต่ำ�ลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีภาระสินเชื่อธุรกิจคงค้างอยู่ที่ 5,073.22 พันล้านบาท
สำ�หรับสถานการณ์ NPL ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ยังเป็นปัจจัยทีต่ อ้ งเฝ้าระวังด้วยมุมมองความเสีย่ งด้านความเปราะบาง
ทางเศรษฐกิจและสภาพคล่อง รวมถึงความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ยอดคงค้าง NPL ของธนาคารพาณิชย์ในปี 2562
ได้ปรับเพิ่มขึ้นจำ�นวน 21.37 พันล้านบาทจากสิ้นปี 2561 มาอยู่ที่ 465.02 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม (NPL
Ratio) ที่ร้อยละ 2.98 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 2.94 โดยสินเชื่อธุรกิจ SMEs เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อด้อยลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสัดส่วน NPL สินเชื่อธุรกิจ SMEs ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.63 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 4.56 ในปี 2561
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถิติสถาบันการเงินยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำ�แนกตามการจัดชั้น
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ เนื่องด้วยผู้ประกอบการ SMEs มีอยู่เป็นจำ�นวนมากและด้วยความหลากหลายทั้งในประเภทและขนาดของกิจการ รวมถึง
ข้อมูลการดำ�เนินกิจการและการเงินที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น สถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อรายได้หรือ NPL ในภาพรวมจึงไม่สามารถสะท้อนขนาดและ
ความเสี่ยงของกลุ่มสินเชื่อ SMEs ได้อย่างชัดเจน จึงจำ�เป็นต้องพิจารณาสถานการณ์และองค์ประกอบของ NPL ด้วยมิติที่หลากหลาย
ดังงานวิจยั ของสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วย อึง้ ภากรณ์ และธปท. ซึง่ พบว่าองค์ประกอบข้อมูลสินเชือ่ รายบัญชีสามารถช่วยประเมินสถานการณ์
หนี้เสียได้ทั้งในมิติของขนาดผ่านการวัดการกระจุกตัวของ NPL ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และมูลค่าหนี้เสียเฉลี่ยต่อลูกหนี้ รวมไปถึง
มิติด้านความเสี่ยงผ่านการวัดร้อยละความเสี่ยงในการเกิด NPL และร้อยละจำ�นวนรายลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงในการเกิด NPL
นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละรายธุรกิจก็มีความแตกต่างกันทั้งในขนาดและประเภท
ของสินเชื่อ รวมถึงสภาวะปัญหาที่เผชิญอยู่ ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ SMEs ด้วยประเภทที่หลากหลา
ยและตรงจุดกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และผลักดัน SMEs ให้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง รวมถึงการพัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนา Credit Scoring Model สำ�หรับ SMEs หรือรายย่อยภายใต้การวิเคราะห์
ข้อมูลจำ�นวนมากที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบการได้อย่างแม่นยำ�ตามที่หลาย ๆ หน่วยงานได้ดำ�เนินการพัฒนา
หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม
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สถานการณ์หนี้เสียในมิติของขนาดและความเสี่ยง
การจดทะเบียน

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ประเภทธุรกิจ

พาณิชย์
อุตสาหกรรม
บริการ
อสังหาริมทรัพย์
สาธารณูปโภค
ก่อสร้าง
เกษตร
เหมืองแร่

สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อ (%)

สัดส่วนยอดคงค้าง NPL (%)

% NPL

% NPL Headcount

75.4
24.6

71.3
28.7

5.88
7.28

6.57
8.60

สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อ (%)

สัดส่วนยอดคงค้าง NPL (%)

% NPL

% NPL Headcount

37.4
24.2
11.6
11.0
8.8
4.1
2.2
0.6

40.6
27.3
9.0
9.6
2.4
5.0
2.0
4.2

6.75
7.01
4.80
5.40
1.70
7.60
5.46
47.19

8.18
7.64
7.88
6.55
7.96
9.12
4.94
7.69

ที่มา : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มุมมองสินเชื่อธุรกิจไทยจำ�แนกข้อมูลรายสัญญา

ปัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพลต่อการดำ�เนินงาน
ปัจจัยภายใน
1. ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อที่หลากหลาย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำ�คัญของ บสย. ในการก้าวไปสู่การเป็น Credit Accelerator
ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อที่หลากหลายและเฉพาะกลุ่มยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นกลุ่ม Mass Product หรือ Standard Product
Program เพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ SMEs ทุกกลุม่ และผูป้ ระกอบการรายย่อย (Micro) โดยขยายเพิม่ เติมกลุม่ Special Product Program
เพื่อช่วยเหลือ SMEs กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงขยายไปยังธุรกรรมคล้ายสินเชื่อเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยอาศัย Credit Scoring Model และกระบวนการตั้งสำ�รอง (Reserve) ในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึง
ขยายขอบข่ายการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้ครอบคลุมธุรกรรม เช่าซื้อลิสซิ่ง และแฟคเตอริ่ง และโครงการ Direct Guarantee หรือ DG
โดยกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า (Risk Based Pricing) เพื่อขยายโอกาสในการช่วยเหลือและ
สนับสนุนกลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มยิ่งขึ้น
2. ความน่าเชือ่ ถือ อันเป็นผลจากการเป็นรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งเดียวในการให้บริการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ให้แก่
ผูป้ ระกอบการ SMEs ของไทย ช่วยให้ บสย. เป็นทีย่ อมรับและมีภาพลักษณ์การดำ�เนินงานในลักษณะไม่มงุ่ เน้นแต่ก�ำ ไรเกินควร เป็นคุณลักษณะ
เฉพาะไม่สามารถลอกเลียนแบบโดยองค์กรทั่วไปได้ ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย
3. ความเชี่ยวชาญในการค้ำ�ประกันสินเชื่อและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะของ บสย. อันเกิดจากประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ ช่วยให้การดำ�เนินงานของ บสย. มีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและความยืดหยุ่นในการ
ดำ�เนินงานขององค์กร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินและผู้ให้สินเชื่อในการปล่อยสินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ SMEs
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4. ความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันต่าง ๆ เป็นสมรรถนะเชิงรุกที่จำ�เป็นในการส่งเสริมให้การดำ�เนินงานของ บสย. เป็นไปได้อย่าง
ราบรืน่ และสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ โดยเฉพาะในการช่วยเหลือ SMEs ผ่านช่องทางหลักทัง้ ตัวบุคลากรและ
ฝ่ายงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีก้ ารเป็นกลางของ บสย. ส่งผลให้การดำ�เนินงานของ บสย. นำ�มาซึง่ ข้อมูลและการเชือ่ มโยงจำ�นวนมาก
ที่พร้อมต่อการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ตามความต้องการทั้งในการดำ�เนินงานในปัจจุบัน (Traditional Banking) และต่อไปในยุคดิจิทัล
(Digital Banking)
5. การบริหารจัดการองค์กร จากความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ในระยะยาว บสย. จึงมีแผน
การปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์ได้ยาก เพื่อปรับกระบวนทัศน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่าง ๆ ในการดำ�เนินงานของ บสย. และสนับสนุนต่อความสำ�เร็จในยุทธศาสตร์องค์กร ผ่านการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ (New
Business Model) รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารบุคลากร ด้วยการบริหารผลการดำ�เนินงานและขีดความสามารถของ
องค์กรเชิงรุกและอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยภายนอก
1. ปัจจัยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหมายถึงสภาวะเศรษฐกิจทัง้ ภายในประเทศและระดับโลกรวมถึง
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบ ทัง้ นี้ จากแนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังคงกดดันต่ออัตราการเติบโตของสินเชือ่ SMEs อย่างต่อเนือ่ ง ในขณะที่
สถานการณ์หนีท้ ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อ SMEs ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4.56 เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 4.63 ในปี 2562 ซึ่งก่อให้เกิดความไม่มั่นใจให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้การขยายตัวของสินเชื่อ SMEs
อาจต่ำ�กว่าความต้องการของตลาด และจะนำ�ไปสู่การเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณหนี้ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ยังส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของผู้ให้สินเชื่ออีกด้วย
2. ปัจจัยด้านความสอดคล้องของนโยบายภาครัฐ ที่อาจเกิดความไม่ต่อเนื่องในระยะยาวเนื่องด้วยปัจจัยด้านการเมืองและความ
จำ�เป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความแตกต่างในแนวนโยบายของหน่วยงานผู้กำ�กับดูแลที่มีจุดมุ่งเน้นหรือผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เช่น
นโยบายมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมกับกำ�หนดตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางการเงิน อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามภาครัฐ
ก็มนี โยบายให้ บสย. ช่วยส่งเสริมผูป้ ระกอบการ SMEs กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและต้องการความช่วยเหลือซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความคุม้ ค่า
ทางการเงินและการจำ�กัดปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantees) ของ บสย. ได้
3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีทางการเงิน นอกจากเทคโนโลยีทางการเงินจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำ�เนินงานของ บสย. แล้วแต่ยังอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของ บสย. ด้วยเช่นกัน เช่น การพัฒนา Platform ทางการเงินเพือ่ ทีจ่ ะเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative
Financing) ให้กับผู้ประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะ SMEs และรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
แต่ตำ�่ กว่าการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ โดยเป็นธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อโดยตรงระหว่างเจ้าของเงินทุนกับผู้ประกอบการที่มีความ
ต้องการเงินทุนแต่ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนจากสถาบันการเงินแบบเดิมได้ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้องการ ซึ่งประสบความสำ�เร็จ
เป็นอย่างสูงในหลาย ๆ ประเทศ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่คาดหวังความรวดเร็วและความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4. ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งในภาวะปกติเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อาทิ นโยบายส่งเสริมการเติบโตการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มอาเซียน และแนวนโยบายระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และนโยบายพิเศษเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยเหลือทุกภาคส่วนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ไปได้ รวมถึงเพื่อฟื้นฟูและเติบโตต่อได้ในระยะถัดไป ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” โดยให้ บสย. เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน
โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ บสย. SMEs สร้างไทย เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ทีก่ �ำ ลังมีความเสีย่ งและเริม่ ขาดสภาพคล่องให้สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อ และดำ�เนินธุรกิจได้รวมถึงแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้าร่วมกันระหว่าง บสย.และสถาบันการเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2562

ลักษณะการดำ�เนินงาน
ขั้นตอนการคำ�้ ประกันสินเชื่อของ บสย.
ในปี 2563 บสย. ได้ออกผลิตภัณฑ์และขัน้ ตอนการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แบบ Direct Guarantee (SMEs ติดต่อขอค�ำ้ ประกันฯ กับ บสย.
โดยตรง) เพิ่มขึ้นจากการค้ำ�ประกันฯ แบบ Indirect Guarantee (SMEs ติดต่อกับสถาบันการเงินก่อนส่งให้ บสย. ค้ำ�ประกันฯ) ด้วยการ
นำ�วิธีการวิเคราะห์ลูกค้ามาดำ�เนินการ การพัฒนาเครื่องมือ Underwriting/Credit Scoring model/Risk based pricing (RBP) และ
กระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า SMEs ซึ่งมีการติดต่อกับลูกค้า SMEs โดยตรง

Indirect Guarantee

Direct Guarantee (NEW)

ขั้นตอนการให้บริการ บสย.

ขั้นตอนการให้บริการ บสย.

SMEs

SMEs

ผู้ประกอบการ SMEs

ผู้ประกอบการ SMEs

4

ยื่นขอหนังสือ
ค้�ำ ประกัน

1

ให้สินเชื่อ

ยื่นคำ�ขอสินเชื่อ

1

6

งสือ
2 ออกหนั
รับรองค้�ำ ประกัน

ให้สินเชื่อ

2

ยื่นคำ�ขอ
ค้ำ�ประกัน

3

ออกหนังสือ
ค้ำ�ประกัน

3

5

ยื่นขอสินเชื่อ

ให้หนังสือ
ค้ำ�ประกัน

4 สิอนุนเชืมัตอ่ ิ
ธนาคาร

ธนาคาร

สถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน
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กลุ่มลูกค้าของ บสย.
การจัดแบ่งกลุม่ ลูกค้าของ บสย. ยึดตามกรอบ “พระราชบัญญัตบิ รรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” ซึง่ กำ�หนด
ภารธุระในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยกำ�หนดลูกค้าของ บสย. เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มลูกค้า

ผู้ให้สินเชื่อ
BANK

ผู้ประกอบการ SMEs

NON-BANK
LENDING FIRM

Non-Micro

สถาบัน
การเงิน
เฉพาะกิจ

ธนาคาร
พาณิชย์

Platinum
Gold
Silver
Bronze

ตามประกาศฯ
Micro

Medium
(0.014 ล้านราย)
Small
(1.338 ล้านราย)
Micro
(1.725 ล้านราย)

ผู้ประกอบการทั่วไป
ผู้ประกอบการกลุ่ม
ที่มีลักษณะเฉพาะ

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระหรือให้บริการ
ผู้ประกอบอาชีพ
ค้าขาย

จำ�นวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3.077 ล้านราย

ที่มา : รายงาน สสว. ประจำ�ปี 2562
กลุ่มที่ 1 ผู้ให้สินเชื่อ(สถาบันการเงิน) มีบทบาทสำ�คัญในการส่งผ่านบริการของ บสย. ไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งตามพระราช
บัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 กำ�หนดภารธุระของ บสย. ในการสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงิน
ในการให้สินเชื่อแก่ SMEs โดยจำ�แนกกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินของ บสย. เป็น ธนาคารพาณิชย์ภายใต้การกำ�กับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งในปี 2562 บสย. ได้ขยายฐานการค้ำ�ประกัน
สินเชื่อไปยังกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ตามประกาศกระทรวงการคลัง
กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการค้ำ�ประกันของ บสย. โดยตรง ทั้งนี้ บสย.
ได้มีการทบทวนและจัดกลุ่มลูกค้าโดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่รวมมูลค่าที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท ประกอบกับข้อมูลของ
ลูกค้า อาทิ ระดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจ มาวิเคราะห์เพื่อกำ�หนด
กลุ่มเป้าหมายย่อย (Sub-Segment) ดังนี้
1. กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Enterprises: Micro) สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 5 ล้านบาท
		 อาทิ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือให้บริการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย
2. กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ใช่รายย่อย (Non-Micro Enterprises) ประกอบด้วย
		 2.1 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small Enterprises: Small)
		 สินทรัพย์ถาวรเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
		 2.2 ผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium Enterprises: Medium)
		 สินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท
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กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อยังคงมีแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มเป้าหมาย (Medium, Small,
Micro) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านสถาบันการเงินได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) ซึ่งมีอยู่
เป็นจำ�นวนมาก ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อในปี 2563 (ต่อเนื่องจากปี 2562) จึงมีโครงการตามนโยบายรัฐ สำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs
ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นดำ�เนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ดังนี้
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำ�ประกันสินเชื่อ
โครงการตามนโยบายรัฐ
โครงการ บสย. ดำ�เนินการเอง
NonMicro

Medium
(0.014 ล้านราย)
Small
(1.338 ล้านราย)

Micro

1. PGS 8
(150,000 MTHB)
Standard Product
Program

Micro
(1.725 ล้านราย)

3. Start-up & Innobiz
(8,000 MTHB)
Special Product
Program

5. RENEW
4. Leasing/HP
(1,000 MTHB)

2. Micro3
(15,000 MTHB)
Micro Product Program

Nano/วิสาหกิจชุมชน
จำ�นวน SMEs รวม 3.077 ล้านราย

ที่มา : รายงาน สสว. ประจำ�ปี 2562 เป็นจำ�นวน SMEs ของปี 2561 รวม 3.077 ล้านราย เป็น Medium 14,171 ราย
ข้อมูล ธปท. ณ สิ้นปี 2561 มีรายบัญชี SMEs จำ�นวน 1.352 ล้านราย
1.
2.
		
3.

Standard Product Program ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือ SMEs ทั่วไป เช่น โครงการ SMEs ทวีค่า PGS8
Special Product Program ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือ SMEs กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่า SMEs ทั่วไป เช่น Start-up SMEs,
Innovation SMEs โดยผ่านโครงการ Start-up & Innobiz
Micro Product Program ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือกลุ่มรายย่อยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โครงการ Micro3

ทั้งนี้ บสย. ได้ขยายการค้ำ�ประกันไปยังธุรกรรมคล้ายสินเชื่อ คือ โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อเช่าซื้อ ลิสซิ่ง และแฟ็กเตอริง ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้หลากหลายยิ่งขึ้น ตามที่ได้รับการแก้ไข พรบ. บสย. ให้สามารถค้ำ�ประกันครอบคลุม
ผู้ให้สินเชื่อและธุรกรรมสินเชื่อมากยิ่งขึ้น โดยได้ได้พัฒนาเครื่องมือ Credit Scoring เพื่อใช้ในการคัดกรองลูกค้าและคิดค่าธรรมเนียมตาม
ความเสี่ยง (Risk based pricing) รวมถึงได้พัฒนาเครื่องมือ Screening เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองลูกค้า SMEs โดยมีแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อนับจากปี 2563 - 2567 ดังนี้
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แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2563 - 2567
ผลิตภัณฑ์ในปี 2563
การศึกษาวิจัยรองรับ ปี 2563-2567
ผลิตภัณฑ์ในปี 2563 (ต่อเนื่อง)

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา

โครงการรัฐสนับสนุน
PGS8 150,000 ล้านบาท
(สิ้นสุด 31/12/63)
ดีแน่นอน/บัญชีเดียว/LG/
Supply Chain/Franchise/		
สหกรณ์ภาคการเกษตร
Micro3 15,000 ล้านบาท
(สิ้นสุด 23/7/63)
Start up & Innobiz 8,000 ล้านบาท
(สิ้นสุด 25/2/64)
โครงการที่ บสย. ดำ�เนินการเอง
Direct Guarantee : ลูกค้าเดิม เป็นต้น
PGS Renew (สิ้นสุด 31/12/64)
Leasing/HP 1,000 ล้านบาท
(สิ้นสุด 30/9/63)

โครงการรัฐสนับสนุน
เพิ่มรูปแบบโครงการ PGS8
Flexi. & Customized PGS by Bank,
SMEs, Sector เป็นต้น
Target Sector
Risk Based Pricing (Scoring)
Gov. Subsidy
Micro4 new version
โครงการที่ บสย. ดำ�เนินการเอง
Direct Guarantee : Credit Scoring
Model และ Data Management
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โครงการรัฐสนับสนุน
LG for B2G คำ�้ ประกันตรงไปยัง
หน่วยงานภาครัฐ
Cross-border Guarantee คำ�้ ประกัน
ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
Start up & Innobiz New Version
Funding Gateway ตัวกลางเชื่อมโยง
SMEs ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้ง
ขยายการค้ำ�ประกันไปยังกลุ่ม
Non-bank/Fintech/Peer to Peer
Lending/Venture Capital/
Crowdfunding
ให้สินเชื่อโดยตรงสำ�หรับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้/SME 		
ที่ประสบปัญหา NPL/กองทุนฟื้นฟู
การร่วมลงทุน/การค�ำ้ ประกันเงินกองทุน

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการใหม่ (Transformation) ด้วยวัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลักอย่าง Digital Disruption ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ผ่านการประยุกต์และบูรณาการโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของ บสย. ทัง้ ในด้านการส่งมอบคุณค่าและรูปแบบการดำ�เนินงาน
อย่างครอบคลุม เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำ�คัญและยั่งยืนต่อ บสย. ตลอดจนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนาประเทศ จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว นำ�มาสู่การปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมใหม่
และยุทธศาสตร์ของ บสย. ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ดังนี้

“เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและ
โอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

ในด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจ

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศผ่านอัตราการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่มมากขึ้น

พัฒนาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนให้แก่ SMEs

Financial

เพิ่มยอดค้ำ�ประกันสินเชื่อสะสม
ทั้งแบบ PGS และ DG

ความเป็นไปได้ในด้านเงินทุน
และโอกาสทางธุรกิจ

G

overnance for Growth
กำ�กับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาล
ที่ผลักดันการเติบโตขององค์กร

ค่านิยมหลัก

Trueมุ่งสูfinancial
partner for SMEs
Cเชืonnectivity
for business possibilities
่การเป็นคู่คิดให้กับ SMEs
่อมโยงองค์กรและ SMEs เพื่อผลักดัน

พันธกิจ

ยกระดับขีดความสามารถ ส่งเสริมการดำ�เนินงาน
พัฒนาศักยภาพ SMEs
ผลักดัน SMEs
เชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจ
องค์กร เพือ่ การสนับสนุน ทีโ่ ปร่งใสในทุกระดับองค์กร
และผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการรายย่อย
ครบวงจร สำ�หรับ SMEs
เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
อย่างยัง่ ยืน
และผูป้ ระกอบการรายย่อย
อย่างบูรณาการ
และองค์ความรู้ทั้งระบบ ด้วยนวัตกรรมทางการเงิน

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการส่งเสริมโอกาสของ SMEs ผ่านการเติมทุน เติมความรู้ และเติมคุณภาพชีวิต

Rebrand บสย. ให้เข้าถึงง่าย
และยกระดับการทำ� Marketing
Communication
เพื่อสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์ บสย.

เพิ่ม Exposure ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ใกล้ชิดลูกค้า เช่น DG, การสร้าง
แพลตฟอร์มเชื่อมแหล่งเงินทุน และ
ผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากการคำ�้ ประกัน

ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของ SMEs
และ Brand Engagement ในขณะเดียวกัน

Customer

พัฒนากระบวนการลงทุนเพื่อสร้างผลกำ�ไร
จากการลงทุนโดยภายใน (In - house)
เพื่อนำ�กำ�ไรมาสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

พัฒนากระบวนการให้บริการบนช่องทาง
ออนไลน์ เช่น กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงบนช่องทางออนไลน์

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อมูล
ที่บูรณาการอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ Cleansing
จนถึงขอบเขตการเข้าถึง

Internal
Process

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
เพื่อการดำ�เนินแผนยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการให้บริการแบบออนไลน์
ในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงปรับปรุงระบบงานให้พร้อม
สนับสนุนกระบวนการใหม่

พัฒนาโครงสร้างด้าน IT
เพื่อให้รองรับการทำ� Big Data Analytics
สำ�หรับยกระดับการให้บริการ

Organizational
Capacity

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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แผนยุทธศาสตร์ ช่วงปี 2563 - 2565
เน้นการดำ�เนินการสนับสนุนสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ การค้ำ�ประกันสินเชื่อ ให้มีการพัฒนาการทำ�ผลิตภัณฑ์
การค้ำ�ประกันให้หลากหลายยิ่งขึ้น ถือเป็นแผนช่วง Quick-Win ที่มุ่งหวังผลงานให้เกิดขึ้นชัดเจนในระยะสั้นในช่วง 3 ปีแรก ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ Credit Accelerator เป็นแผนการสร้างผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันรูปแบบใหม่ที่ บสย. พร้อมดำ�เนินการโดยเฉพาะ
การค้ำ�ประกันทางตรง (Direct Guarantee) ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์น�ำ ร่องในการสร้างผลิตภัณฑ์การค้ำ�ประกันที่มีกำ�ไรจากการขายผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มลูกค้า (Segment) ที่มีความเสี่ยงไม่สูงมาก โดย บสย. จะมีการพัฒนาเครื่องมือการจัดทำ� Credit Scoring Model มาจัดอันดับ
ความเสีย่ งลูกค้าก่อนจะปรับระดับความเสีย่ งให้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ หมาะสมต่อไป (Risk - based Pricing) โดยมีโครงการทีส่ �ำ คัญได้แก่
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Direct Guarantee
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ PGS Flexi
2. ยุทธศาสตร์ SMEs Growth Companion เป็นแผนการทำ�งานสร้างองค์ความรู้ (Financial Literacy) ให้กับ SMEs และสร้าง
การเติบโตคู่ขนานระหว่าง บสย. กับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งแผน SMEs Growth Companion นี้จะเป็นแผนที่ช่วยสนับสนุนการดำ�เนินการ
ของแผน Credit Accelerator โดยมีโครงการที่ส�ำ คัญ ได้แก่
โครงการพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาองค์ความรู้ทางการเงินให้แก่ SMEs รวมถึงพัฒนาการร่วมมือด้านการ
เชื่อมโยงตลาดให้แก่ SMEs
โครงการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลในการทำ�กิจกรรม Knowledge Management เพือ่ สร้าง Engagement กับลูกค้า SMEs

แผนยุทธศาสตร์ ช่วงปี 2564 - 2565
เป็นแผนที่เริ่มดำ�เนินการในช่วงระยะกลางของแผน Transformation 5 ปี เพื่อเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของ บสย. ในการเป็นตัวกลาง
ทางการเงินระหว่าง Demand สินเชื่อธุรกิจและ Supply ของแหล่งเงินทุน เพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเดิม ทั้งนี้อาจเป็น
การกู้ยืมในรูปแบบระหว่าง Peer - to - Peer ซึ่ง บสย. จะดำ�เนินการจับคู่ระหว่าง Demand และ Supply ข้างต้นให้มาพบกัน
3. ยุทธศาสตร์ Funding Gateway เป็นแผนการทำ�งานช่วงกลางของแผน Transformation ที่ บสย. เพิ่มบทบาทในการเป็น
ตัวกลางทางการเงิน ในการจับคู่กลุ่ม Demand ที่ต้องการ Uses of Fund และ กลุ่ม Supply ที่ต้องการเป็น Sources of Fund โดยมี
โครงการที่สำ�คัญ ได้แก่
โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุน
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อรองรับการให้บริการ Funding Gateway และรองรับการให้บริการผลิตภัณฑ์ของ
บสย.

แผนยุทธศาสตร์ ช่วงปี 2563 - 2567
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องการดำ�เนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับแต่เริ่มทำ�แผน Transformation แต่เนื่องจากขอบเขตการทำ�งาน
ให้บรรลุผลต้องอาศัยความสำ�เร็จของการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ (พรบ.) ดังนั้น บางแผนงานจึงต้องเตรียมการล่วงหน้า คู่ขนานไปกับ
การแก้ พรบ. บสย. ประกอบด้วย
4. ยุทธศาสตร์ Finance the Unfinanced เป็นแผนการแสวงหาแหล่งเงินทุน ซึง่ อาจเป็นแหล่งเงินทุนอืน่ แล้ว บสย. มาดำ�เนินการ
เป็นผูจ้ ดั การกองทุน หรือใช้เงินทุนของ บสย. ในส่วนทีส่ ามารถจัดสรรมาปล่อยสินเชือ่ ให้ลกู ค้าบางกลุม่ ซึง่ การจะบรรลุเป้าหมายทุกประการ
ตามแผน Finance the Unfinanced นี้ต้องอาศัยผลสำ�เร็จของการแก้ไข พรบ. บสย. ร่วมด้วย โดยมีโครงการที่ส�ำ คัญ ได้แก่
โครงการศึกษากองทุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และออกแบบเกณฑ์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
โครงการยื่นขอกองทุนฟื้นฟู SMEs จากกระทรวงอุตสาหกรรม
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รายงานประจำ�ปี 2562

5. ยุทธศาสตร์ SMEs Data Bank เนื่องด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เป็นยุค Digitalized และ บสย. เป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลลูกค้า
SMEs อยู่เป็นจำ�นวนมาก ดังนั้น บสย. จึงนำ�โอกาสนี้มาพัฒนาวางระบบการบริหาร Data Structure ให้ตอบสนองต่อการใช้ข้อมูลแบบ
Data Analytics โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำ�ไปต่อยอดได้ทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารผลิตภัณฑ์ การทำ�การตลาดลูกค้า
ซึ่งนอกจากการใช้ประโยชน์ภายใน บสย. ได้แล้ว ในอนาคตประโยชน์ที่ได้จากการสร้างอันดับเครดิตความเสี่ยงของลูกค้า (Credit Scoring
Model) ของ บสย. น่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มธนาคาร ในการใช้บริการข้อมูลและสารสนเทศลูกค้า SMEs จาก
บสย. โดยมีโครงการที่สำ�คัญ ได้แก่
โครงการออกแบบฐานข้อมูลและวิธีการทำ�งานสำ�หรับการจัดทำ�ฐานข้อมูล Big Data
โครงการจัดทำ�กรอบแนวทางและระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)
โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบ Data Management Platform และระบบที่รองรับการทำ� Big Data Analytics
อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินการตามแผน Transformation ให้ประสบผลสำ�เร็จจำ�เป็นต้องมีการจัดทำ�ยุทธศาสตร์สนับสนุน เพื่อลด
ข้อจำ�กัดในด้านกฎหมาย การปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร และการพัฒนาแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์สนับสนุนการทำ�แผน Transformation
(1) มุ่งเน้นการปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เพื่อดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์
(2) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ของ บสย. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ รวมถึงมุ่งเน้นการรับรู้
ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) ในวงกว้างเพื่อสนับสนุนการขยายฐานตลาดยุทธศาสตร์หลักทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
(3) มุ่งเน้นพัฒนาแนวทางการลงทุนด้วยตนเองของ บสย. (In-house) เพื่อสะสมองค์ความรู้ในการลงทุนด้วยตนเองในระยะยาว
(4) มุ่งเน้นปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในงานติดตามหนี้ ทั้งการศึกษาแนวทางการขาย Port ลูกหนี้ การปรับปรุงแนวทางการจ้าง
Outsource ในกลุ่มที่ติดตามหนี้ได้ยาก และการออกมาตรการจูงใจในการประนอมหนี้ (Campaign) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับชำ�ระหนี้
มากขึ้น โดยมีโครงการที่สำ�คัญ ได้แก่
โครงการศึกษาและขออนุมัติปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เพื่อดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการศึกษาแนวทางการปรับภาพลักษณ์ของ บสย. (Rebranding)
โครงการศึกษาแนวทางการบริหารกองทุนโดยหน่วยงานภายใน (In - house)
โครงการศึกษาแนวทางการปรับรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ครอบคลุมประเภทหลักทรัพย์ที่หลากหลาย
แผนการจัดการด้านการปรับโครงสร้างองค์กร
ในปี 2562 บสย. มีการว่าจ้างที่ปรึกษามาศึกษาและให้ข้อแนะนำ�การจัดการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม โดยแบ่งเป็น
6 สายงาน ซึ่งงานในแต่ละสายควรมีความเกี่ยวข้องในการอยู่ในกลุ่ม Job Family เดียวกันทั้ง 6 สายงาน ประกอบด้วย
1. สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
2. สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ
3. สายงานปฏิบัติการ
4. สายงานสารสนเทศและดิจิทัล
5. สายงานการเงิน
6. สายงานสนับสนุน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
บสย. ได้กำ�หนดโครงสร้างองค์กรและจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อทำ�ให้การปฏิบัติการบรรลุได้ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของภาครัฐในอนาคต โดยการบริหาร
จัดการภายในของ บสย. มีกรรมการและผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้น�ำ สูงสุดขององค์กร และแบ่งการบริหารออกเป็น 6 สายงาน ตามที่ได้กล่าวมา
แล้วข้างต้น และมีจ�ำ นวนกรอบอัตรากำ�ลังภาพรวมทั้งองค์กรของพนักงานประจำ�อยู่ที่ 361 คน คงที่ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2567 โดยกำ�หนด
ให้มีผู้บริหารสายงานทำ�หน้าที่บริหารในแต่ละสายงาน 1 คน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บสย. เพื่อเข้ามามีบทบาทในการกำ�กับดูแล
การบริหารกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Good Corporate Governance) รวมถึงการเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐสู่การดำ�เนินงานให้เป็นรูปธรรม
ที่จะส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ โดยคณะกรรมการ บสย. มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�หน้าที่
กำ�กับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการ และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองงานก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ บสย.
ทัง้ นี้ เพือ่ ตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์องค์กรในภาพรวม หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลต้องการเครือ่ งมือพืน้ ฐานเพือ่ เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของบุคลากรในภาพรวมโดยมุง่ เน้นให้ความสำ�คัญในการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล เพือ่ รองรับ
ทิศทางใหม่ขององค์กร และเป็นองค์กรที่เน้นวัฒนธรรมการสร้างผลงาน ตลอดจนสามารถยกระดับขีดความสามารถของฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ซึ่งแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : รองรับทิศทางธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถบุคลากรขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการกำ�หนดทักษะ
และสมรรถนะความสามารถบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะความสามารถที่ตรงกับทิศทางธุรกิจใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
กลยุทธ์ที่ 2 : องค์กรที่เน้นวัฒนธรรมการสร้างผลงาน มุ่งเน้นให้พนักงานแสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการปรับ
เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร สิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน การส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ของบุคลากร เพื่อเน้นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำ�คัญ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนภาคสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับประสิทธิภาพระบบงานทรัพยากรบุคคล พิจารณาครอบคลุมถึงเครื่องมือที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญของ
ระบบงานทรัพยากรบุคคล (HR Foundation) เพื่อตอบโจทย์ทิศทางองค์กรที่เปลี่ยนไปและสนับสนุนการดำ�เนินงานบุคลากร ซึ่งประกอบ
ด้วยนโยบายทรัพยากรบุคคล โครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำ�แหน่งงาน การวางแผนอัตรากำ�ลัง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
โครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลยุทธ์ที่ 4 : แผนสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร จำ�เป็นต้องสร้าง
การมีสว่ นร่วมของบุคลากรและการบริหารการเปลีย่ นแปลงเป็นอย่างดี เพือ่ ให้องค์กรสามารถดำ�เนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีของบุคลากรเพื่อให้สามารถดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร มีความพึงพอใจกับวัฒนธรรม
การทำ�งาน และรู้สึกมีส่วนร่วมกับความสำ�เร็จ
โดยมีโครงการและแผนงานที่สำ�คัญ ได้แก่
โครงการแผนงานจัดทำ�พจนานุกรมเชิงสมรรถนะของตำ�แหน่งงาน
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
โครงการสำ�รวจหาปัจจัยและความผูกพันของพนักงาน บสย.
แผนงานการจัดทำ�ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
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ดังนี้

นอกจากนี้ บสย. ยังได้ก�ำ หนดโครงการต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนและรองรับการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ บสย. ในระยะต่าง ๆ
1. โครงการตามแผนวิสาหกิจ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5

ชื่อโครงการ

โครงการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า
โครงการการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าโครงการ Micro Entrepreneurs
โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำ�นาญการ เพื่อให้คำ�ปรึกษาและจำ�หน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
โครงการพัฒนา Credit Scoring Model และติดตั้งระบบ Credit Scoring และ Risk Based Pricing
โครงการพัฒนาระบบคำ�้ ประกันสินเชื่อหลักใหม่ (Core Guarantee System: CGS) (ต่อเนื่อง)

2. แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap)
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6

ชื่อโครงการ

โครงการการจัดทำ�แผนแม่บท CG และ CSR
โครงการบริหารจัดการความรู้
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (โครงการตามแผน Transformation
แผนพัฒนาบุคคลากร)
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ DG และกระบวนการทำ�งาน (โครงการตามแผน Transformation ยุทธศาสตร์ที่ 1)
โครงการขับเคลื่อนค่านิยมไปสู่วัฒนธรรมองค์กร
โครงการสำ�รวจหาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

47

สารสนเทศผลการดำ�เนินงาน
การค้ำ�ประกันสินเชื่อ
จากความตระหนักในภารธุระที่มีต่อผู้ประกอบการ SMEs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ SMEs
ไม่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับสินเชื่อด้วยจำ�นวนไม่เพียงพอ บสย. จึงได้ถ่ายทอดออกมาเป็นสมรรถนะหลักและความเชี่ยวชาญที่ยึดถือเรื่อยมา
นับจากก่อตั้งในปี 2534 ลุล่วงจนถึงปี 2562 บสย. ได้ดำ�เนินการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ด้วยวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน SMEs
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างคุ้มค่าและเพื่อลดอุปสรรคในการอนุมัติสินเชื่อที่อิงกับหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันเป็นสำ�คัญ รวมถึงการ
ช่วยเหลือผ่านโครงการพิเศษต่าง ๆ เพือ่ ช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs อย่างเฉพาะเจาะจงหรือในเหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ ภายใต้การดำ�เนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด Cost Benefit Analysis ทั้งนี้ ผลรวมการค้ำ�ประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non - bank) ในปี 2562 พบว่า มียอดอนุมัติการคำ�้ ประกันสะสมจำ�นวน 847,925 ล้านบาท และจำ�นวนโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนรวม 560,566 ฉบับ ซึง่ ก่อให้เกิดสินเชือ่ เข้าสูร่ ะบบคิดเป็น 1,250,798 ล้านบาท และรักษาการจ้างงานเดิมในระบบเศรษฐกิจ
เฉลี่ยปีละกว่า 600,000 ราย
การดำ�เนินงานค้�ำ ประกันสินเชื่อและเหตุการณ์สำ�คัญระหว่างปี 2550 - 2562
2562
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
จากภัยแล้ง สงครามการค้า
และการแข็งค่าของเงินบาท

1,500

50.
1,2
06
25.
1,1

1,200

80

2560 - 2561
นโยบายกีดกันทางการค้า
และ พรบ.การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2551

991
.21

847

.93

876

.30

.53

757
.42
668

.29

.79

639

.67
.48

494
.29

529
.10

391

397
.44

.16

.34

108

57
107
65.

02

.93

2550

44.
01
69.

40.
71
63.
55

0

160
.60

.53

268

.95

330

2550 - 2551
วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์

187

300

2548 -2553
เหตุการณ์ ไม่สงบ
ทางการเมือง

243

600

771

2554 - 2555
เหตุมหาอุทกภัยและการดำ�เนิน
นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ� 300 บาท

581

900

.89

2556 - 2559
เหตุการณ์ ไม่สงบ
ทางการเมือง และปรากฏการณ์
Digital Disruption

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ยอดอนุมัติ (พันล้านบาท)

2560

2561

สินเชื่อ SMEs (พันล้านบาท)

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Data Warehouse และระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ ณ 31 ธันวาคม 2562
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2562

จากจำ�นวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีอยู่จำ�นวนมากและกระจายทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2562 บสย. จึงยังคงได้กระจาย
้
การคำ�ประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ทั้งในระดับภูมิภาคและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สรุปดังนี้
ภูมิภาค

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง

สัดส่วน
ยอดอนุมัติคำ�้ ประกันสินเชื่อ

สัดส่วนจำ�นวนรายการ
ที่ ได้รับอนุมัติคำ�้ ประกันสินเชื่อ

39.50%
17.99%
12.69%
12.38%
9.53%
7.91%

24.19%
21.19%
19.39%
15.40%
8.76%
11.07%

หมายเหตุ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม
ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Data Warehouse และระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ ณ 31 ธันวาคม 2562
การดำ�เนินงานค้�ำ ประกันสินเชื่อจำ�แนกตามประเภทธุรกิจ

39.02%
9.56%
9.77%
10.00%

35.68%

8.33%

7.93%

9.42%

8.29%

9.21%

9.18%

39.12%
7.77%
8.44%
9.24%

33.62%
8.05%
8.20%
8.70%
12.88%

12.10%

13.60%

11.88%

18.57%

24.11%

25.32%

23.55%

28.55%

2558

2559

2560

2561

2562

13.08%

การบริการ

36.83%

การผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ

อาหารและเครื่องดื่ม

เกษตรกรรม

เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร

อื่น ๆ

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ Data Warehouse และระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ ณ 31 ธันวาคม 2562
ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Data Warehouse และระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ ณ 31 ธันวาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นอกจากนี้เพื่อให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงโดยความร่วมมือของเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. กระจายไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ต่าง ๆ รวมถึง
กลุ่มผู้ประกอบการ Micro SMEs และกลุ่ม Start up SMEs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ภูมิภาค

สัดส่วน
ยอดอนุมัติคำ�้ ประกันสินเชื่อ

สัดส่วนจำ�นวนรายการ
ที่ ได้รับอนุมัติคำ�้ ประกันสินเชื่อ

0 - 200,000
200,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 10,000,000
10,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 30,000,000
30,000,001 - 40,000,000
40,000,001 - 50,000,000
50,000,001 - 100,000,000

6.30%
2.73%
5.56%
46.09%
15.50%
11.25%
4.28%
5.24%
0.46%
2.59%

66.61%
7.46%
6.32%
16.42%
2.08%
0.76%
0.17%
0.14%
0.01%
0.03%

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Data Warehouse และระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ ณ 31 ธันวาคม 2562
ผลประโยชน์จากโครงการค้�ำ ประกันสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ Micro SMEs และ Start up
รักษาการจ้างงาน (ราย)

200,000

กลุ่ม Micro และ Start up

164,551

ลำ�ดับ

150,000

133,707

100,000

87,388
57,150

50,000
0

85,791

15

1,911

2556

2557

2558

ยอดอนุมัติสะสม (พันล้านบาท)
ปี 2558

5.01

ปี 2562

29.29

2559

2560

2561

2562

สินเชื่อหลังการค้�ำ ฯ (พันล้านบาท)
ปี 2558

5.15

ปี 2562

30.67

ชื่อโครงการ

1.

Micro SMEs GSB

2.

Micro Entrepreneurs ระยะที่ 1

3.

Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2

4.

Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3

5.

Start up & Innovation

6.

Start up & Innobiz
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (พันล้านบาท)
ปี 2558

22.95

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Data Warehouse และระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ ณ 31 ธันวาคม 2562

50

รายงานประจำ�ปี 2562

ปี 2562

134.15

การดำ�เนินงานโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ ของ บสย.
จากโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบของ SMEs จากนโยบายสนับสนุนภาครัฐ ทั้งนี้ บสย. ได้ดำ�เนินการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกการค้ำ�ประกันสินเชื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นช่วยให้ SMEs
ที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอ ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการผ่านนโยบายภาครัฐ สามารถช่วยเหลือ
SMEs ได้ 502,833 ราย ได้รับวงเงินอนุมัติคิดเป็น 690,729.33 ล้านบาท และได้รับสินเชื่อมูลค่า 1,064,128 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โครงการ

วงเงิน
้คำ�ประกัน
(ล้านบาท)

ผลการดำ�เนินงานสะสม ณ 31 ธันวาคม 2562
วงเงิน
สินเชื่อที่อนุมัติ
ราย
การจ้
า
งงาน
อนุมัติ
การค้ำ�ฯ
(LG)
(คน)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 1)
30,000
7,473 29,989.34
233,673
58,604.19
Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 2)
30,000
10,152 30,000.00
263,200
53,563.03
Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 3)
36,000
11,066 35,047.56
226,958
57,385.94
PGS โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขายตรง
2,000
460
1,341.03
8,773
1,343.23
PGS อุทกภัย ธพว. 54
2,000
604
680.95
3,791
684.25
PGS Flood 2011
100,000
6,670 28,074.86
197,290
41,848.18
Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 4)
24,000
7,647 23,999.87
142,100
40,250.95
PGS New/Start up SMEs
10,000
3,421
2,109.30
14,445
2,213.80
PGS_PIL 55 - 58
20,000
6,990 19,202.58
109,146
19,208.78
PGS5 ปี 56 - 58
240,000
54,367 158,174.27
918,503
260,960.09
OTOP และวิสาหกิจชุมชน
10,000
221
77.76
1,072
91.90
Policy Loan
15,000
4,378 12,673.96
68,442
13,194.74
PGS5 (ปรับปรุงใหม่)
100,000
27,090 99,999.94
596,267
139,568.06
SMEs ทวีทุน (PGS6)
19,000
6,923 18,678.01
147,851
31,503.62
อุทกภัยภาคใต้ ธพว. 60
5,000
632
1,623.62
8,656
1,804.79
SMEs Transformation Loan
15,000
4,085 13,572.75
84,506
14,570.42
SMEs ทวีทุน (PGS6 ปรับปรุงใหม่)
81,000
21,147 81,000.00
482,642
133,491.85
อุทกภัยและภัยพิบัติ ธพว. 60
3,376
938
2,323.39
11,354
2,607.49
PGS7 SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ (ผ่าน KTB)
10,000
1,181
821.26
2,709
1,101.37
PGS7 SMEs นิติบุคคลบัญชีเดียว
20,000
2,491
9,410.88
76,673
13,912.81
PGS7 SMEs รายเล็ก
30,000
15,621 21,782.42
129,488
28,934.24
PGS7 SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่าน SFIs
40,000
2,678 10,824.85
47,978
19,123.07
PGS7 SMEs ทั่วไป
30,000
4,915 22,025.51
146,019
37,773.59
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 1
5,000
49,950
5,000.00
89,218
5,140.34
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2
13,500 167,946 13,499.99
287,419
14,047.17
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3
15,000
69,394
6,265.45
136,173
6,399.72
Start up & Innovation
10,000
1,212
1,993.83
8,472
2,343.12
Start up & Innobiz
8,000
1,292
2,525.89
9,135
2,732.48
PGS8 บสย. SMEs ดีแน่นอน
50,000
10,043 30,242.86
179,841
47,356.77
PGS8 บสย. SMEs บัญชีเดียว
15,000
1,786
6,874.65
50,967
10,598.56
PGS8 บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำ�ประกัน
3,000
44
644.58
2,845
1,458.59
PGS8 บสย. SMEs Supply chain/Franchines
2,000
16
247.98
624
311.34
Grand Total
993,876 502,833
690,729 4,686,230
1,064,128
หมายเหตุ : โครงการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการชุมนุมและโครงการโลจิสติกส์ไทยได้รวมอยูใ่ นโครงการ PGS2
ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Data Warehouse และระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการ ณ 31 ธันวาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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นับจากปี 2552 ที่ บสย. ได้มีการออกผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มเติมในกลุ่ม Portfolio Guarantee Scheme และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Package
Guarantee ในปี 2557 เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ สามารถสรุปโครงการสำ�คัญในปี 2557
- 2562 ได้ดังนี้
กลุ่มประเภท

กลุ่มลูกค้า
Micro

โครงการ
สำ�คัญ
กอนหน้า
การคำ�้ ประกัน
แบบIndividual
Guaranteee
Scheme
(2534-2546)

ปี 2557

ตอบสนอง
นโยบายรัฐ
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รายงานประจำ�ปี 2562

ปี 2559

ปี 2560

Micro Entrepreneur
ระยะที่ 1 & 2
24 มิ.ย. 57 - 23 ก.พ. 70
วงเงิน 18,500 ลบ.

การคำ�้ ประกัน OTOP และวิสาหกิจชุมชน
แบบ Risk
28 กค. 57 - 24 มิย. 65
Participation วงเงิน 10,000 ลบ.
(2547-2551)

บสย.
ดำ�เนินการเอง

ปี 2558

1.
TCG Renew
17 มี.ค. 57
- 17 มี.ค. 67
วงเงิน
120,000 ลบ.
3.
BI SCBT Y2014
9 ก.ย. 57
- 9 ก.ย. 63
วงเงิน
10,000 ลบ.

2.
SMEs Halal
Trade
30 เม.ย. 57
- 30 เม.ย. 68
วงเงิน
1,000 ลบ.
4.
BI SCB Y2014
1 ต.ค. 57
- 1 ต.ค. 66
วงเงิน
1,000 ลบ.

ปี 2561

ปี 2562

Micro
Entrepreneur
ระยะที่ 3
24 ก.ค. 61
- 24 ก.ค. 72

1.
Policy Loan
20 ก.ค. 58
- 1 ก.ค. 64
วงเงิน
15,000 ลบ.
2. PGS 5
(ปรับปรุงใหม่)
8 ก.ย. 58
- 1 ก.ค. 66
วงเงิน
100,000 ลบ.

1.
Strat up &
Innovation
5 ก.ค. 59
- 5 ก.ค. 71
วงเงิน
10,000 ลบ.
2.
SMEs ทวีทุน
(PGS 6)
22 พ.ย. 59
- 22 พ.ย. 70
วงเงิน
18,000 ลบ.

1.
อุทกภัยภาคใต้
ธพว. 60
7 ก.พ. 60
- 7 ก.พ. 67
วงเงิน
5,000 ลบ.
3.
SMEs ทวีทุน
(PGS6
ปรับปรุงใหม่)
1 ส.ค. 60
- 1 ส.ค. 70
วงเงิน
81,000 ลบ.

1.
BI CIMB THAI
Y2015
25 มี.ค. 59
- 29 เม.ย. 69
วงเงิน
2,000 ลบ.
2.
PGS รายสถาบัน
การเงิน (เฟส 4)
1 ส.ค. 58
- 1 ส.ค. 67
วงเงิน
10,000 ลบ.

PGS Renew
(2559 - 2562)
22 ม.ค. 59
- 29 เม.ย. 69
วงเงิน
120,000 ลบ.

1.
PGS Renew
2560 - 2563
1 ม.ค. 60
- 1 ม.ค. 70
วงเงิน
120,000 ลบ.
2.
BI SMEs BAAC
15 ธ.ค. 60
- 15 ธ.ค. 71
วงเงิน
1,000 ลบ.

2.
SMEs
Transformation
Loan
21 มี.ค. 60
- 21 มี.ค. 68
วงเงิน
15,000 ลบ.
4.
อุทกภัยและ
ภัยพิบัติ
ธพว. 60
1 ส.ค. 60
- 1 ส.ค. 67
วงเงิน
3,376 ลบ.

SMEs ทวีทรัพย์
(PGS 7)
24 ก.ค. 61
- 24 ก.ค. 72
วงเงิน
8,000 ลบ.

1.
Start up &
Innobiz
26 ก.พ. 62
- 26 ก.พ. 75
วงเงิน
8,000 ลบ.
2.
PGS 8
6 ก.ย. 62
- 1 ก.ย. 73
วงเงิน
150,000 ลบ.

1.
PGS รายสถาบัน
การเงิน เฟส 5
1 ก.ค. 61
- 1 ก.ค.71
วงเงิน
5,000 ลบ.
2.
สัญญาเช่าซื้อ
เช่าแบบลิสซิ่ง
และสินเชื่อ
แฟ็กเตอริง
1 ต.ค. 61
- 1 ต.ค.71
วงเงิน
1,000 ลบ.

1.
PGS Renew
2562 - 2565
1 ม.ค. 62
- 1 ม.ค. 72
วงเงิน
120,000 ลบ.

ทั้งนี้ ในปี 2563 ภายใต้มาตรการรัฐ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” และแนวคิด “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” ของ บสย.
ผ่านโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ไปยังลูกหนี้ที่มีประวัติค้างชำ�ระให้ได้รับสินเชื่อเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนเข้าสู่กระบวนการการปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยมีกรอบการดำ�เนินงาน ดังนี้

ลูกค้าใหม่

ลูกค้าปัจจุบัน

SMEs ทั่วไป

SMEs เริ่มขาดสภาพคล่อง

ฟ้องและเคลม
SMEs เป็นหนี้มีปัญหา NPL SMEs
จาก บสย. แล้ว

โครงการปัจจุบัน

โครงการใหม่ (ตามมติ 7 ม.ค.63)

SMEs ทั่วไป (ดีแน่นอน)
SMEs ใช้งบสรรพากร
ขอสินเชื่อ (บัญชีเดียว)
SMEs ที่ได้สินเชื่อหนังสือ
ค้ำ�ประกัน
SMEs ที่ได้สินเชื่อ
SME D Bank (D3)
SMEs ทำ�ธุรกิจ Supply
Chain/แฟรนไชส์
SMEs ใหม่ และทำ�ธุรกิจ
นวัตกรรม
(Start up & Innobiz)

ขาดสภาพคล่อง กู้เงินไม่ได้ มีประวัติค้างชำ�ระ
1

ขยายเวลาโครงการ PGS5 - 7 (ขยายเวลา 5 ปี)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม, จ่ายฯ ไม่เกินงบคงเหลือ
ปรับปรุง
โครงสร้างร่วมกัน
ระหว่าง
สถาบันการเงิน
กับ บสย.

2

PGS8 สร้างไทย (TDR + สนับสนุนสินเชื่อ)
60,000 ล้นบาท
Max Claim 40% ฟรี 2 ปีแรก

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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สารสนเทศการดำ�เนินงานอื่นที่สำ�คัญ
ผลการดำ�เนินงาน

1. กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

2. ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)
3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (ล้านบาท)

4. การพัฒนาและแก้ไข NPGs
4.1 จำ�นวน NPGs ที่ลดลงจากฐานเดิม
- โครงการ Non-PGS (ล้านบาท)
- โครงการ PGS (ล้านบาท)
4.2 อัตราการแก้ไข NPGs รายใหม่
ระหว่างปี 2562
- โครงการ Non-PGS (ร้อยละ)
- โครงการ PGS (ร้อยละ)
5. การจัดอบรมความรู้ทางการเงินโดยใช้
หลักสูตรของ บสย. (ราย)
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) (ร้อยละ)
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รายงานประจำ�ปี 2562

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ผลต่าง

591.68

753.77

162.09

ผลการวิเคราะห์

ผลจากการบริหารค่าใช้จา่ ย การดำ�เนินงานด้าน
เงิ น ลงทุ น และสภาพคล่ อ ง และการบริ ห าร
จัดการหนี้อย่างมีเป้าหมายและประสิทธิภาพ
561.00 538.57 (22.43) ผลการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีการวางแผน และ
การใช้จ่ายให้เป็นตามวัตถุประสงค์
8,087.78 6,869.00 (1,218.78) ผลจากการบริ ห ารภาระค้ำ � ประกั น หนี้จัด ชั้น
ด้อยคุณภาพ (NPGs) ในเชิงป้องกันรวมถึงการ
แก้ไขหนี้เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากปัญหา NPL ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น สถาบันการเงินจึงได้ให้ความสำ�คัญกับ
194
459.16 265.16 การแก้ไขหนี้ ซึง่ ทำ�ให้การประสานงานของ บสย.
และการร่ ว มดำ � เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ มี
4,380 7,682.63 3,302.63
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการ Monitor ลูกหนี้
ที่เริ่มค้างชำ�ระเพื่อเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ เช่น การ
25
29.45
4.45 โอนตีทรัพย์ชำ�ระหนี้โดยสถาบันการเงินออก
18
24.11
6.11 ค่าธรรมเนียมให้ ตลอดจนการ Hair Cut หนี้
ทำ � ให้ ส ามารถชำ � ระหนี้ ไ ด้ ห มดและยกเลิ ก
การคำ�้ ประกันในหนี้ที่เป็น NPGs ได้บางส่วน
550
1,050
500 หลักสูตรแบบ Classroom ซึ่งกระจายไปยัง
SMEs กลุ่มอาชีพอิสระ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
และกลุ่มปรับตัวสู่การเป็นนิติบุคคล
85
88.01
3.01 ผลการประเมิ น ฯ ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อยูใ่ นระดับ A สูงกว่า
ภาพรวมเฉลี่ยของประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การป้องกัน
ทุจริต การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติหน้าที่

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs
TCG

ลูกค้าใหม่
/บุคคลทั่วไป

Call Welcome

Site Visit

(โทรหาลูกค้าใหม่)

(ตรวจเยี่ยมลูกค้า)

สร้างความสัมพันธ์
สร้างโอกาสลูกค้า
ใช้บริการ

(รับคำ�ปรึกษา
ออนไลน์)

ลูกค้า SMEs

BANK

สถาบันผู้ให้สินเชื่อ

สร้างความสัมพันธ์
กระตุ้นยอดค้ำ�ฯ

(ส่งต่อลูกค้าบริการ)

กระตุ้นยอดค้ำ�ฯ
ตอบสนองนโยบายรัฐ

สร้างความสัมพันธ์์
กระตุ้นยอดค้ำ�ฯ

(ตรวจเยี่ยมลูกค้า)
สร้างความสัมพันธ์์
สร้างความเข้าใจ
ติดตามหนี้

(ประสานงาน
กับสถาบันฯ)

สร้าง รักษา
เพิ่มความสัมพันธ์
ทราบนโยบาย BC

(เข้าพบสื่อมวลชน)
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
ให้ข้อมูล/
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมร่วม/
ออกบูธ

มหกรรมเข้าถึง
แหล่งเงินทุนแฟร์

(ร่วมมือกับ
คู่ความร่วมมือ)

(เชิญลูกค้าร่วมงาน)

(จัดอบรม
ร่วมกับภาครัฐ)

ทราบบทบาทของ บสย.
ให้ลูกค้าเข้าถึง
แหล่งทุน
ให้ข้อมูล/
ประชาสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์
ให้ข้อมูล/		
ประชาสัมพันธ์

(ประชุมอบรม
SMEs)

สร้างความสัมพันธ์์
ให้ความรูค้ วามเข้าใจ

(ตรวจเยี่ยมลูกค้า)

สร้างความสัมพันธ์
ตอบสนองยุทธศาสตร์

(เชิญร่วมงาน
ออกบูธ)

สร้างความสัมพันธ์/
กระตุน้ ยอดค�ำ้ ฯ
อำ�นวยความสะดวก/
สร้างความเข้าใจ

สร้างความสัมพันธ์์
กระตุ้นยอดค้ำ�ฯ

(เข้าพบ/ประชุมร่วม)

(ร่วมงาน
กับพันธมิตร)

ให้ข้อมูล/		
ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงาน
กิจกรรมต่าง ๆ

หน่วยงานรัฐ
/เอกชน

สื่อมวลชน

เข้าพบ/
ประชุมย่อย

ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
ให้ข้อมูล/		
ประชาสัมพันธ์

(เข้าพบสื่อมวลชน)
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
ให้ข้อมูล/
ประชาสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์
ให้ข้อมูล/		
ประชาสัมพันธ์

(จัดงานมหกรรม)

Value
Proposition
สร้างฐานความสัมพันธ์และ
ฐานข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าที่
คาดหวัง และต่อยอด
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระยะถัดไปได้

ทราบถึงสถานะและข้อมูล
ปัจจุบันของลูกค้า
สามารถช่วยเหลือได้อย่าง
ตรงจุด และขยายการคำ�้ ฯ

มุง่ เน้น
การส่งเสริม
(เชิญร่วม
ส่งเสริมความเข้าใจและ
โอกาสของ
งานมหกรรม)
ความสัมพันธ์ที่ดี กระตุ้นการใช้ SMEs ผ่าน
ให้ลูกค้าเข้าถึง
บริการคำ�้ ฯ รวมถึงบูรณาการ การเติมทุน
แหล่งทุน
การทำ�งานและองค์ความรู้ เติมความรู้
ให้คำ�ปรึกษา/ความรู้
ร่วมกันผ่าน Feedback
และเติม
คุณภาพชีวติ

(เชิญหน่วยงาน
คู่ความร่วมมือ)

ให้คำ�ปรึกษา/ความรู้

(เชิญสื่อมวลชน)
ให้ข้อมูล/
ประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ และ
ภาพลักษณ์ที่ดี สามารถ
เพิ่มศักยภาพ SMEs
ได้อย่างทั่วถึง

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
กับสื่อในระดับต่าง ๆ และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ บสย.
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มหกรรมคลินิกหมอหนี้
จากความเชื่อมั่นว่า SMEs คือแรงสำ�คัญในการสร้างเศรษฐกิจไทย ผสานกับความรู้ความชำ�นาญในด้านต่าง ๆ ของ บสย. จึงได้
กำ�หนดกิจกรรม “มหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย.” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะรายย่อย ให้มีโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นตัวกลางในการให้ความรูแ้ ละช่วยเหลือการทำ�ธุรกิจ หรือการสร้างอาชีพ สอดคล้องกับแนวทางให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ของ บสย. 3 ด้าน ดังนี้
1. เติมทุน คือ ช่วยเหลือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อธุรกิจ เปิดโอกาสทางการเงินและ
เพิ่มสภาพคล่องด้วยโครงการต่าง ๆ ของ บสย.
2. เติมความรู้ คือ การจัดอบรมให้ค�ำ ปรึกษาทางด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ภาษี ปรับปรุงหนี้ในการพัฒนาธุรกิจ ให้คำ�แนะนำ�
วางแผนทางการเงิน การสร้างวินัยทางเงิน เพื่อสร้างหลักประกัน
3. เติมคุณภาพชีวิต คือ การสร้างอาชีพและรายได้ อย่างยั่งยืนเพื่อให้ชีวิต ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
โดยเป็นการให้บริการแบบ One-Stop Service ที่สามารถให้คำ�ปรึกษาทางการเงินและแก้ไขหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ช่วย
ให้ SMEs ได้ทราบถึงเคล็ดลับและมีความเข้าใจทางการเงินและการแก้ไขหนี้ เพิ่มโอกาสในการเติบโต มีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไปได้
โดยสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำ�ปรึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ช่องทางที่ 1 : รับคำ�ปรึกษาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ช่องทางที่ 2 : รับคำ�ปรึกษาผ่านสำ�นักงานเขตทั่วประเทศของ บสย.
ช่องทางที่ 3 : รับคำ�ปรึกษาผ่านคลินิกหมอหนี้ บสย. ที่รับคำ�ปรึกษาจากกิจกรรมการออกบูธที่ บสย. จัดขึ้น เช่น มหกรรมคลินิก
หมอหนี้ บสย. และกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมที่ บสย. ร่วมจัดกับคู่ความร่วมมือ
ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทัง้ นี้ ผลการดำ�เนินกิจกรรมทีผ่ า่ นมา พบว่าสามารถช่วยเหลือ SMEs ให้มโี อกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมทัง้ แหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสม
ต่อการดำ�เนินธุรกิจและเสริมสภาพคล่องทางการเงินผ่านโครงการต่าง ๆ ของ บสย. โดยในปี 2562 มี SMEs ผู้เข้ารับคำ�ปรึกษารวม
ทุกช่องทางจำ�นวน 10,477 ราย และ SMEs ผู้ขอรับคำ�ปรึกษาผ่านคลินิกหมอหนี้จำ�นวน 1,119 ราย และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ประมาณ 2,131 ล้านบาท รวมถึง SMEs ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการดำ�เนินกิจกรรมของ บสย. ในทุกมิติกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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โครงการ บสย. รักพี่วิน
ตามที่ บสย. ได้ดำ�เนินโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ�ด้วยการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
เพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบอาชีพและลดการพึ่งพาการกู้ยืมเงินนอกระบบผ่านโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro
Entrepreneurs ระยะที่ 3 วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ พ่อค้าแม่ค้า
รายย่อยต่าง ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบอาชีพอิสระทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ ซึง่ ยังมีความยากลำ�บากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้
มากขึ้น บสย. จึงได้ดำ�เนินการ “โครงการ บสย. รักพี่วิน” เพื่อมุ่งเน้นการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น
และเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแบบใหม่ Direct Approach โดยผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง สามารถติดต่อกับ บสย.
ได้โดยตรง จากนั้น บสย. จะพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำ�ส่งให้สถาบันการเงินเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่อไป รวมถึงให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ�การเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อด้วย
ทั้งนี้ ผลการดำ�เนินโครงการที่ผ่านมา พบว่าสามารถช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและลดปัญหาหนี้นอกระบบได้ โดยในปี 2562 มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะเข้ารับคำ�ปรึกษาจำ�นวน 10,224 ราย และได้รับ
สินเชื่อโดยมี บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อ จำ�นวน 2,673 ราย และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อกว่า 112 ล้านบาท
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โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs
โครงการอบรมรมผู้ประกอบการ TCG Financial Literacy 2562 และโครงการหมอหนี้ บสย. เติมความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เติมความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เช่น การทำ�ธุรกิจ การเงิน การบัญชี งบการเงิน ภาษี การเตรียมความพร้อมในการ
ขอสินเชื่อ การตลาด การฝึกอาชีพ การเริ่มต้นกิจการ การปรับกิจการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และได้กำ�หนดจัดในพื้นที่
จังหวัดต่าง ๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และภูมภิ าค เช่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ลพบุรี พิษณุโลก สงขลา เชียงใหม่ หนองคาย สุราษฎร์ธานี
ประจวบคีรีขันธ์ และชลบุรี ปี 2562 บสย. จัดกิจกรรมจำ�นวน 13 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 1,050 คน
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ
หลักทรัพย์ของ บสย.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 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

ผู้ถือหุ้น
บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือกระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำ ระแล้ว โดยมีรายละเอียดของ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ลำ�ดับแรก ดังนี้

กระทรวงการคลัง
63,999,200 หุ้น
ธนาคารออมสิน
632,500 หุ้น
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) 571,900 หุ้น
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) 476,600 หุ้น
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
415,200 หุ้น
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) 257,193 หุ้น
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
143,000 หุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) 127,287 หุ้น
กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
119,100 หุ้น
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 117,500 หุ้น
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

95.49%
0.94%
0.85%
0.71%
0.62%
0.38%
0.21%
0.19%
0.18%
0.18%

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำ�คัญที่กรรมการถือครองตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการได้มาหรือจำ�หน่ายซึ่ง
หลักทรัพย์ของกรรมการในระหว่างปีบัญชี 2562 ไม่มีรายการดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2562
รายการที่เกี่ยวโยงตามแบบรายงานที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ไม่มีรายการ
ดังกล่าวในระหว่างปีบัญชี 2562
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โครงสร้างคณะกรรมการ บสย.
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้ความสำ�คัญต่อบทบาทของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ
ถือว่าเป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการทำ�หน้าที่ กำ�กับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการจึงถือว่ามีความสำ�คัญอย่างมากต่อกิจการนั้น ๆ
นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ได้กำ�หนดหน้าที่ของ
กรรมการไว้ดังนี้
มาตรา 21 ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่กำ�กับและควบคุมโดยทั่วไป ซึ่งการดำ�เนินงาน การบริหารกิจการและธุรกิจของ
บรรษัทและให้มีอำ�นาจกระทำ�การต่าง ๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทำ�ได้ อำ�นาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1)		 จ่ายเงินของบรรษัทเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท การให้
สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท
(2) ควบคุมให้มีการตรวจคำ�ร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับการค้ำ�ประกันสินเชื่อของบรรษัท
และให้รับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจและนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของ
รัฐบาล โดยมิต้องคำ�นึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น
คณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 และตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อีกด้วย โดยได้บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา 19 กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (3) และ (4) ดังนี้
(1)		 มีคุณสมบัติตามที่ก�ำ หนดในข้อบังคับของบรรษัท
(2)		 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(3)		 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4)		 เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำ�โดยทุจริต
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คณะกรรมการ บสย.
โครงสร้างคณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการ
CG & CSR

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ สรรหาและกำ
บริ
หารเทคโนโลยี กิคณะกรรมการ
�
หนด
บริหารเงินลงทุน
จกรรมสัมพันธ์
สารสนเทศ
ค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
		 คณะกรรมการ บสย. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			 1. นายบรรยง
วิเศษมงคลชัย
ประธานกรรมการ
			 2. นายวสันต์
เทียนหอม
กรรมการ
			 3. ดร.เพิ่มพูน
พึ่งประสิทธิ์
กรรมการ
			 4. นางอัญชลี
เต็งประทีป
กรรมการ
			 5. นายบัณฑิต
อนันตมงคล
กรรมการ
			 6. นายสมศักดิ์
วรวิจักษณ์
กรรมการ
			 7. นายวุฒิพงศ์
จิตตั้งสกุล
กรรมการ
			 8. ดร.รักษ์
วรกิจโภคาทร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
		 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการระหว่างปี ดังนี้
ที่

รายชื่อกรรมการ

1
2
3

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นางปริศนา ประหารข้าศึก

4

นายวสันต์ เทียนหอม

5

นายบัณฑิต อนันตมงคล

ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
เริ่มต้น

สิ้นสุด

28 พฤศจิกายน 2560
30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
28 พฤศจิกายน 2560
10 เมษายน 2562
28 พฤศจิกายน 2560
10 เมษายน 2562

10 มีนาคม 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
9 เมษายน 2562
ถึงปัจจุบัน
9 เมษายน 2562
ถึงปัจจุบัน

สาเหตุ

อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ลาออกจากดำ�รงตำ�แหน่ง
ลาออกจากดำ�รงตำ�แหน่ง
ออกตามวาระ
เข้ารับตำ�แหน่ง
ออกตามวาระ
เข้ารับตำ�แหน่ง
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ที่

6

รายชื่อกรรมการ

นางสาววรรณา นพอาภรณ์

7

นายจรินทร์ จักกะพาก
นางสาววิมล ชาตะมีนา
8
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
9 นางทองอุไร ลิ้มปิติ
10 ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
11 นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์
12 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล

ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
เริ่มต้น

สิ้นสุด

23 มกราคม 2561
10 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562

9 เมษายน 2562
9 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562

28 พฤศจิกายน 2560

30 กันยายน 2562

23 มกราคม 2561
10 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562

29 ธันวาคม 2562
ถึงปัจจุบัน
ถึงปัจจุบัน
ถึงปัจจุบัน

สาเหตุ

ออกตามวาระ
ลาออกจากดำ�รงตำ�แหน่ง
ลาออกจากดำ�รงตำ�แหน่ง
เกษียณอายุราชการครบ
60 ปีบริบูรณ์
ลาออกจากดำ�รงตำ�แหน่ง
เข้ารับตำ�แหน่ง
เข้ารับตำ�แหน่ง
เข้ารับตำ�แหน่ง

2. คณะกรรมการบริหาร
		 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			 1. นางสาววิมล
ชาตะมีนา
ประธานกรรมการ
			 2. ดร.เพิ่มพูน
พึ่งประสิทธิ์
กรรมการ
			 3. ผู้จัดการทั่วไป			
กรรมการ
			 4. ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
เลขานุการ
หมายเหตุ : นางสาววิมล ชาตะมีนา พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ บสย. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเกษียณอายุราชการทำ�ให้พ้น
			 จากตำ�แหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของ บสย. โดยคณะกรรมการ บสย. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของ
			 คณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งกรรมการ บสย. ครบตามพระราชบัญญัติ
			 บสย.
		 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
		 1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกันและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยต่อคณะกรรมการ
บสย.
		 2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันต่อคณะกรรมการ บสย.
		 3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
		 4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งสำ�นักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย.
		 5. อนุมัติการค้ำ�ประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทสำ�หรับโครงการปกติและนำ�เสนอ
คณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ ยกเว้นการอนุมัติการค้ำ�ประกันโครงการแบบรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation) และโครงการ
Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ได้มอบอำ�นาจให้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปมีอำ�นาจอนุมัติ
		 6. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอำ�นาจอนุมัติของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
		 7. อนุมัติและมอบอำ�นาจการอนุมัติผลิตภัณฑ์/โครงการที่ บสย. ดำ�เนินการเองภายใต้ค่าธรรมเนียมรับ ภายใต้เงื่อนไข หลักการ
โครงการต้องเป็นไปตามที่เคยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ทุกประการ
		 8. ดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			 1. นางทองอุไร
ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการ
			 2. นางอัญชลี
เต็งประทีป
กรรมการ
			 3. นายวสันต์
เทียนหอม
กรรมการ
			 4. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
หมายเหตุ : นางทองอุไร ลิ้มปิติ พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ บสย. ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เนื่องจากลาออกทำ�ให้พ้นจากตำ�แหน่ง
			 ในกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของ บสย. โดยคณะกรรมการ บสย. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ
			 ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งกรรมการ บสย. ครบตามพระราชบัญญัติ บสย.
		 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
		 1. จัดทำ�กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดำ�เนินงานของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
		 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
		 3. สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
		 4. สอบทานการดำ�เนินงานของ บสย. ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธปี ฏิบตั งิ านมติคณะรัฐมนตรี ประกาศหรือคำ�สัง่
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ บสย.
		 5. สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
		 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของ บสย.
		 7. เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่งและประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
		 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำ�เป็น
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย.
		 9. รายงานผลการดำ�เนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บสย. อย่างน้อยไตรมาส
ละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาสยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงานในไตรมาสที่สี่ให้จัดทำ�เป็นรายงานผล
การดำ�เนินงานประจำ�ปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ บสย.
		 10. ประเมินผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการ บสย. ทราบ
		 11. เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
ของ บสย.
		 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
			 1. นายสมศักดิ์
วรวิจักษณ์
			 2. นายบัณฑิต
อนันตมงคล
			 3. ผู้จัดการทั่วไป			
			 4. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
			 1. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำ�คัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ
			 2. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรโดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของ บสย. ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
			 3. กำ�กับดูแล และควบคุมให้มีการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก�ำ หนด
			 4. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล
ของกระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด
			 5. พิจารณา ทบทวน ปัจจัยเสี่ยงและกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
			 6. กำ�หนดนโยบายการลงทุนรวมถึงข้อจำ�กัดการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคล่อง นโยบายการคัดเลือกบริษัทจัดการ
กองทุนรวมทั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่ออนุมัติ
			 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานตามที่เห็นสมควร
			 8. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอในสิ่งที่ต้องดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่กำ�หนด
			 9. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
5. คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
		 คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			 1. นายวสันต์
เทียนหอม
ประธานกรรมการ
			 2. นางทองอุไร
ลิ้มปิติ
กรรมการ
			 3. ผู้จัดการทั่วไป			
กรรมการ
			 4. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายกฎหมายและกำ�กับกิจการ
เลขานุการ
		
หมายเหตุ : นางทองอุไร ลิ้มปิติ พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ บสย. ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เนื่องจากลาออกทำ�ให้พ้นจากตำ�แหน่ง
			 ในกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของ บสย. โดยคณะกรรมการ บสย. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ
			 ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายหลังจากที่มีการ
			 แต่งตั้งกรรมการ บสย. ครบตามพระราชบัญญัติ บสย.
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		 คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีอ�ำ นาจหน้าที่ดังนี้
			 1. เสนอแนวนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ
บสย.
			 2. ให้ค�ำ แนะนำ�แก่คณะกรรมการ บสย. ในเรือ่ งเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
			 3. พิจารณาทบทวนแนวทางหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย.
อย่างสมำ�่ เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสากล
			 4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
รวมถึงกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
			 5. มอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. ให้คณะทำ�งาน
ชุดย่อยเพื่อทำ�หน้าที่ในการสนับสนุนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
			 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อทำ�หน้าที่ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคณะทำ�งาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
			 7. ติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ บสย. และจัดทำ�รายงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำ�ปี
			 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
6. คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน
		 คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
			 1. นายบัณฑิต
อนันตมงคล
			 2. นายสมศักดิ์
วรวิจักษณ์
			 3. ผู้จัดการทั่วไป			
			 4. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบริหารการลงทุน

มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

		 คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
			 1. กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล บสย. และนโยบายการบริหารเงินสภาพคล่อง
บสย. รวมทั้งการทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะตลาดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่ออนุมัติ
			 2. กำ�หนดกลยุทธ์และแนวปฏิบตั ิ ด้านการลงทุนเพือ่ ให้การดำ�เนินงานของกองทุนเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบการลงทุน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.
			 3. กำ�กับดูแลและควบคุมการดำ�เนินการบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและข้อจำ�กัดการลงทุนของ บสย. รวมทัง้ กำ�กับ
ดูแลให้ บสย. มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอและต่อเนื่อง
			 4. กำ�หนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนและผู้รับฝากทรัพย์สินและหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
			 5. รายงานผลการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สิน และผลการประเมินเพื่อต่ออายุหรือยกเลิกสัญญา
ต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ
			 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานตามที่เห็นสมควร

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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7. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
		 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			 1. นางอัญชลี
เต็งประทีป
ประธานกรรมการ
			 2. นายสมศักดิ์
วรวิจักษณ์
กรรมการ
			 3. นายวสันต์
เทียนหอม
กรรมการ
			 4. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
		 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
			 1. กำ�หนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธกี ารในการสรรหาพนักงานในตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไปและรองผูจ้ ดั การทัว่ ไป เพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ
			 2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และรองผู้จัดการทั่วไปให้
คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ
			 3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำ�ปี
			 4. กำ�หนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมทั้งจำ�นวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผู้ช่วย
ผู้จัดการทั่วไป และรองผู้จัดการทั่วไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ
			 5. ดูแลให้ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และรองผู้จัดการทั่วไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
			 6. กำ�หนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไปและรองผูจ้ ดั การทัว่ ไป เพือ่ พิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจำ�ปี โดยจะต้องคำ�นึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
			 7. เปิดเผยนโยบายเกีย่ วกับการกำ�หนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ จัดทำ�รายงานการกำ�หนด
ค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำ�เนินงานและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนในรายงานประจำ�ปี
			 8. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
8. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			 1. พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
ประธานกรรมการ
			 2. ผู้จัดการทั่วไป			
กรรมการ
			 3. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ
		 คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
			 1. พิจารณากลั่นกรองและกำ�หนด นโยบาย กลยุทธ์และทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้สอดคล้อง
กับทิศทางการดำ�เนินงานขององค์กร และกำ�กับดูแลการบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
(Good Governance)
			 2. พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กรก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
			 3. ติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้คำ�ปรึกษาหรือ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ บสย. เป็นรายไตรมาส
			 4. พิจารณากลั่นกรองนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานต่าง ๆ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

66

รายงานประจำ�ปี 2562

รวมทั้งกำ�กับดูแลให้มีการดำ�เนินการหรือการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
			 5. พิจารณากลั่นกรองความจำ�เป็นและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการ ก่อนนำ�เสนอ
ขออนุมัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรต่อไป
			 6. แต่งตั้งคณะทำ�งานหรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเข้าเป็นคณะทำ�งานเพื่อช่วยการ
ดำ�เนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย
			 7. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและให้คำ�แนะนำ�ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานขององค์กรตามเหมาะสม
			 8. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
9. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
		 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
			 1. ดร.เพิ่มพูน
พึ่งประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
			 2. กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
5 คน
			 3. กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
5 คน
		 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
			 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์
			 2. หาแนวทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
			 3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำ�งาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
			 4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามคำ�ร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัย
			 5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวลจริยธรรมบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tcg.or.th และในระบบ Intranet ของ บสย. เพื่อเป็นการสื่อสาร
ให้พนักงานของ บสย. ทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทัว่ ถึง โดยมีเป้าหมายทีส่ �ำ คัญเพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงาน บสย. ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการแสดงเจตจำ�นงที่ส�ำ คัญของคณะกรรมการ บสย. ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีการกำ�หนดให้กรรมการ บสย. ทุกท่านต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และ
รายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทกุ ครัง้ ทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่งและต้องรายงานเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงและมีการรายงานให้คณะกรรมการ
บสย. ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการทำ�รายงานการถือครองหลักทรัพย์
และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ บสย. ตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปีด้วย
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การประเมินผลคณะกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ บสย. เพื่อเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ ตาม “หลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และ
แนวทางปฏิบัติ” ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยทำ�การประเมินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ บสย. ได้กำ�หนดรูปแบบการประเมินใน 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินผล
ตนเองรายบุคคล (Self-Assessment) ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ (Core Competency)
ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และ
การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และ 2) การประเมินผลเป็นรายคณะ โดยกรรมการแต่ละคนประเมินผล
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภาพรวมของกรรมการทัง้ คณะ ประกอบด้วยหัวข้อทีใ่ ช้ประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสารของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของ
คณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งการเตรียมและดำ�เนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะนำ�เสนอแบบประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทำ�การทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการ บสย. ได้ดำ�เนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายจัดการ
จะสรุปผลการประเมินและนำ�รายงานต่อที่ประชุมและดำ�เนินการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำ�หรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในปี 2562 ในส่วนของผลการประเมินตนเองโดยรวมได้
คะแนนเฉลี่ยระดับ 4.83 จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยม ส่วนผลการ
ประเมินรายคณะโดยรวมได้คะแนนเฉลี่ยระดับ 4.94 จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.83 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ
ในระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินและได้นำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และนำ�ผลประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ตลอดจนนำ�ข้อเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ก�ำ หนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2562
ประธานกรรมการ บสย. ได้กำ�หนดการประชุมปกติเป็นทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสำ�หรับคณะกรรมการ บสย. และประธาน
กรรมการบริหารได้กำ�หนดการประชุมเป็นทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สองของเดือนสำ�หรับคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ อาจมีการประชุม
วาระพิเศษตามความเหมาะสม
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. จำ�นวน 15 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวน 9 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 11 ครั้ง คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CG&CSR) จำ�นวน 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน จำ�นวน 11 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จำ�นวน
13 ครั้ง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน 12 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จำ�นวน 11 ครั้ง ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562

คณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
นางทองอุไร ลิ้มปิติ
นายวสันต์ เทียนหอม
ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
นางอัญชลี เต็งประทีป
นายบัณฑิต อนันตมงคล
นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นางปริศนา ประหารข้าศึก
นางสาววรรณา นพอาภรณ์
นายจรินทร์ จักกะพาก
นางสาววิมล ชาตะมีนา

บสย.

15/15
12/15
14/15
11/12
15/15
14/15
12/12
2/2
15/15
2/2
1/1
1/1
3/5
1/2
11/12

บริหาร CG &
บริหาร ตรวจสอบ ความเสี
่ยง CSR

3/3
4/4
7/7
2/2
7/7

7/8
9/9
9/9
1/1
-

10/11
7/7
10/11
4/4

4/4
7/7
6/7
3/3
-

บริหาร
เงินลงทุน

3/3
9/11
6/8
10/11
-

บริหาร
สรรหา
และกำ�หนด เทคโนโลยี สักิมจพัการ
นธ์
ค่าตอบแทน สารสนเทศ

2/2
11/11
13/13
10/11
2/2
-

11/12
4/4
-

2/2
8/8
-

หมายเหตุ : การระบุจำ�นวนครั้งที่มาประชุมกับจำ�นวนครั้งที่จัดประชุม ได้กำ�หนดเป็นสัดส่วนของตัวเลข เช่น 2/3 หมายถึง กรรมการ
ได้เข้าร่วมการประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2562 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหนังสือของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนี้
1. ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2562 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหนังสือของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ กค. 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
2. ช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2562 บสย. ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหนังสือของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ กค. 0803.2/ว.46 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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หลักเกณฑ์ ในการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม
ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2562
บันทึกข้อความ ที่ กค. 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556

หลักเกณฑ์ ในการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม
ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2562
บันทึกข้อความ ที่ กค. 0803.2/ว.46 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนต่อคน โดยประธานกรรมการ
บสย. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการ บสย.
2. ค่าเบี้ยประชุม
2.1 กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บสย. ให้ได้รับค่า
เบี้ยประชุมไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ไม่เกินเดือนละ
1 ครั้งต่อเดือน
2.2 กรณีเป็นกรรมการ บสย. และได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย / คณะอนุกรรมการ / คณะ
ทำ�งานอืน่ ๆ ด้วย ให้ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ ในอัตราไม่เกิน
10,000 บาทต่อครั้งต่อคน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม แต่ทั้งนี้
รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง
2.3 กรณีเป็นบุคคลภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 3,000
บาทต่ อ ครั ้ ง ต่ อ คน เฉพาะครั ้ ง ที ่ ม าประชุ ม ทั ้ ง นี ้ ให้ ป ระธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงกว่า
กรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุมตามลำ�ดับ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนต่อคน โดยประธานกรรมการ
บสย. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการ บสย.
2. ค่าเบี้ยประชุม
2.1 ในการจ่ายเบี้ยประชุม ให้จ่ายเบี้ยให้ประธานในที่ประชุม
ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมกรรมการ
2.2 กรณีการประชุมคณะกรรมการ บสย. ให้จ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการเป็นรายครั้ง ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
2.3 กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำ�งานอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญติแห่งกฎหมาย ระเบียบ
ซึ ่ ง เป็ น หลั ก เกณฑ์ ก ลาง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ให้จ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
กรรมการอื ่ น ที ่ ไ ม่ ใช่ บ ุ ค ลากรของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที ่ เข้ า ร่ ว มประชุม
ในอัตรา 0.5 เท่าของเบีย้ ประชุมทีจ่ า่ ยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เป็ น จำ � นวนเท่ า กั น รวมแล้ ว ไม่ เ กิ น 2 คณะ คณะละไม่ เ กิ น 1
ครั้งต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและมาร่วมประชุม
หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมได้
เพียงครั้งเดียว

อนึง่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ได้ก�ำ หนด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึง่ นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
จากหลักเกณฑ์ตามหนังสือของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้ง 2 ฉบับที่อ้างอิง ดังกล่าว บสย. ได้ดำ�เนินการ
จ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในปี 2562 เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,856,113.27 บาท โดยแยกเป็นการจ่ายค่า
ตอบแทนรายเดือน จำ�นวน 1,648,613.27 บาท และค่าเบี้ยประชุมตามรายคณะจำ�นวน 3,207,500.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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เริ่มต้น

สิ้นสุด

คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการตรวจสอบ

1,235,313.02
-

413,300.25
-

ค่าเบี้ยประชุม

1,840,000.00
215,000.00
222,500.00

คณะกรรมการ

ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
คณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CG&CSR)
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยอดรวม

ค่าเบี้ยประชุม

-

-

187,500.00
212,500.00

1,648,613.27

-

87,500.00
3,207,500.00

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนับรวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย
สำ�หรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแยกตามรายชื่อกรรมการ (เฉพาะบุคคลที่เป็นกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม) มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
นางทองอุไร ลิ้มปิติ
นายวสันต์ เทียนหอม
ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
นางอัญชลี เต็งประทีป
นายบัณฑิต อนันตมงคล
นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นางปริศนา ประหารข้าศึก
นางสาววรรณา นพอาภรณ์
นายจรินทร์ จักกะพาก
นางสาววิมล ชาตะมีนา

เริ่มต้น
คณะกรรมการ บสย.

216,774.18
119,354.82
120,000.00
86,999.93
120,000.00
120,000.00
86,999.93
17,999.92
120,000.00
46,451.61
19,285.71
19,285.71
42,903.22
9,257.99
90,000.00

ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
สิ้นสุด
คณะกรรมการตรวจสอบ

99,193.38
112,999.97
117,999.92
24,107.14
-

ค่าเบี้ยประชุม

290,000.00
275,000.00
317,500.00
290,000.00
312,500.00
387,500.00
337,500.00
40,000.00
430,000.00
25,000.00
35,000.00
30,000.00
100,000.00
10,000.00
260,000.00

หมายเหตุ : ไม่นับค่าเบี้ยประชุมของที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคล
ภายนอก รวมทั้งไม่นับรวมเบี้ยประชุมของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบในตารางดังกล่าวด้วย
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นอกจากนี้ คณะกรรมการ บสย. ได้รับการจัดสรรโบนัสซึ่งคำ�นวณตามหลักเกณฑ์การกำ�หนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ซึง่ อิงกับกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี สัดส่วนของระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในปีนน้ั อัตราการเข้าประชุมของกรรมการ รวมทัง้
การประเมินผลการดำ�เนินงานของ บสย. ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง บสย. กับกระทรวงการคลัง
ในปีที่คำ�นวณโบนัส โดยโบนัสของกรรมการที่ด�ำ รงตำ�แหน่งในช่วงปี 2561 จำ�นวน 14 คน คิดเป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 992,578.13 บาท
ซึ่งได้จัดสรรให้กับกรรมการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำ�หรับโบนัสจากผลการดำ�เนินงานปี 2562 ยังอยู่ระหว่างรอผลการ
ประเมินผลการดำ�เนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจตามแนวทางระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
จากกระทรวงการคลัง

โครงสร้างอัตรากำ�ลัง
สายงาน

ลำ�ดับ

ตรง

1
2
3
4
5

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6
7

กลยุทธ์และการเงิน

8
9
10
11
12

ธุรกิจ

13
14
15
16
17
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หน่วยงาน

รองผู้จัดการทั่วไป
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายกฏหมายและกำ�กับกิจการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รวม
ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ฝ่ายพิธีการค้ำ�ประกัน
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
รวม
ฝ่ายกิจการสาขา 1
ฝ่ายกิจการสาขา 2
ฝ่ายสนับสนุนการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำ�ประกัน
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
รวม

พนักงานประจำ� พนักงานชั่วคราว Outsourcing

3
2
11
11
10
4
12
48
4
19
23
23
10
18
21
8
80
26
46
11
29
21
133

1
1
2
1
1
7
1
2
3
13
8
1
9

7
7
8
14
22

สายงาน

ลำ�ดับ

หน่วยงาน

พนักงานประจำ� พนักงานชั่วคราว Outsourcing

บริหารสินทรัพย์

18
19
20
21

ฝ่ายบริหารการลงทุน
ฝ่ายค่าประกันชดเชย
ฝ่ายติดตามหนี้และดำ�เนินคดี
ฝ่ายบริหารภ่ระค้ำ�ประกันสินเชื่อด้อยคุณภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

4
24
31
4
63
352

4
9
13
38

1
1
30

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
การกำ�หนดค่าตอบแทนผู้จัดการทั่วไป บสย. ในการกำ�หนดครั้งแรก จะดำ�เนินการตามขั้นตอนการสรรหา คณะกรรมการ บสย.
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน สำ�หรับ
การปรับขึน้ เงินเดือนประจำ�ปี คณะกรรมการ บสย. จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนงานและตัวชีว้ ดั รวมทัง้ หลักเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนประจำ�ปี โดยพิจารณาจากระดับความสำ�เร็จของตัวชี้วัด และผลประกอบการโดยรวม
ของ บสย. สำ�หรับการกำ�หนดค่าตอบแทนของรองผู้จัดการทั่วไป เป็นอำ�นาจของกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ในการกำ�หนดและพิจารณา
ปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในการบรรลุตัวชี้วัด แผนงานและเป้าหมาย
ขององค์กรเป็นหลัก โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปี ย้อนหลัง สรุปดังนี้
รายการ

จำ�นวนรวม 3 ปี ย้อนหลัง (ล้านบาท)

ค่าตอบแทน
สวัสดิการ

58.25
0.70

ค่าใช้จ่ายพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง 3 ปี
บสย. มีการกำ�หนดกรอบเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ และคณะกรรมการ บสย. เป็นผู้พิจารณา
สวัสดิการ สำ�หรับโบนัสจะพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลของ บสย. ที่ทำ�กับกระทรวงการคลัง โดยค่าใช้จ่ายรวม
ด้านพนักงานและลูกจ้างย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 สรุปดังนี้
ภาพรวม
ค่าใช้จ่าย

ปี 2560
พนักงานประจำ�

ปี 2561
ลูกจ้าง

พนักงานประจำ�

ปี 2562
ลูกจ้าง

พนักงานประจำ�

ลูกจ้าง

เงินเดือน/ค่าจ้าง 175,334,793.36 9,654,568.42 188,657,676.76 10,059,487.33 216,254,661.91 10,348,582.73
โบนัส
71,776,671.71
66,559,932.31
82,869,354.01
สวัสดิการ
42,576,766.91
47,194,705.61
52,306,673.80
รวม
289,688,231.98 9,654,568.42 302,412,314.68 10,059,487.33 351,430,689.72 10,348,582.73
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย.
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ เพือ่ ปฏิบิ ตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ �ำ หนดไว้ในคำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีการรายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการ บสย. เป็นประจำ�
สม่ำ�เสมอ ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. การพิจารณาแผนวิสาหกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี 2563 (ปี 2563 – 2567)
		 คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำ�คัญกับการพิจารณากลั่นกรองแผนวิสาหกิจ งบประมาณ อัตรากำ�ลังของ บสย. ปี 2563
(ปี 2563 – 2567) เพื่อให้เกิดความชัดเจนและตอบสนองต่อการดำ�เนินธุรกรรมของ บสย. อย่างชัดเจน เหมาะสม และเป็นระบบ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่จะนำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
		 นอกจากนี้ ได้พิจารณาการนำ�เสนอโครงการ Transformation บสย. เพื่อรองรับ New Business Model และการปรับโครงสร้าง
องค์กรอีกด้วย
2. การพิจารณาการค้ำ�ประกันของ บสย.
		 คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกรรมหลักของ บสย. ในส่วนของการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ในหลาย ๆ ประเด็นที่สำ�คัญ อาทิ
		
พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติภาคใต้ ปี 2562
		
พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล”
		
พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้ำ�ประกันสินเชื่อโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro
Entrepreneurs ระยะที่ 3
		
พิจารณาโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) : SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำ�ประกัน/SMEs Supply Chain
Program/การมอบอำ�นาจดำ�เนินการ
		
พิจารณาการทบทวนหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ต่อรายและต่อกลุ่มลูกค้า (Single Guarantee Limit)
		
พิจารณาการยกเว้นค่าจัดการค้ำ�ประกัน (0.1%) สำ�หรับสถาบันการเงินที่ตกลงเงื่อนไขการค้ำ�ประกันกับ บสย.
		
พิจารณาการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการ PGS Renew และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ เช่าซื้อ เช่าแบบ
ลิสซิ่ง และแฟ็กเตอริง
3. การติดตามหนี้ค่าประกันชดเชย
		 คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำ�คัญในการติดตามหนี้ค่าประกันชดเชยและมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
ค่าประกันชดเชย เพื่อให้ บสย. สามารถเร่งรัดติดตามหนี้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประเด็นที่ส�ำ คัญ อาทิ
		
พิจารณาการต่ออายุมาตรการจูงใจในการประนอมหนี้ ปี 2562
		
พิจารณาการประนอมหนี้โครงการต่าง ๆ
		
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประนอมหนี้โดยการลดต้นเงินค่าประกันชดเชย
		
พิจารณาการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการติดตามหนี้และประนอมหนี้
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4. การติดตามผลการดำ�เนินงานของ บสย.
		 คณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามผลการดำ�เนินงานของ บสย. เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงาน
ความคืบหน้าในการดำ�เนินการด้านผลการค้ำ�ประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการบริหารเงินลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ได้มีข้อสังเกตรวมทั้งข้อแนะนำ�ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเพื่อนำ�ไปเป็นแนวทางในการดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
		 นอกเหนือจากการติดตามการรายงานผลการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำ�คัญกับ
การติดตามให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการทีไ่ ด้สง่ั การไป รวมทัง้ เรือ่ งทีม่ อบหมายให้ฝา่ ยจัดการไปดำ�เนินการต่าง ๆ
อย่างสม่ำ�เสมอด้วย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้ท�ำ หน้าที่ในการติดตามผลการดำ�เนินการในเรื่องสำ�คัญ อาทิ
		
ความคืบหน้าการดำ�เนินงานตามแนวทางของโครงการ Transformation
		
ความคืบหน้าการคำ�้ ประกันโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของ บสย.
		
ความคืบหน้าในการบริหารจัดการลูกหนี้ค่าประกันชดเชย
5. เรื่องอื่น ๆ
		
พิจารณาการทบทวนแผนการดำ�เนินโครงการ TCG Data Management
		
พิจารณาการทบทวนแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ประจำ�ปี 2562-2564
		
พิจารณาการทบทวนนโยบายการจัดชัน้ สินทรัพย์ การกันเงินสำ�รองค่าประกันชดเชย และการตัดจำ�หน่ายหนีส้ ญ
ู ออกจากบัญชี
		
พิจารณางบประมาณเพื่อใช้ในการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ บสย. ประจำ�ปี 2562
		
พิจารณางบประมาณการดำ�เนินการสื่อสารตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อรองรับโครงการ Transformation
		
พิจารณาการปรับปรุงพื้นที่สำ�นักงานใหญ่ ชั้น 16 - 18 การเลือกเช่าพื้นที่และขอย้ายที่ตั้งสำ�นักงานเขตนครหลวง พร้อม
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
		
พิจารณาโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)
		
พิจารณาการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน บสย.
		
พิจารณาการขอเพิ่มตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้อำ�นวยการร่วม
		
พิจารณาการกันเงินสำ�รองค่าประกันชดเชย ณ 31 ธันวาคม 2561
จากบทบาทหน้าที่และการดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหารทำ�ให้การดำ�เนินงานของ บสย. เป็นไปตามแผนงานและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้

(ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์)
กรรมการบริหาร
หมายเหตุ : นางสาววิมล ชาตะมีนา ประธานกรรมการบริหาร พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ บสย. และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของ บสย.
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยคณะกรรมการ บสย. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริหาร ภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งกรรมการ บสย. ครบตามพระราชบัญญัติ บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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การบริหารจัดการสารสนเทศ
ปี 2562 บสย. ได้มีการเช่าใช้บริการวงจรเช่า MPLS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระหว่างสำ�นักงานใหญ่ และสำ�นักงานเขต
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ และเครือข่ายให้เป็นไปตาม
นโยบายความมั่นคงปลอดภัย และมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย External Firewall, Internal Firewall ระบบบริหารจัดการทางด้าน
เครือข่าย ทั้งสำ�นักงานเขตและสำ�นักงานใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายใน ป้องกันการบุกรุกโจมตีจากไวรัส หรือ
ผูบ้ กุ รุกจากภายนอกของสำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานเขต และการปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network System) ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัย
รองรับปริมาณการใช้งานและระบบที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมการใช้งานตามความต้องการ
ส่วนของระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ บสย. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หรือระบบ MAGIC ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการจัดจ้างที่ปรึกษาเข้ามาปรับปรุง (Tuning) ระบบฐานข้อมูล และ Upgrade Hardware Server และ Storage
SSD รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มากขึ้น ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการและ
ธุรกรรมใหม่ ๆ ได้แก่การรับคำ�ขอออนไลน์ โครงการ PGS8 และการค้ำ�ประกันทางตรง (Direct Guarantee)
ในปี 2562 บสย. ได้จัดทำ�โครงการหลายโครงการ เช่น โครงการรักพี่วิน โครงการชำ�ระภาษี ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงระบบคลินิก
้คำ�ประกันสินเชื่อ Online เพื่อตรวจสอบเกณฑ์, AML, SGL โดยอัตโนมัติ และคำ�นวณหาค่า PV และค่า PMT เพื่อประเมินความสามารถ
ในการผ่อนชำ�ระ และวิเคราะห์ผล Pre-Screening ลูกค้าเบื้องต้น ก่อนนำ�ส่งข้อมูลลูกค้าให้สถาบันการเงินดำ�เนินการต่อไป
สำ�หรับโครงการพัฒนาระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อใหม่ (CGS: Core Guarantee System) นั้นเป็นโครงการตั้งแต่ปี 2560 บสย.
อาศัยแนวทางการออกแบบจากโครงการ BPR (Business Process Re-Design) ที่ได้ด�ำ เนินการไปแล้วในปี 2560 มาเป็นความต้องการ
หลักในการพัฒนาระบบ ซึ่งโครงการ CGS นั้นได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2561 และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสความสำ�เร็จของการพัฒนา
ระบบ CGS ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขึน้ ระบบได้ตามเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ ดังนัน้ บสย. จึงได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บสย. ให้ดำ�เนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ CGS (Project Management Office) พร้อมกับโครงการ CGS ซึ่ง Kick-off
Project ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และดำ�เนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพัฒนาระบบ คาดว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จได้ภายในปี 2563
ส่วนด้านของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนั้นในปี 2562 ได้มีการดำ�เนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำ�การประเมินช่องโหว่
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่พนักงาน โดยการจัดอบรมพนักงาน
ทุกฝ่ายให้มีความตระหนักถึงภัยคุกคามตามทางไซเบอร์ และในปี 2562 บสย. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
(Re-Certification) รอบที่ 2 ขอบเขต “ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ของงานบริหารระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ณ สำ�นักงานใหญ่ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อสนับสนุน
ระบบงานสารสนเทศขององค์กร และระบบงานสารสนเทศออนไลน์ (Application Online) รวมถึงการออกหนังสือค้ำ�ประกันโดยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (E-LG)”
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
จากการดำ�เนินการโครงการ Transformation ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำ�เนินงานองค์กร และการมุ่งเน้นการพัฒนา
การดำ�เนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตาม กลยุทธ์การดำ�เนินงานองค์กรใหม่
คณะกรรมการ และผู้บริหารของ บสย. ต่างให้ความสำ�คัญกับเรื่องบุคลากรซึ่งถือเป็นปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับการพัฒนาการดำ�เนินงานให้ได้
ตามเป้าหมาย ปรับบทบาทองค์กร และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
การดำ�เนินการในปีที่ผ่านมา บสย. ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ Transformation ดำ�เนินการวิเคราะห์การดำ�เนินงานด้านทรัพยากร
บุคคลเริ่มต้นจากการพิจารณาข้อมูลปัจจุบันของระบบทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรตั้งแต่การสรรหาบุคลากร ฝึกอบรม พัฒนา
ประเมินผล ให้ผลตอบแทน และบริหารบุคลากรในระหว่างที่อยู่กับองค์กรจนกระทั่งลาออกหรือเกษียณอายุ
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นำ�ข้อมูลการดำ�เนินงานปัจจุบัน ความเห็นและความคาดหวังของคณะกรรมการ และผู้บริหารของ บสย. ในการดำ�เนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลมาวิเคราะห์ และจัดทำ�เป็นแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) และใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินงาน
และทำ�แผนปฏิบัติการต่าง ๆ โดยในปี 2562 ได้เริ่มดำ�เนินการตามแผนที่กำ�หนด ได้แก่ การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ที่แบ่งสายงาน
ออกเป็น 6 สายงาน มี 23 ฝ่าย/สำ�นัก มีการประเมินค่างานตามโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ปรับเปลี่ยนใหม่
การออกแบบโครงสร้างตำ�แหน่งงานและโครงสร้างเงินเดือนใหม่เพื่อให้แข่งขันได้ เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับค่างานของแต่ละ
ตำ�แหน่ง การปรับเปลี่ยน Competency ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุ
เป้าหมาย
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ด้านการยกระดับขีดความสามารถของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยครอบคลุม
ถึงการพัฒนากระบวนการทำ�งานและนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานที่สอดรับกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partner) ให้การสนับสนุนผู้บริหารและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล HRIS มาใช้เป็น
เครื่องมือช่วยสนับสนุนการบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
ในปี 2562 ฝ่าย ทบ. ได้มีการดำ�เนินงานสำ�คัญ ๆ ดังนี้

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
บุคลากรเป็นทรัพยากรสำ�คัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุเป้าหมาย บสย. จึงได้กำ�หนดแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นแนวทางในการดูแลพนักงาน ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับธุรกิจ
ของ บสย. ทีก่ �ำ หนดไว้ในแผนวิสาหกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และแนวทางตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มีการดำ�เนินการด้านผลตอบแทนและสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
โดยการจัดทำ�โครงสร้างเงินเดือนและกำ�หนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมให้สามารถแข่งขันกับตลาดและสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานคลอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน ให้การช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น การตั้งชมรมด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ การร่วมเป็นเจ้าภาพโดยผู้บริหารระดับสูง
ในการสวดพระอภิธรรมศพบุคคลในครอบครัวเพื่อให้กำ�ลังใจกับเพื่อนพนักงาน การให้รางวัล Long Service Award เพื่อตอบแทน
พนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เป็นกำ�ลังสำ�คัญให้กับองค์กร
ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและอัตรากำ�ลัง บสย. ได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงเพื่อรองรับ Road Map นำ�แผน
ยุทธศาสต์ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 มาเป็นปัจจัยนำ�เข้า จึงได้ทบทวนโครงสร้าง
องค์กรใหม่ให้มกี ลุม่ งานทีร่ บั ผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำ�งาน ให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการแบ่งสายงานใหม่เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกัน งานที่มีการเชื่อมต่อกันให้สังกัดสายงาน
เดียวกันเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำ�เนินการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานโดยมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถที่จำ�เป็นในการพัฒนาบุคลากร
ซึ่งใช้ปัจจัยนำ�เข้าจาก Top down ได้แก่ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความสามารถพิเศษขององค์กร ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั กิ าร เป็นต้น และจาก Bottom up ซึง่ จะมาจาก Training Need ผลประเมินการปฏิบตั งิ านประจำ�ปีของพนักงาน ผลประเมิน
Competency Gap รายบุคคล เป็นต้น โดยนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ กำ�หนดแผนพัฒนาพนักงาน โดยจะแบ่งหลักสูตรเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ (1) หลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายและทิศทางขององค์กร (2) หลักสูตรที่ตอบสนอง Core Competency (3) หลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
Managerial Competency (4) หลักสูตรที่ตอบสนองต่อกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงจากหน่วยงานกำ�กับดูแลและธุรกิจหลัก (5) หลักสูตร
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 54 หลักสูตร และหลักสูตรภายนอกที่มีการพิจารณาพนักงาน
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาอีก 69 หลักสูตร เป็นการเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถให้กับพนักงานเพื่อรองรับต่อ Business
Model ใหม่ นอกจากนี้ ในปี 2562 บสย. ได้ปรับปรุงรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
รัฐวิสาหกิจที่สามารถตอบสนองพันธกิจในการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงตนเอง รวมถึงได้มีการ
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รายงานประจำ�ปี 2562

ปรับรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (HR Transformation) เพื่อนำ�ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานและขั้นตอน
การดำ�เนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลลัพธ์จากการปรับปรุงดังกล่าว ส่งผลให้ Competency ด้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และค่านิยมขององค์กรที่มีการปรับปรุงใหม่ รวมถึงเพื่อใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการประเมินขีดความสามารถบุคลากรในแต่ละระดับและนำ�ไปสู่การพัฒนาบุคลากร ได้ตรงตามความต้องการของ
องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถของบุคลากร โดยได้ร่วมกับที่ปรึกษาในการดำ�เนินการ
ประเมินขีดความสามารถผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำ�นวยการขึ้นไป ด้วยเครื่องมือ Assessment Test ซึ่งมีการประเมินคุณลักษณะ
แต่ละบุคคลใน 4 มิติ ได้แก่ Competency, Traits, Driver และ Experience เพือ่ นำ�มา Mapping กับ Success Profile ในแต่ละตำ�แหน่ง
สำ�หรับจัดผู้บริหารลงตามโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความเหมาะสม รวมถึงจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สำ�หรับแผนงานที่สำ�คัญที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และค่านิยมขององค์กร ประจำ�ปี 2562 มีจ�ำ นวน 2 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานขับเคลื่อนค่านิยมไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในองค์กรร่วมกัน ภายใต้ค่านิยม
องค์กร คือ T-Talent เป็นเลิศในผลงาน C-Corporation ประสานความร่วมมือ และ G-Good Governance ถือธรรมาภิบาล โดยมีการ
ติดตามการดำ�เนินการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งมีการประเมินผลเพื่อสะท้อนประสิทธิผลในการดำ�เนินการ ซึ่งพบว่าพนักงานรับรู้ค่านิยมและ
พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรร้อยละ 95.11 เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรร้อยละ 90.00 และความพึงพอใจของพนักงาน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 90.02
2. แผนงานค้นหาและประเมินปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ซึ่งจากผลการทบทวน ปัจจัยความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากรทุกกลุ่ม พบว่า มีกลุ่มปัจจัยหลัก 2 กลุ่มปัจจัย และมีปัจจัยย่อย 12 ปัจจัย ดังนี้
		 2.1		 กลุม่ ปัจจัยความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ดังนี้ 1) ความชัดเจนและทิศทาง
ในอนาคตที่ดี 2) ความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ� 3) คุณภาพและความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้า 4) ความเคารพนับถือและการยอมรับ 5) โอกาสในการ
พัฒนา 6) ผลตอบแทนและสวัสดิการ
		 2.2		 กลุ่มปัจจัยการสนับสนุนจากองค์กร (Employee Enablement) ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ดังนี้ 1) ระบบบริหารผลงาน
2) การให้อ�ำ นาจและการกระจายอำ�นาจ 3) ทรัพยากร 4) การฝึกอบรม 5) ความร่วมมือ 6) งาน โครงสร้างและกระบวนการ
จากปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้นำ�ไปวางแผนการเสริมสร้าง
ความผูกพันในปีต่อไป
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การปรับปรุงกระบวนการที่สำ�คัญ
เพือ่ สนับสนุนต่อแผนปฏิบตั กิ ารใหม่ (Transformation) ของ
บสย. และการก้าวผ่านกระแสนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2562
บสย. จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สำ�คัญทั้งการ
ออกผลิตภัณฑ์โครงการ Direct Guarantee โครงการสินเชือ่ เช่าซือ้
Leasing & Factoring อีกทัง้ ฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง และฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมหารือ เพื่อการอำ�นวยความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้ขอ้ มูลกับลูกค้าของ บสย. โดยการนำ�โปรแกรม “Chatbot” มาใช้
นอกจากนี้ยังเกิดโครงการลดการใช้กระดาษ (Paperless Project)
และการลดระยะเวลาในการอนุมัติและออกหนังสือคำ�้ ประกัน
นอกจากนั้น บสย. ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ที่สำ�คัญ ทั้งกระบวนการค้ำ�ประกันสินเชื่อ กระบวนการพิจารณา
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ กระบวนการออกหนังสือค�ำ้ ประกันฯ กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการสื่อสารองค์กร กระบวนการ Call
Center กระบวนการพิจารณาจ่าย Claim รวมถึงกระบวนการ
ติดตามหนี้ด้วย

iLoan
Collection
นำ� (Port)
ข้อมูลรายงาน
จ่ายเคลม
เข้าระบบ

CHATBOT

DIRECT

FACTORY
LEASING

RESULTS

REDUCE
PAPERLESS
PROJECT

TIME

ปริมาณกระดาษ
ของฝ่าย วค.
เฉลี่ยต่อเดือน
ลดลง 78.42%

ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการอนุมัติ
และออกหนังสือ
ค้ำ�ประกันต่อเดือน
ลดลง 67.74%

Electronic
Approval
for Micro
การออก
หนังสือ
ค้�ำ ประกัน
แบบอัตโนมัติ

กระบวนการ
ติดตามหนี้
กระบวนการ
ค้ำ�ประกัน
สินเชื่อ

กระบวนการ
พิจารณา
จ่าย Claim
ปรับปรุง
กระบวนการ
บสย. รักพีว่ นิ

กระบวนการ
พัฒนาฯ ผลิตภัณฑ์
กระบวนการ
สือ่ สารองค์กร
กระบวนการ Call
Center

มหกรรม
หมอหนี้
Chatbot
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กระบวนการ
ออกหนังสือ
ค้ำ�ประกันฯ

GUARANTEE

กระบวนการ
พิจารณา
คำ�้ ประกัน
สินเชื่อ
โครงการ
ต่างคนต่างเก็บ
for PGS,
E-LG

หารือ
การนำ� RPA
มาใช้

Paperless
Project

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บสย. ประกอบด้วยกรรมการ บสย. จำ�นวน 2 คน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป จำ�นวน 1 คน
รวม 3 คน โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ บสย. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. คำ�สั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 98/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วย
		 1. นางสาววิมล ชาตะมีนา
กรรมการ บสย.		 ประธานกรรมการ
		 2. นายบัณฑิต
อนันตมงคล
กรรมการ บสย.		 กรรมการ
		 3. ผู้จัดการทั่วไป		
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป		 กรรมการ
		 4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง			 เลขานุการ
2. คำ�สั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 36/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
		 1. นางสาววิมล ชาตะมีนา
กรรมการ บสย.		 ประธานกรรมการ
		 2. นายบัณฑิต
อนันตมงคล
กรรมการ บสย.		 กรรมการ
		 3. ผู้จัดการทั่วไป		
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป		 กรรมการ
		 4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง			 เลขานุการ
3. คำ�สั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 53/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
		 1. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์
กรรมการ บสย.		 ประธานกรรมการ
		 2. นายบัณฑิต
อนันตมงคล
กรรมการ บสย.		 กรรมการ
		 3. ผู้จัดการทั่วไป		
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป		 กรรมการ
		 4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง			 เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บสย. โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 11
ครั้ง มีเรื่องเพื่อพิจารณา 26 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ 68 เรื่อง โดยมีการรายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บสย. เป็นประจำ�ทุกไตรมาส สรุปสาระสำ�คัญของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านชื่อเสียง รวมถึงนโยบาย
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมภายใน และ
นโยบายการบูรณาการระหว่าง GRC เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
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2. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และกำ�กับดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของ บสย. ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. กำ�กับดูแลและควบคุมให้มีการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนด ให้คำ�แนะนำ�เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของ บสย.
4. พิจารณาความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายการลงทุนรวมถึงข้อจำ�กัดการลงทุน และนโยบายการบริหารสภาพคล่อง
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ก�ำ หนด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5. พัฒนาเครื่องมือ ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการกำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และมาตรฐานสากล
6. กำ�กับให้ผู้บริหารและพนักงาน บสย. มีความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

(นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
31 ธันวาคม 2562
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การบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของ บสย.
บสย. ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การดำ�เนินงานที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตที่มั่นคงและ
ยั่งยืน บสย. ได้ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงโดยนำ�แนวทางของ COSO (ERM-Integrated Framework) ที่กำ�หนดโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และแนวทางปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาเป็นกรอบแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ที่ได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพออย่างสม�ำ่ เสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
ให้สามารถดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญ 7 ด้าน
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ บสย.
คณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
CG & CSR

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารเงินลงทุน

กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป

คณะกรรมการ
จัดการ

คณะกรรมการ
บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการ
ค้�ำ ประกันสินเชื่อ
คณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน

Strategic Risk

คณะกรรมการ
จ่ายค่าประกันชดเชย

คณะทำ�งานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ค้�ำ ประกันสินเชื่อ

Reputation Risk

คณะกรรมการ
ติดตามหนี้และ
ประนอมหนี้

คณะทำ�งานบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะทำ�งานพิจารณา
การขายหนี้และการลด
ต้นเงินหนี้ด้อยคุณภาพ

Credit Risk

Market Risk

Liquidity Risk

Operational Risk

IT Risk

Risk Owner
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

มีการกำ�หนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมพร้อมทั้งกำ�หนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
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บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมีการกำ�หนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่อาจจะทำ�ให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการดำ�เนินงาน กำ�หนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยงโดยมีความสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
(Risk Boundary) กำ�หนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงทีค่ าดหวังของทุกปัจจัยเสีย่ ง ประเมินระดับความเสีย่ ง กำ�หนดแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ใช้จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการบริหารความเสี่ยงโครงการที่สำ�คัญตามแผนวิสาหกิจ และการติดตามและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมและสม่ำ�เสมอ รวมทั้งได้จัดทำ�แผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่ครบถ้วน มีการกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ
ทุกปัจจัยเสี่ยง เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด นอกจากนี้ ได้มี
การจัดฝึกอบรม สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมีการสำ�รวจความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง
ของพนักงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 2562 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�ประกันสินเชื่อ)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย. รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อให้มี
กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการทีจ่ ะสนับสนุนและควบคุมความเสีย่ ง ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยที่ยังคงดำ�เนินนโยบายการค้ำ�ประกันสินเชื่อในลักษณะที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แบบ Portfolio Guarantee Scheme แบบ Package Guarantee Scheme และ
ให้การค้ำ�ประกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการค้ำ�ประกันที่มีการจำ�กัดปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantee:
NPGs) และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งมีการระบุระยะเวลาการคำ�้ ประกันที่ชัดเจน ณ สิ้นปี 2562 มีภาระค้ำ�ประกันสินเชื่อคิดเป็น
ร้อยละ 98.88 ของภาระค�ำ้ ประกันทัง้ หมด ทัง้ นี้ ได้มกี ารติดตามการจ่ายค่าประกันชดเชยและควบคุมความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากการค�ำ้ ประกัน
อย่างใกล้ชิด
การติดตาม ควบคุม และดูแลลูกหนี้ NPGs ถือเป็นส่วนที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งได้มีการ
ดำ�เนินมาตรการในการติดตามเพื่อลดหนี้ NPGs ทั้งการลดหนี้ NPGs รายเดิม และหนี้ NPGs รายใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2562 เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถชำ�ระหนี้ได้
รวมทั้งหาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย. สำ�หรับในส่วนของลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว ได้มีการเร่งรัดติดตาม
หนี้เงินชดเชยโดยเฉพาะลูกหนี้รายใหม่ได้ใช้แนวทางการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพ การใช้มาตรการทางกฎหมายในการ
เร่งรัดชำ�ระหนี้ และมาตรการจูงใจให้ลูกหนี้เร่งปิดบัญชีชำ�ระหนี้หรือออก Campaign กระตุ้นการชำ�ระหนี้ รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัทภายนอก
ติดตามหนี้เงินชดเชย นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อพัฒนาแบบจำ�ลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model) และการกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
ตามระดับความเสีย่ ง (Risk Based Pricing Fee) โดยจะมีการนำ�แบบจำ�ลอง Credit Scoring และการกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมตามระดับ
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ความเสี่ยง (Risk Based Pricing Fee) ไปใช้กับผลิตภัณฑ์คำ�้ ประกันสินเชื่อแบบ Direct Guarantee ในปี 2563 2) มีการกำ�หนดตัวชี้วัด
ความเสี่ยงและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และ 3) มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำ�ลองสถานการณ์วิกฤต
ที่อาจเป็นไปได้ เพื่อประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการค้ำ�ประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นการสอบทาน
กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก�ำ หนด
2. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
		 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ แผนดำ�เนินงานและการนำ�ไปปฏิบัติไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำ�รงอยู่ของกิจการ
		 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย.
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดทำ�แผนวิสาหกิจได้นำ�การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO (ERMIntegrated Framework) มาประกอบการวางแผน มีการประเมินความเสี่ยงโครงการตามแผนวิสาหกิจและจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยง
โครงการที่มีความสำ�คัญ มีการกำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ใช้แจ้งเตือน
ความเสี่ยง และติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผ่านทางระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้สามารถ
จัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์ มีการจัดทำ�แบบจำ�ลองเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ที่สะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบน
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อช่วงความเบี่ยงเบนรวมที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถ
จัดการได้ รวมทั้งมีการติดตามและคาดการณ์ผลการดำ�เนินงานโดยใช้แบบจำ�ลองดังกล่าวในการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อ
การบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ มีการประเมินระดับความเสี่ยงและระดับเงินกองทุนที่ใช้รองรับการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่า บสย. มีเงินทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจและสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งได้มีการ
ดำ�รงเงินกองทุน การคำ�นวณสินทรัพย์เสี่ยงและการคำ�นวณค่า BIS Ratio ตามเกณฑ์การกำ�กับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
		 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หรือขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ เหตุการณ์
ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
		 ในการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของ บสย. มีการกำ�หนดกระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยให้ทกุ หน่วยงาน
มีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ
เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจและสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่สำ�คัญ
อาทิเช่น
		 1) การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA)
			 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการพิจารณาจัดทำ�แผนการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ
เพื่อช่วยให้ บสย. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญ และมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของ บสย.
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		 2) การรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (Loss Incident)
			 เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยเป็นเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ซึ่ง บสย. มีการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์หรือความเสียหายผ่านระบบ Operational Risk เพื่อให้สามารถจัดทำ�รายงานได้สะดวก
รวดเร็ว และมีการจัดเก็บฐานข้อมูลเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ บสย. สามารถ
จัดหามาตรการแก้ไขและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการติดตามโอกาสหรือแนวโน้มการเกิดความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 3) การกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs)
			 เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงของ บสย. โดยดำ�เนินการผ่านระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง
(Early Warning System: EWS) เพื่อให้สามารถติดตามแนวโน้มความเสี่ยงที่ส�ำ คัญเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือมีความเสี่ยงที่เกินกว่าในระดับ
ที่ยอมรับได้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันกาล
		 4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
			 เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและบรรเทาผลกระทบเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินหรือเหตุการณ์วกิ ฤติตา่ ง ๆ โดย บสย.
มีการกำ�หนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานที่ดีและเป็นสากล ซึ่งมีการดำ�เนินการที่สำ�คัญ ได้แก่ การประเมิน
ความเสี่ยงและภัยคุกคามสำ�คัญ (Risk Assessment: RA) ที่อาจมีผลต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องของ บสย. นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) เพือ่ กำ�หนดลำ�ดับของธุรกรรมงานทีส่ �ำ คัญ และนำ�มาจัดทำ�แผนรองรับการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster
Recovery Plan: IT DRP) และทำ�การทดสอบอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำ�ให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุด
ชะงัก ธุรกรรมงานทีส่ �ำ คัญจะสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนือ่ งหรือกลับมาดำ�เนินการได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม และในปี 2562 บสย. ได้
ดำ�เนินการทดสอบแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งขององค์กร (BCP) และแผนรองรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT DRP)
			 นอกจากนี้ บสย. ได้มีการจัดทำ�นโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการของ บสย. ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของ บสย. นโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติการ
ใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และคู่มือการรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
			 ทั้งนี้ ทุกนโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน มีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลีย่ นแปลง อาทิ การดำ�เนินธุรกิจของ บสย. การเปลีย่ นแปลงกฎ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแล เหตุการณ์ความไม่แน่นอน
หรือภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอก เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานกำ�กับดูแล คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องว่า บสย. มีแนวทางการจัดการ และมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management)
		 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของ บสย. รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)
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รายงานประจำ�ปี 2562

		 เนื่องจากในปัจจุบันการดำ�เนินธุรกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจำ�นวนมาก บสย. เห็นถึงความสำ�คัญดังกล่าว จึงให้นำ�
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แยกออกจากการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งเน้น
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงจัดให้มีการดำ�เนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัยทีไ่ ด้มาตรฐานสากล เพือ่ ให้ทนั กับความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงให้ บสย. สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง
5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
		 ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน
		 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย.
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่เหมาะสมเพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และได้มีการทบทวนนโยบาย
การลงทุนด้วยความระมัดระวัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำ�เสมอ มีการรายงานผลการดำ�เนินงานการบริหารกองทุน
ต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเป็นรายเดือน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ในปี 2562 บสย. ใช้นโยบายและ
ข้อจำ�กัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation: SAA) โดยมีน้ำ�หนักการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่เกินร้อยละ 22 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และน้ำ�หนักการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กำ�หนดให้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่จ่ายปันผลสูง (High Dividend Yield) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสามารถลงทุนใน Property Fund/REIT/Infrastructure
Fund รวมไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงกำ�หนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า
Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม และเพิ่มการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึงการบริหารผลตอบแทนที่อาจไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายการลงทุน รวมทั้งมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำ�ลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้เพื่อประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุน นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนการใช้นโยบาย Stop Loss ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของตราสาร ทั้งนี้
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สำ�คัญ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินการบริหารเงินกองทุนทุกแห่งต้องเสนอแนวทาง
การปรับกลยุทธ์ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อพิจารณา
6. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำ�ระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อสถาบัน
การเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุน
ได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ บสย.
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งภาระค้ำ�ประกัน
สินเชื่อของ บสย. โดยส่วนใหญ่เป็นการคำ�้ ประกันประเภทโครงการ Portfolio Guarantee Scheme และตามกระบวนการจ่ายค่าประกัน
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ชดเชยได้มีการกำ�หนดสัดส่วนการแบ่งจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่ บสย. จะทราบจำ�นวนเงินรวมที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีล่วงหน้า
ทำ�ให้มีเวลาในการจัดเตรียมสภาพคล่อง ได้มีการจัดทำ�นโยบายการบริหารเงินสภาพคล่องของ บสย. โดยกำ�หนดกรอบการดำ�รง
สภาพคล่องแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความชัดเจน ประกอบด้วย 1) สภาพคล่องเพื่อการดำ�เนินงานและการจ่ายค่า
ประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพื่อการจ่ายค่าประกันชดเชยที่มีการกำ�หนดเงื่อนไขการจ่ายค่าประกันชดเชยจาก
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่ได้รับ รวมทั้งได้จัดทำ�ประมาณการกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
เพื่อจัดเตรียมสภาพคล่องให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการชำ�ระเงิน มีการกำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแยกตามลักษณะการจ่ายค่าประกันชดเชย
และติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) โดยจำ�ลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจ
เป็นไปได้ เพื่อประเมินระดับสภาพคล่องและความสามารถในการชำ�ระหนี้สินและค่าประกันชดเชย รวมถึงมีแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติและแผนฉุกเฉินสภาพคล่องในภาวะวิกฤต และแผนการสื่อสารและจัดการข่าวลือ
7. การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
		 ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากเหตุการณ์หรือผลกระทบต่าง ๆ ทีไ่ ม่ได้คาดการณ์ไว้ลว่ งหน้า อันเนือ่ งมาจาก
การดำ�เนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงตั้งแต่การมีภาพลักษณ์ในทางลบจนถึงการถูกฟ้องดำ�เนินคดี
หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการโดยไม่เจตนา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของ บสย.
		 เนื่องจาก บสย. เป็นองค์กรที่ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การดำ�เนิน
กิจการของ บสย. จึงต้องมีความมัน่ คง มีความน่าเชือ่ ถือ และมีภาพลักษณ์ทด่ี ี บสย. ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงทีอ่ าจจะมีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงาน โดยได้มีการจัดทำ�นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บสย. รวมทั้งจัดทำ�แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยมีการกำ�หนดตัวชี้วัด
ความเสี่ยงและติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด มีแนวทางการควบคุมความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ได้แก่ 1) มีกระบวนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสเกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง อาทิเช่น การออกนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างการรับรู้ที่ดีต่อสังคมและ
สื่อต่าง ๆ เป็นต้น 2) มีกระบวนการรองรับเมื่อเกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ด้วยการบริหารจัดการเพื่อลดและควบคุมผลกระทบและ
ความสับสนทีอ่ าจเกิดขึน้ (Crisis Management) อาทิเช่น จัดทำ�แผนการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงแผนประชาสัมพันธ์
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบทางลบต่อชือ่ เสียงองค์กร เป็นต้น และ 3) มีกระบวนการกอบกูช้ อ่ื เสียงหลังเกิดเหตุการณ์ผา่ นไปแล้ว
ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการรับรู้ที่ดีต่อสังคมและสื่อต่าง ๆ
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การควบคุมภายใน (Internal Control)
บสย. ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการจัดวางระบบงานการควบคุมภายใน มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหรรมขนาดย่อม (บสย.) กำ�หนด
นโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคำ�นึงถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
		 บสย. ได้บริหารงานตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
มีจริยธรรม ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และมีการกำ�หนดระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือ
การปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและแนวทางเดียวกัน มีการจัดโครงสร้างองค์กรกำ�หนด
สายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและการกระจายอำ�นาจเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ให้ความสำ�คัญ
กับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ รวมถึงกำ�หนดแนวทาง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การกำ�หนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
การเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
		 บสย. กำ�หนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรม หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำ�คัญขององค์กรที่ระบบการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอหรือยังไม่สามารถ
ป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำ�เนินงานได้ โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นแล้วและที่ยัง
คงเหลืออยู่ หรือการคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่ความเสี่ยง
อาจเกิดขึ้นในการประเมินความเสี่ยง เพื่อระบุความเสี่ยงที่สำ�คัญและจัดทำ�มาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
3. กิจกรรมการควบคุม
		 บสย. ได้ก�ำ หนดให้ทกุ หน่วยงานจัดทำ�คูม่ อื การปฏิบตั งิ านเพือ่ ใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ กำ�หนดจุดควบคุม
(Control Point) ของแต่ละกิจกรรมและขั้นตอนปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมควบคุม (Control Activities) ขั้นพื้นฐานที่ส�ำ คัญของ บสย.
เพือ่ ใช้ลดความเสีย่ งจากการผิดพลาด ความเสียหาย สิน้ เปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สนิ หรือทรัพยากร นอกจากนี้ ได้ตระหนักถึง
ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทำ�แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment) เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยคำ�นึงถึงความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เช่น กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลาง/สูง
/สูงมาก จำ�เป็นต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นลำ�ดับแรก นอกจากนี้ ยังได้มีการสื่อสารให้
พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ได้กำ�หนดขึ้น โดยให้ถือเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็น
ส่วนหนึ่ง (Built In) ในการปฏิบัติงานตามปกติประจำ�วัน
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร
		 บสย. ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทีม่ คี วามเชือ่ ถือได้ ถูกต้อง และพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ ตามแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำ�ข้อมูลสารสนเทศไปใช้งานในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และสามารถดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
ในลักษณะทีไ่ ม่ถกู ต้องและการคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ สำ�หรับด้านระบบสือ่ สาร บสย. ได้ด�ำ เนินการ
โดยมุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่สะดวกและเหมาะสมต่อผู้ใช้งานสอดคล้องกับการควบคุมภายในที่ดี และมีการสื่อสาร
ข้อมูลภายในองค์กรเพือ่ ให้บคุ ลากรในองค์กรได้รบั ข้อมูลและสามารถบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการสือ่ สารผ่านสือ่ ต่าง ๆ
เช่น Intranet, E-mail, Line Official (สถานีข่าว บสย.) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter บสย.) การประชาสัมพันธ์
ผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น ส่วนการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บสย. มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร มีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรมสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสถาบันการเงินประจำ�ปี หรือการผลักดัน
โครงการค้ำ�ประกัน ผ่านการสื่อสารกับผู้บริหารสถาบันการเงิน การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
ต่าง ๆ ให้กับ SMEs ผ่านกิจกรรมมหกรรมคลินิกหมอหนี้หรือการออกบูธ เป็นต้น
5. การติดตามประเมินผล
		 บสย. มีระบบการติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ มีการ
ประเมินผลความเพียงพอ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ทั่วทั้งองค์กร โดยกำ�หนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน
ร่วมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ และ
พิจารณาปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และมีการรวบรวมผลการดำ�เนินงานการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในนำ�เสนอต่อคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน
อย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมว่าได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
		 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้น�ำ ข้อมูลความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา มาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในปี
ปัจจุบัน ทั้งนี้ในการประเมินการควบคุมภายในดังกล่าวครอบคลุมถึงการระบุ ประเมิน ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud) ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในบางลักษณะงาน เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงจากกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ หากพบว่า
กิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ จะกำ�หนดแผนการปรับปรุง และติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำ�เสมอ
ซึ่งตลอดมา บสย. ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการสร้างจิตสำ�นึกให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร
จึงได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้องค์การเกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
ทั้งนี้ ในปี 2562 จากการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังกล่าว บสย. ไม่พบข้อบกพร่อง
อย่างมีนัยสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายใน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพือ่ ทดแทน
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยประกอบด้วย
1. นางทองอุไร
ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางอัญชลี
เต็งประทีป
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวสันต์
เทียนหอม
กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิโรจน์
สิทธิเจริญรุ่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำ�กับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ติ ามระเบียบ นโยบายต่าง ๆ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ งและการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีส�ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อให้มีการดำ�เนินการในเรื่องที่เห็นสมควร
สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. รายงานทางการเงิน
		 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำ�ปี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ�งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญมีความเพียงพอ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งยังให้ความสำ�คัญกับ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการตรวจสอบกำ�กับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทัง้ การตรวจสอบภายใน
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการบริหารความเสี่ยงที่
เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการประเมินความเสีย่ ง การดำ�เนินงานด้านบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัย
ของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขของ
ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำ�กับดูแลกิจการ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ บสย. พัฒนาปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำ หนด
3. การดำ�เนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ บสย. และหน่วยงานกำ�กับดูแล
		 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่กำ�หนด รวมทั้งสนับสนุนให้
องค์กรมีการกำ�กับดูแลทีด่ โี ดยมีการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลทีด่ ี รวมถึงการกำ�หนด
นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
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ทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตามการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำ�ปี
2562 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2562 นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในงานตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มี
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และจัดทำ�แผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี 2562 รวมทั้งได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปลีย่ นความเห็นกับฝ่ายบริหาร ตัง้ แต่รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป ถึงระดับผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่าย/สำ�นัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการพบปะผู้บริหารจำ�นวน 1 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ
ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำ�กับดูแลกิจการ ตลอดจนถึงการปรับปรุงงานของ บสย. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบบัญชี ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างสม่ำ�เสมอ
6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ บสย. ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
กระบวนการกำ�กับดูแล ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน พิจารณาการดำ�เนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสอบทานระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
				
		
							
							
(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำ�ปรึกษา (Consulting Service)
อย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำ�เนินงานของ บสย. โดยปัจจุบันได้ให้ความสำ�คัญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการบัญชี จึงได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงระบบการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีส�ำ หรับเครือ่ งมือทางการเงิน (IFRS 9) นอกจากนี้ การตรวจสอบภายใน
ยังเป็นกลไกหลักในกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดทำ�กฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตามแผนงาน
ตรวจสอบประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายในของ บสย. ปฏิบัติงานโดยใช้หลัก Risk-Based Audit และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างการตรวจสอบ
ด้านต่าง ๆ กับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การตรวจสอบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ การจัดทำ�แผน
การตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำ�ปี จะพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ บสย. และความเสีย่ งขององค์กร
ในการกำ�หนดแผนการตรวจสอบ ภายใต้ทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการตรวจสอบได้รายงานต่อ
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บสย. รวมทั้งมีการติดตามผลให้หน่วย
รับตรวจดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำ�เสมอ
การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ�โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก เป็นประจำ�ทุก 5 ปี ตามมาตรฐานสากล และเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายใน บสย. ได้ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้รับการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้มาตรฐานวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการทบทวน
และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ�ทุกปี การสอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานโดยการประเมินความพึงพอใจ
ภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน และการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยได้น�ำ ผลการประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
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ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำ�คัญในการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานกำ�กับดูแล และประชาชน
เป็นพืน้ ฐานในบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ มีระบบการดำ�เนินงานทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยนำ�สมรรถนะหลักและความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาและสนับสนุนชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประกอบด้วย
1. นายวสันต์
เทียนหอม
ประธานกรรมการ
2. นางทองอุไร
ลิ้มปิติ
กรรมการ
3. ผู้จัดการทั่วไป		
กรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมายและกำ�กับกิจการ เลขานุการ
คณะกรรมการ CG&CSR ให้การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และแผนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2562 อาทิ
1. กำ�หนดให้น�ำ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของสำ�นักงานคณะกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) สำ�หรับ
บริษทั จดทะเบียน และหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มาปรับใช้
ตามความเหมาะสมกับการบริหารจัดการและเป็นแนวทางในการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่ บสย. อย่างยั่งยืน
2. จัดกิจกรรม “โครงการสร้างผู้ประกอบการ 4.0” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มทั่วประเทศ โดยนำ�องค์ความรู้
โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการเงินและการบริหารกิจการขององค์กรมาช่วยพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็งทางการเงิน มีโอกาสเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพการทำ�ธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ในปี 2562 บสย. จัดกิจกรรมเพือ่ สร้าง
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ โครงการคลินิกหมอหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้น�ำ ชุมชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ วิสาหกิจชุมชน
ณ จังหวัดเชียงราย โครงการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำ�กลาง จังหวัดระยอง และโครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0
ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และนิตยสารเส้นทางเศรษฐี
3. จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และสื่อสารความเข้าใจภายใต้หัวข้อ “TCG White Day” เช่น การร่วมกันปฏิญาณตนและ
แสดงเจตจำ�นงสุจริต การร่วมกันเขียนปณิธานการทำ�ความดี หรือเรื่องราวจิตอาสาบนใบไม้แล้วนำ�ไปประดับบน “ต้นไม้แห่งความดี” และ
การเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 เพื่อแสดงพลังและสร้างเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ และกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บสย. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ�ทุกปี
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5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการกำ�กับดูแล ผ่านกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เช่น
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง
พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน และให้มีการ
สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงานในการดำ�เนินงานและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ภายใต้ค่านิยม บสย.
“เป็นเลิศในผลงาน ประสานความร่วมมือ ถือธรรมาภิบาล” ส่งผลให้ บสย.ได้รับรางวัล ชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity
Awards) จากสำ�นักงาน ป.ป.ช.
รวมทั้ง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน (ITA) ในปี 2562 บสย. ได้คะแนน ITA 88.01 คะแนน
ตามเกณฑ์การประเมิน ถือว่า บสย. มีคุณธรรมและความโปร่งในในการดำ�เนินงานระดับ A แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า คณะกรรมการ
บสย. คณะกรรมการ CG&CSR ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บสย. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหมายให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(นายวสันต์ เทียนหอม)
ประธานกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
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ในปี 2562 บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 ของสำ�นักงานคณะกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และหลักการและแนวทางการกำ�กับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหลัก Apply or Explain ซึ่งให้นำ�หลักการและ
แนวทางไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่ บสย. อย่างยั่งยืน

ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บสย. กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของคณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ 7 ประการ ได้แก่
1. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2. มีความสำ�นึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
4. มีความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้เกี่ยวข้อง (Transparency)
5. มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)
6. มีการส่งเสริมพัฒนาการกำ�กับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของบุคลากร (Ethics)
7. มีส่วนร่วมและส่งเสริมในการกระจายโอกาสแก่สาธารณะในการร่วมแสดงความคิดเห็น (Participation)
คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต
ต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 10 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ
หมวดที่ 2 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ �ำ องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
หมวดที่ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หมวดที่ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หมวดที่ 5 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 6 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หมวดที่ 7 การเปิดเผยข้อมูล
หมวดที่ 8 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หมวดที่ 9 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 10 จรรยาบรรณ

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
บสย. ให้ความสำ�คัญกับการสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงได้
กำ�หนดนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดกรอบการดำ�เนินงานตาม
พันธกิจเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นสำ�คัญ และทำ�ธุรกรรมต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบและคำ�นึงถึงประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนและสังคม อย่างเป็นธรรมและเต็มความสามารถ ตลอดจนไม่สนับสนุนวิสาหกิจใด ๆ
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ทีป่ ระกอบกิจการส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมหรือไม่มหี ลักการในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารเสริมสร้าง “ผูป้ ระกอบการทีด่ ”ี
มีคณ
ุ ธรรม อันนำ�ไปสู่ “สังคม” ทีด่ แี ละเข้มแข็ง นอกเหนือจากการให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บสย. มีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ
บสย. มุ่งเน้นการดำ�เนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก/รับ หรือให้ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. ทุกกลุ่ม
อาทิ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คูค่ า้ ลูกค้า ฯลฯ ทีอ่ าจมีความเสีย่ งต่อการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการประพฤติมชิ อบ หรืออาจมีผลทำ�ให้ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของ บสย. เสียหาย นอกเหนือจากการให้สนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การประพฤติมิชอบ โดยกำ�หนดให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และการประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นและสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ
2. ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร “เป็นเลิศในผลงาน ประสานความร่วมมือ ถือธรรมาภิบาล” เพื่อนำ�ไปสู่วัฒนธรรมองค์กร
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ
3. ให้ความสำ�คัญกับประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)

แผนงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ในปี 2562 บสย. ได้กำ�หนดแผนงานและกิจกรรมด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์
3 ด้าน ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยดำ�เนินการผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น
2. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่รวบรวมกฎระเบียบ สื่อสาร สอบทาน รายงานและติดตาม จำ�นวน 9 เรื่อง
เช่น หลักเกณฑ์การประกอบกิจการสาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
การปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำ�ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ การนำ�ส่งข้อมูลด้านการเงิน และการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลของ บสย. โดยดำ�เนินการผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. จัดทำ�และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งหมด 9 เรื่อง และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ บสย. เช่น ระบบ
อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บสย. และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบและตอบกลับทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยให้ผู้บริหาร
และพนักงานรับทราบผ่านระบบออนไลน์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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2. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยในปี 2562 บสย. จัดอบรมหลักสูตร “สร้างสุข ฉบับมนุษย์เงินเดือน
(Happy Money, Happy Retirement)” เพื่อสร้างวินัยการออมให้แก่พนักงาน โดยวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการบริหารความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลของ บสย.
3. นำ�เสนอบทความหรือประเด็นทั้งทางด้านกฎเกณฑ์และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบอินทราเน็ตให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ บสย.” ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ (TCG DNA) และ
จัดทำ�แบบสำ�รวจความรู้ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำ�ผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความตื่นตัวและการสื่อสารความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล ผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนสำ�นักงานเขตในภูมิภาคของ บสย. ร่วมกันปฏิญาณตน
และแสดงเจตจำ�นงสุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น TCG White Day Anti-Corruption ประจำ�ปี 2562 และเขียนปณิธานการทำ�ความดี หรือเรื่องราวจิตอาสา
อันเป็นการแสดงถึงพลังชาว บสย. ในการทำ�ความดีร่วมกันผ่านกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” ซึ่งผลของการรวมพลังดังกล่าว ทำ�ให้ บสย.
ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำ�นักงาน ป.ป.ช. เป็นครั้งแรก
2. จัดอบรมหลักสูตร “บสย. โปร่งใส ด้วยใจสุจริต” โดยผู้แทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสนับสนุนในการแสดงพลังและสร้างเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ เช่น
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ
ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” เป็นต้น
3. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้
ในปี 2562 บสย. ได้คะแนนประเมินคุณธรรม ITA 88.01 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน ถือว่า บสย. มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงาน ระดับ A
4. กำ�หนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบที่กำ�หนด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
และผลจากการสอบทาน ไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การดำ�เนินธุรกิจย่อมต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย บสย. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการดูแลจาก บสย. ตามสิทธิทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำ�หนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ตระหนักและมั่นใจว่า
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประเทศชาติ ดังต่อไปนี้
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1. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
		 บสย. มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาระดับฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงและ
แข็งแกร่ง โดยดำ�เนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำ�หนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ
		 บสย. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงการคลัง บสย. จึงสนับสนุนการดำ�เนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำ�กับ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ
3. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
		 บสย. มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำ�ลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และจัดให้มีบุคลากรที่
มีความรูค้ วามชำ�นาญเพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�ช่วยเหลือแก่ลกู ค้าด้วยกิรยิ าวาจาทีส่ ภุ าพอ่อนโยน และให้มน่ั ใจว่าลูกค้าได้รบั บริการทีด่ ที ส่ี ดุ ตลอดจน
จัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียน เพื่อดำ�เนินการแก้ไขตามความเหมาะสมด้วยความใส่ใจและยุติธรรม
4. ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
		 บสย. มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ บสย. ต่อเจ้าหนี้
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า
		 บสย. กำ�หนดให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อหรือขายทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์และบริการทุกชนิดของ บสย. ต้องยึดหลัก
ผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง
ไม่ทำ�ให้คู่ค้าเข้าใจผิดพลาดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
		 บสย. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือความร่วมมือที่ได้ท�ำ ไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ บสย. เพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยรวม
7. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง
		 บสย. ไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
8. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยคำ�นึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้ง
ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
		 ทั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
คณะกรรมการและผู้บริหาร บสย. ตระหนักถึงความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานในเรื่องนี้ตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) และแผนงานประจำ�ปีของ บสย. ที่กำ�หนดไว้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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8. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
		 บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำ�คัญขององค์กร จึงสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำ�รงชีวิตของพนักงาน ขณะเดียวกัน บสย. ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมซึง่ ได้พฒ
ั นาระบบการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบต่าง ๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย เพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นการมุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำ�เร็จ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำ�ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส
บสย. ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการและดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนด และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทัง้ กฎหมายอืน่ และแนวปฏิบตั ใิ นการเปิดเผยข้อมูลทีใ่ ห้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตรวจสอบกระบวนการ
บริหารงานที่อาจกระทบต่อสิทธิของตน จึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำ�หนดให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี นอกจากนี้ บสย. จัดให้มีช่องทางการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 สำ�หรับเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
บสย. ได้ เช่น
1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน เช่น รายงานประจำ�ปี เว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th Call Center สือ่ โฆษณาต่าง ๆ
ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ http://www.oic.go.th/INFOCENTER3/347/
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อพนักงานผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) กลุ่มไลน์พนักงาน “สถานีข่าว บสย.”
เสียงตามสายจากผู้นำ�ระดับสูง การประชุมพนักงานทุกระดับ (Town Hall Meeting) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
บสย. ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. ต่อประชาชนตามกฎหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บสย. ดังต่อไปนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
		 บสย. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศราคากลาง ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวน ประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปรายงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ บสย.
2. การเปิดเผยข้อมูลของ บสย. และข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
		 บสย. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอ�ำ นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน เช่น กระทรวง
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และศาล เป็นต้น โดย บสย. จะให้ข้อมูลภายใต้กฎหมายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของ บสย.
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การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต และแสดงความคิดเห็น
บสย. จัดให้มีช่องทางเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต
แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงกรรมการและผู้จัดการทั่วไป โทร 0-2890-9911
สำ�นักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
		 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Call Center: 0-2890-9999 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)
โทรศัพท์: 0-2890-9988
โทรสาร:		 0-2890-9900, 0-2890-9800
เว็บไซต์:		 www.tcg.or.th
E-mail: 		 info@tcg.or.th
Facebook บสย.
สายด่วนสำ�หรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต: 0-2890-9977 และ 0-2890-9955
สำ�หรับพนักงาน สามารถร้องเรียน เสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่กรรมการและผู้จัดการทั่วไปโดยตรงตามช่องทาง ที่กำ�หนด เช่น TCG
webboard หรือ bokrak@tcg.or.th และกล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
และสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตได้ที่สายด่วน หมายเลข 0-2890-9977 และ 0-2890-9955

แนวปฏิบัติการแจ้งการกระทำ�ผิดและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บสย. กำ�หนดแนวปฏิบตั ิ เรือ่ ง การแจ้งการกระทำ�ผิดและให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistleblowing) เพือ่ ให้มกี ลไกและช่องทาง
สำ�หรับพนักงาน บสย. และผูม้ สี ว่ นได้เสียในการยืน่ ข้อร้องเรียนหรือรายงานถึงข้อกังวลใจเกีย่ วกับพฤติกรรมใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดการกระทำ�
ที่ไม่เหมาะสมผิดจรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ์ของทางการ รวมถึงการกระทำ�ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการประพฤติปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสมทางด้านการเงิน การยักยอก การทุจริต การฉ้อโกง เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้แจ้งข้อมูลสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุด) หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ
บสย. แล้วแต่กรณี หากเป็นการร้องเรียนผู้จัดการทั่วไป ให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ บสย. แล้วแต่
กรณี หากเป็นการร้องเรียนผู้จัดการทั่วไปให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการ บสย. ทั้งนี้ ทุกข้อร้องเรียน
จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำ�เนินการในลักษณะที่เป็นความลับ โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและ
ความเสียหายของผู้ร้องเรียน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บสย. กำ�หนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามภายใต้หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี โดยพึงหลีกเลีย่ งการดำ�เนินการใด ๆ ทีอ่ าจนำ�ไปสูค่ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บสย. ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ได้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็นประจำ�ทุกปี
มีฝา่ ยงานทำ�หน้าทีส่ อบทานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอรายงานต่อกรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป คณะกรรมการด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) และคณะกรรมการ บสย. ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บสย. และบุคลากร
ทุกคนตระหนักถึงความสำ�คัญของการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากผลการดำ�เนินการดังกล่าว
จึงทำ�ให้ บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำ�นักงาน ป.ป.ช.
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2562
คณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ บสย. ดังนี้
1. คำ�สั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 55/2561 สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
		 1. นางอัญชลี
เต็งประทีป
เป็น ประธานกรรมการ
		 2. นางปริศนา
ประหารข้าศึก
เป็น กรรมการ
		 3. นางทองอุไร ลิ้มปิติ
เป็น กรรมการ
2. คำ�สั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 66/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
		 1. นางอัญชลี
เต็งประทีป
เป็น ประธานกรรมการ
		 2. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์
เป็น กรรมการ
		 3. นายวสันต์
เทียนหอม
เป็น กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ดำ�เนินการด้านต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่
กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บสย. ในการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธกี ารในการสรรหา การคัดเลือก และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไปและรองผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป กำ�หนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน่ื ให้แก่ผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไปและรองผูจ้ ดั การทัว่ ไป เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บสย. พิจารณาอนุมัติ กำ�หนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำ�ปี รวมถึงดำ�เนินการอื่นตามที่
คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วม
ประชุมและได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำ�คัญต่าง ๆ มีการดำ�เนินการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บสย. ดังนี้
1. การดำ�เนินงานภายใต้โครงสร้างเดิม
		 1.1		 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ และความเหมาะสมทั้งในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ� ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรเพื่อประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานและการบริหารจัดการงานของ บสย. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		 1.2		 กำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไป ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และพิจารณาเกณฑ์การปรับผลตอบแทนประจำ�ปี โดยให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน เกิดความเป็นธรรมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. การดำ�เนินงานภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ ตามโครงการ Transformation ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการในการ
สรรหาพนักงานในตำ�แหน่งผู้บริหารสายงาน เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ปี 2563
3. กำ�หนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสายงาน
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

(นางอัญชลี เต็งประทีป)
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
102

รายงานประจำ�ปี 2562

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินรวม
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้าและสำ�รองค่าประกันชดเชย
เงินอุดหนุนและเงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล
หนี้สินอื่น
ส่วนของเจ้าของ

2561

2562

23,625.94
165.72
22,556.22
771.27
132.73
14,957.34
10,025.23
4,764.46
167.65
8,668.60

24,108.49
147.91
21,412.09
2,307.91
240.58
14,780.63
9,783.88
4,794.37
202.38
9,327.86

การเปลี่ยนแปลง(%YOY)

2.04
(10.75)
(5.07)
199.24
81.26
(1.18)
(2.41)
0.63
20.72
7.61

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการที่สำ�คัญ สำ�หรับรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงิน บสย.

สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2562 บสย. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิน 24,108.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 482.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.04 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 23,867.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 374.70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.59 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากงบประมาณประจำ�ปี ซึ่ง บสย. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อชดเชยความเสียหายโครงการ
Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตามมติคณะรัฐมนตรี เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมให้แก่ SMEs มีจ�ำ นวนรวม 1,538.97 ล้านบาท
ในระหว่างปี บสย. มีเงินรับค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรวม 4,310.94 ล้านบาท และรับคืนเงินจากการจ่ายค่าประกันชดเชย จำ�นวน 337.74
ล้านบาท โดยในระหว่างปี บสย. มีการจ่ายเงินเพื่อชดเชยความเสียหายโครงการที่ บสย. ค้ำ�ประกัน SMEs ให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้
จำ�นวน 7,155.05 ล้านบาท ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐเพิ่มขึ้น 1,536.64 ล้านบาท
สำ�หรับสินทรัพย์เงินลงทุนสุทธิจำ�นวน 21,412.09 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนส่วนบุคคล 10,194.57 ล้านบาท เงินลงทุน
สภาพคล่องในพันธบัตร เงินฝากประจำ�และหุน้ กู้ จำ�นวน 11,217.52 ล้านบาท เงินลงทุนสุทธิรวมลดลงจากปีกอ่ นจำ�นวน 1,144.13 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 5.07 ทั้งนี้เป็นการลดลงจากเงินลงทุนสภาพคล่องฯ ลดลง 1,501.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งจากการ
จ่ายค่าประกันชดเชย ในขณะที่เงินกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นสุทธิจากปีก่อน 357.07 ล้านบาท โดยปี 2562 บสย. ได้ปรับประเภทการลงทุน
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสภาพคล่องเฉลี่ยร้อยละ 2.31 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเฉลี่ยร้อยละ 5.42 ต่อปี

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ณ 31 ธันวาคม 2562 บสย. มีหนี้สินจำ�นวน 14,780.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำ�นวน 176.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.18
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของหนี้สิน ประกอบด้วย การสำ�รองค่าประกันชดเชย จำ�นวน 7,395.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.03 ของหนี้สินรวม
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ซึ่งลดลงจากปี 2561 จำ�นวน 460.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.86 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันและเงินชดเชยความเสียหาย
โครงการ PGS จากรัฐบาล จำ�นวน 4,794.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.44 ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า จำ�นวน 2,388.62
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.16 และหนี้สินอื่น จำ�นวน 202.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 ซึ่งประกอบด้วย หนี้สินอื่นและภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน สำ�หรับการกันสำ�รองค่าประกันชดเชยจำ�นวนทั้งสิ้น 7,395.25 ล้านบาท แบ่งเป็นการกันสำ�รองค่าประกันชดเชย
โครงการปกติในอัตราร้อยละ 100 ของภาระค้ำ�ประกันสุทธิซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจำ�นวนรวม 1,147.93
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำ�นวน 187.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.06 และการกันสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการ Portfolio
Guarantee Scheme (PGS) ในอัตราร้อยละ 100 ของรายได้ที่รับรู้ตามระยะเวลา จำ�นวนรวม 6,247.32 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
272.98 ล้านบาท หรือลดลดร้อยละ 4.19 และในปี 2562 บสย. จ่ายเงินปันผลจำ�นวน 232.58 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำ คัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานต่อรายได้จากการดำ�เนินงาน
(Cost to Income)
อัตราส่วน NPGs ต่อภาระค้ำ�ประกันคงเหลือ
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

2561

2562

การเปลี่ยนแปลง(%YOY)

2.69
6.92
9.04
7.19

3.16
8.38
9.24
6.60

17.47
21.10
2.21
(8.21)

13.59
92.92

15.38
62.37

13.17
(32.88)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (Return on Asset: ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Return
on Equity: ROE) จากกำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.67 โดยมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 บสย.
มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.16 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 8.38
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม ณ สิ้นปี 2562 บสย. มีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.67 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ซึ่งเป็นผลจากสภาวะตลาดการลงทุนที่เติบโตส่งผลให้กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 116.74 และผลตอบแทน
จากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.31 รวมถึงกำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 2562 คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 9.24
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 9.04
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานต่อรายได้จากการดำ�เนินงาน (Cost to Income) จากผลการดำ�เนินงานปี 2562 ที่มีกำ�ไรจากการ
ดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.67 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานรวมต่อรายได้รวมลดลง โดยคิดเป็นร้อยละ 6.60 ซึ่งมีอัตราที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 7.19
อัตราส่วน NPGs ต่อภาระค้ำ�ประกันคงเหลือ ในปี 2562 บสย. มีสัดส่วน NPGs ต่อภาระค้ำ�ประกันคงเหลือสูงขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการค้ำ�ประกันสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) บสย. มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับร้อยละ
62.37 ลดลงจากปี 2561 เนือ่ งจากมีสนิ ทรัพย์เสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างปี โดย บสย. ยังคงระดับความมัน่ คงและความสามารถในการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อให้แก่ SMEs ของ บสย. ที่เพิ่มขึ้น

104

รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ บสย. ได้ให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานกิจการประจำ�ปี จึงกำ�กับดูแลให้การจัดทำ�งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีทร่ี บั รอง
ทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสมำ�่ เสมอโดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุ
สมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำ�เนินงานของ บสย. อย่างแท้จริง อีกทั้งได้มีการรายงานผลการดำ�เนินงาน และเปิดเผยข้อมูล
ที่สำ�คัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ บสย. ได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การกำ�กับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะดำ�รงรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระทำ�ทุจริต หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่า งบการเงินของ บสย. ดังกล่าวมีความ
เชื่อถือได้โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานกิจการประจำ�ปีนี้แล้ว
งบการเงินของ บสย. ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบนั้น บสย. ได้ให้ข้อมูล
และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและตามที่ผู้สอบบัญชีขอ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการ บสย. มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บสย. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานกรรมการ

(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ความเห็น
สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บรรษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากบรรษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่กำ�หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำ�ปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำ�ปีให้สำ�นักงานการตาวจเงินแผ่นดินภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่
มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินหรือความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฎว่าข้อมูลอืน่
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามาตรฐานรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบรรษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบรรษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบรรษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบรรษัท
ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสำ�คัญต่อความสามารถของบรรษัทในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าสำ�นักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บรรษัทต้องหยุดการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่อง
ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีท่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน
หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายศตวรรษ บุญโกย)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำ�นาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5

(นางสาวนฤมล ธนกิจวรบูลย์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้สุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้สุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

2562

2561

4.1
4.2
4.3

142
147,772
21,412,086

77
165,640
22,556,223

4.4
4.6

8,410,980
(8,410,980)
-

7,721,652
(7,721,652)
-

4.5.1
4.7.1
4.5.2
4.7.2

1,029,126
(1,029,126)
34,907,737
(34,907,737)
-

1,034,957
(1,034,957)
28,728,274
(28,728,274)
-

4.8
4.9
4.10
4.11

2,307,905
84,018
104,805
51,758
24,108,485

771,270
88,339
38,749
5,644
23,625,943

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
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

4.19

4.20

หน่วย : พันบาท
2562

2,388,618
92,573
4,701,799
47,911
7,395,254
154,472
14,780,627

2,169,259
224,174
4,540,292
48,119
7,855,968
119,532
14,957,344

6,839,947

6,839,947

6,702,473
64,618

6,702,473
(73,446)

371,392
2,189,375
9,327,858
24,108,485

296,015
1,743,556
8,668,598
23,625,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานกรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2562

2561

(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หมายเหตุ

รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกัน
ค่าประกันชดเชย
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันสุทธิ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หน่วย : พันบาท

2562

2561

324,974
324,974
747,163
5,179,765
5,926,928
1,383,077
7,310,005
1,014,227
(1,014,227)
389,008
137,352
8,161,339

243,738
243,738
882,383
4,990,850
5,873,233
189,146
6,062,379
1,242,322
(1,242,322)
179,478
95,720
6,581,316

361,779
6,765
73,907
96,118
538,569
6,868,998
753,772

312,472
10,000
62,063
88,389
472,924
5,513,346
595,046

4.19

138,064
138,064
891,836

(190,341)
(190,341)
404,705

4.34

11.25

8.88

4.25

4.28

4.26
4.27

4.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานกรรมการ

(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
องค์ประกอบอื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
ของส่
วนของเจ้าของ
ทุ
น
ที
อ
่
อก
หมายเหตุ และชำ�ระแล้ว ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุน จัดสรรแล้ว
จากการเปลี่ยนแปลง สำ�รองตาม ยังไม่ ได้
จัดสรร
มูลค่าเงินลงทุน
กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4.20
4.19

4.20
4.21
4.19
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รวม

6,702,473
6,702,473

116,895
(190,341)
(73,446)

236,510 1,470,752 8,526,630
59,505 (59,505)
- (262,737) (262,737)
- 595,046 404,705
296,015 1,743,556 8,668,598

6,702,473
6,702,473

(73,446)
138,064
64,618

296,015 1,743,556 8,668,598
75,377 (75,377)
- (232,576) (232,576)
- 753,772 891,836
371,392 2,189,375 9,327,858

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานกรรมการ

หน่วย : พันบาท

(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าประกันชดเชยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันรับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันจากรัฐบาล
เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
เงินค่าธรรมเนียมรอจ่ายคืนลูกหนี้
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

2562

2561

753,772

595,046

32,739
6,868,998
(1,383,077)
1,014,227
(71,158)
9,503
(389,008)
61
(324,974)
208,463
6,719,546

31,787
5,513,346
(189,146)
1,242,322
(56,931)
4,175
(179,478)
8
(243,738)
133,380
6,850,771

(689,328)
(6,173,633)
(1,536,635)
(12,458)

(631,932)
(4,883,213)
2,273,150
3,813

230,633
(142,874)
141,732
(2)
(9,712)
33,205
(8,159,072)
(1,439,526)

122,649
(123,109)
1,874,882
(4,858)
(3,825)
(27,989)
(1,400,432)
5,450,339

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดรับจากเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4.2.2
4.2.3

4.2.1

2562

(9,294,323)
(21,261)
(74,131)
11,044,006
8
1,654,299

(18,704,422)
(6,850)
(10,234)
13,231,002
3
(5,490,501)

(232,576)
(232,576)
(17,803)
165,718
147,915

(262,737)
(262,737)
(302,899)
468,617
165,718

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานกรรมการ
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2561

(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เรื่อง
ข้อมูลทั่วไปและการดำ�เนินงานของ บสย.
เกณฑ์การจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสด
4.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
4.3 เงินลงทุนสุทธิ
4.4 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้สุทธิ
4.5 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
4.8 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
4.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
4.12 ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า
4.13 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
4.14 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
4.16 สำ�รองค่าประกันชดเชย
4.17 หนี้สินอื่น
4.18 ทุนเรือนหุ้น
4.19 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
4.20 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
4.21 เงินปันผลจ่าย
4.22 ภาระผูกพันจากภาระค้ำ�ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
4.23 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
4.24 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม
4.25 รายได้ดอกเบี้ย
4.26 กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
4.27 รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
4.28 ค่าประกันชดเชย
4.29 หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
4.30 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.31 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญของกิจการ
4.32 สินทรัพย์สภาพคล่อง
4.33 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
4.34 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
4.35 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
4.36 ผลการดำ�เนินงานโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
4.37 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
4.38 การอนุมัติงบการเงิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไปและการดำ�เนินงานของ บสย.

1.1 ข้อมูลทั่วไป
		 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 และพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ชั้น 17 - 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
1.2 ข้อมูลการดำ�เนินงาน
		 บสย. จัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และดำ�เนินการเกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม (การประกอบ
อุตสาหกรรม การทำ�หัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�หนด ทั้งนี้ต้องมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อม (Small
and Medium Enterprises: SMEs) ที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และมีทรัพย์สินถาวรตามจำ�นวนที่กำ�หนดโดยกฎกระทรวง)
เพื่อให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำ�นวนมากขึ้น และสามารถเร่งการกระจายสินเชื่อไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บสย. ได้มีการขยายฐานการให้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อครอบคลุมไปยังธุรกรรม
แฟ็กตอริง ธุรกรรมการให้เช่าซือ้ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิง่ และธุรกรรมอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกำ�หนด
รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องเกีย่ วกับการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้แก่บคุ คลอืน่ หรือการดำ�เนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
สิทธิเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
		 บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโครงการดังนี้
		 1. โครงการปกติ หมายถึง โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อโดยพิจารณาร่วมกับสถาบันการเงินเป็น
รายตัวลูกค้า และความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยพิจารณาตามเงื่อนไขของหนังสือค้ำ�ประกันแต่ละฉบับ บสย. มีการค้ำ�ประกัน
โครงการปกติ 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�ประกันสินเชื่อ
ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme และกำ�หนดความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

2. เกณฑ์การจัดทำ�และเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
		 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยใช้รูปแบบนำ�เสนองบการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดขึ้นสำ�หรับสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 27/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดทำ�และการประกาศ
งบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
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		 สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำ�คัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคำ�นวณ และผลการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินของ บสย.
2.2 การใช้ประมาณการทางบัญชี
		 ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
		 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่รับผลกระทบ
		 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและสมมติฐานสำ�คัญที่นำ�มาใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำ�คัญ
ต่อการรับรู้จำ�นวนเงินในงบการเงินของ บสย. ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
		 4.3 เงินลงทุนสุทธิ
		 4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้
		 4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 4.8 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
		 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
		 4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
		 4.22 ภาระค้ำ�ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2.3 การวัดมูลค่ายุติธรรม
		 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บสย. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม การถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำ�คัญต่อผลการดำ�เนินงานที่รายงานในงบการเงิน กรอบแนวคิด
หลักของนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมมีดังนี้
		 การวัดมูลค่ายุติธรรม
		 มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายชำ�ระเพื่อโอนหนี้สินระหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาดหลัก ณ วันที่
วัดมูลค่า ในกรณีไม่มตี ลาดหลัก จะใช้ตลาดทีไ่ ด้เปรียบมากทีส่ ดุ ซึง่ บสย. สามารถเข้าถึงตลาดได้ในวันทีว่ ดั มูลค่า บสย. ประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินภายใต้สมมติฐานว่าสินทรัพย์นั้นจะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้สูงสุด
		 บสย. วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้อนความมีสาระสำ�คัญของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
		 ระดับ 1 อ้างอิงราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
		 ระดับ 2 อ้างอิงจากข้อมูลอืน่ ทีส่ งั เกตได้ทง้ั โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมทีน่ อกเหนือจากข้อมูลในระดับ 1 ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ
อย่างเดียวกัน รวมถึงราคาเสนอซื้อขายไม่ว่าในตลาดที่มีหรือไม่มีสภาพคล่องของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันหรือจากเทคนิค
การประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
		 ระดับ 3 อ้างอิงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่งรวมถึงกรณีวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยไม่
ได้ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้และข้อมูลนั้นมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่อมูลค่ายุติธรรม
		 การโอนเปลี่ยนลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาหรือระดับการสังเกตได้ของข้อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

117

2.4 สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและนำ�เสนองบการเงิน
		 งบการเงินนี้จัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของ บสย. ข้อมูลทางการเงิน
ทัง้ หมดแสดงเป็นสกุลเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แสดงเป็นหลักล้านบาท หรือยกเว้นทีร่ ะบุไว้เป็นอย่างอืน่
2.5 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
		 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่หลายฉบับโดยมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
			 มาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
		 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
		 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
		 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ภาษีเงินได้
		 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
									 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
		 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
		 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
		 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
		 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
		 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
		 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
		 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
		 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562)
		 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2562)
		 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2562)
		 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562)
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เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย

			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
		 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ส่วนงานดำ�เนินงาน
เครื่องมือทางการเงิน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ท�ำ กับลูกค้า
สัญญาเช่า

			 การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
									
		 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง
		 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดำ�เนินงาน
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
									 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
		 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
									 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
		 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562)
									 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�
									 และ ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำ�หรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
									 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
		 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
		 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
		 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
		 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง เงินที่นำ�ส่งรัฐ
		 ฉบับที่ 22 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
		 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
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		 ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
			 มาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562)
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ฉบับที่ 7				
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
		 ฉบับที่ 9				
เรือ่ ง เครื่องมือทางการเงิน
			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 ฉบับที่ 16				
เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
		 ฉบับที่ 19				
เรื่อง การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
บสย. ได้เตรียมความพร้อมในการนำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น ซึ่งฝ่ายบริหารของบรรษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญ
ที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของ บสย. เมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญ

3.1 การรับรู้รายได้
		 3.1.1		 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค้ำ�ประกันสินเชื่อของโครงการโดยเรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี
ตามอัตราที่กำ�หนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
		 3.1.2		 รายได้ดอกเบี้ย
				 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
				 รายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
				 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		 บสย. รับรูค้ า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงาน
อื่น ๆ ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 เงินสด
		 เงินสด หมายถึง เงินสดย่อย เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
3.4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
		 หมายถึง เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และรายการเทียบเท่าเงินสด
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3.5 เงินลงทุน
		 บสย. จัดกลุ่มการลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ เงินลงทุนระยะยาว หรือ เงินกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนเพื่อการบริหารเงิน
สภาพคล่อง โดยกำ�หนดกรอบนโยบายไว้ดังนี้
		 นโยบายการลงทุนเงินกองทุนส่วนบุคคล
		 เป็นเงินลงทุนระยะยาว เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง โดยมีการจัดสรรเงินลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ คือ
ระดับตำ�่ ถึงปานกลาง ดังนั้น จึงมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทางการเงินและตราสารหนี้ภาครัฐ รวมทั้งมีการลงทุนในตราสารทุนเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น
		 ลักษณะการลงทุนเป็นไปเพื่อเน้นการแสวงหาผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมทั้งอาจมี
การขายทำ�กำ�ไรส่วนเกินเมื่อโอกาสอำ�นวย กลยุทธ์การลงทุนมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตลาดเงินตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอาจมีระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ตำ�่ กว่า 1 ปี (ถือเป็นหลักทรัพย์ลงทุนเผื่อขาย)
		 3.5.1		 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
				 ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อเผื่อขาย จัดประเภทเป็นเงินลงทุน
เผื่อขายและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
อืน่ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงผลสะสมในองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ เมือ่ หลักทรัพย์เกิดการด้อยค่า
หรือมีการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ บสย. จะกลับรายการกำ�ไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมก่อนการรับรูผ้ ลขาดทุน
จากการด้อยค่า และกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีที่เป็นเงินลงทุน
ประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกำ�ไรหรือขาดทุน โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
				 ตราสารหนี้ที่ บสย. ตั้งใจถือและสามารถถือจนครบกำ�หนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนด ซึ่งเงินลงทุน
ที่ถือจนครบกำ�หนดจะแสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับราคา
ไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
				 สำ�หรับเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วย
ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
				 เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดประเภทเป็น
เงินลงทุนเผื่อขาย จะแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือราคาปิดของตลาด
หลักทรัพย์อื่นที่ตราสารนั้นมีการซื้อขาย ณ วันที่รายงาน
			 ประเภทตราสารที่ บสย. ลงทุน มีดังนี้
				 ตราสารหนี้ ทีเ่ ป็นการลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตัว๋ เงินคลัง
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือออกโดยภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้ ก็จะเป็น
เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน และบัตรเงินฝาก ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
				 ตราสารทุน ที่เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยสถาบันที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนดี โดย
พิจารณาลงทุนเฉพาะบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET 100 Index หรือ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น
ที่มีคุณลักษณะทำ�นองเดียวกันหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right: TSR)
			 การบันทึกรายการของตราสาร ณ วันที่รายงาน
				 ตราสารหนี้ จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซด์ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) มาบันทึกเป็นราคาตลาด
เพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนที่มีการ Amortized และบันทึกเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนของตราสาร
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				 ตราสารทุน จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มาบันทึก
เป็นราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ยและบันทึกเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนของตราสาร การรับรู้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset
Value: NAV) จะเป็นการคำ�นวณจากมูลค่าทรัพย์สินรวมที่คำ�นวณได้หักด้วยค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน ค่ารับฝากทรัพย์สิน
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (เช่น ค่าโอนพันธบัตร)
		 3.5.2		 การจำ�หน่ายเงินลงทุน
				 เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
				 ในกรณีที่มีการจำ�หน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนที่จำ�หน่ายไปและเงินลงทุน
ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
		 นโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารเงินสภาพคล่อง
		 เงินสภาพคล่อง หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องที่ บสย. ต้องดำ�รงไว้ให้เพียงพอสำ�หรับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของการบริหารสภาพคล่อง
		 สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้องดำ�รงไว้เพื่อความ
เพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ได้แก่ เงินฝากทุกประเภท ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร
ตั๋วเงินคลัง กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายในการลงทุนสอดคล้องกับขอบเขตการลงทุนของ บสย. และตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย.
		 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินสภาพคล่อง
		 1. แหล่งที่มา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากการค้ำ�ประกัน การถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการ การรับคืน
เงินค่าประกันชดเชย ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจากลูกหนี้คำ�้ ประกัน เงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อื่น ๆ เป็นต้น
		 2. แหล่งที่ใช้ไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน รายจ่ายลงทุนและค่าประกันชดเชย
3.6 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้�ำ ประกันลูกหนี้
		 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้เกิดขึ้นเมื่อ บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันแก่ผู้ให้กู้
(สถาบันการเงิน) เป็นจำ�นวนเท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำ�ระหนี้ และสิทธิเรียกร้องในหลักประกันต่อ SMEs
ได้เท่ากับจำ�นวนที่จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้รับรู้รายการ ดังนี้
		 3.6.1		 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ บสย. จัดประเภทโครงการออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้
				 3.6.1.1 โครงการปกติ Non - PGS
						 1. การค้ำ�ประกันประเภทปกติ รับรู้รายการด้วยจำ�นวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำ�ประกันบวก
ดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องหรือไม่เกินเงื่อนไขตามการคำ�้ ประกันที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำ�ประกัน
						 2. การค้ำ�ประกันประเภท NPL รับรู้รายการด้วยจำ�นวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำ�ประกันบวก
ดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด
						 3. การค้ำ�ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับรู้รายการด้วยจำ�นวนเงิน ตามความ
รับผิดชอบตามภาระค้ำ�ประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำ�ประกัน
						 4. การค้ำ�ประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation: RP) รับรู้รายการด้วยจำ�นวนเงินตาม
ความรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่ากับภาระหนี้คงเหลือหักมูลค่าหลักประกันที่ขายได้) บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัด
จนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน
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รายงานประจำ�ปี 2562

				 3.6.1.2 โครงการ Portfolio Guarantee Shceme (PGS)
						 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้โครงการ Portfolio Guarantee Shceme จะรับรู้เมื่อมี
การฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหนังสือค้ำ�ประกันหรือยืน่ ขอรับชำ�ระหนีใ้ นคดีลม้ ละลายกับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว
ภายในอายุการค้ำ�ประกัน โดยความรับผิดในการค้ำ�ประกันของ บสย. เฉพาะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำ�ประกัน และเฉพาะภาระค้ำ�ประกัน
ที่เป็น NPG ของแต่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละที่กำ�หนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำ�ประกันเฉลี่ย
ณ วันสิ้นอายุการค้ำ�ประกัน โดย บสย. จะพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละรายเต็มจำ�นวนภาระ
ค้ำ�ประกัน
		 3.6.2		 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นโครงการ Portfolio Guarantee
Shceme (PGS) ที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระคำ�้ ประกันแก่ผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) เป็นจำ�นวน
เท่าใดแล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำ�ระหนี้ และสิทธิเรียกร้องในหลักประกันต่อ SMEs ได้เท่ากับจำ�นวนที่จ่ายค่า
ประกันชดเชยตามภาระค้ำ�ประกัน เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้จะรับรู้เมื่อมีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่
วันที่ออกหนังสือค้ำ�ประกันหรือยื่นขอรับชำ�ระหนี้ในคดีล้มละลายกับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำ�ประกัน
โดยความรับผิดในการค้ำ�ประกันของ บสย. เฉพาะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำ�ประกัน และเฉพาะภาระค้ำ�ประกันที่เป็น NPG ของแต่ละ
Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละทีก่ �ำ หนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกัน โดย
บสย. จะพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระคำ�้ ประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละรายเต็มจำ�นวน ภาระค้ำ�ประกันโครงการตามธุรกรรม
นโยบายรัฐจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
				 3.6.2.1 ลูกหนีค้ �ำ้ ประกันโครงการทีไ่ ด้รบั เงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล บสย. จะได้รบั เงินชดเชยตามความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีโดยลูกหนี้กลุ่มนี้จะมีทั้งส่วนที่จ่ายจากเงินที่รับจากค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
และเงินทีร่ ฐั บาลให้การชดเชยความเสียหาย โดยการชดเชยจะพิจาณาจ่ายให้ตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง ดังนัน้ ลูกหนีโ้ ครงการทีร่ ฐั บาล
ให้ความช่วยเหลือจึงคิดเป็นจำ�นวนความเสียหายรวมทั้งโครงการ ซึ่งในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาที่กำ�หนด
ในหลักเกณฑ์การค�ำ้ ประกัน โดยจ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเป็นลำ�ดับแรก หากยังมีความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เกินกว่าเงินค่าธรรมเนียม
ค�ำ้ ประกันที่ได้รับสะสม บสย. จึงจะนำ�เงินส่วนที่รัฐบาลมีมติชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ มาจ่ายในลำ�ดับ
ถัดไป
				 3.6.2.2 ลูกหนี้ค�ำ้ ประกันโครงการที่ไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล เป็นโครงการที่ บสย. ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการ บสย. ให้ดำ�เนินการค้ำ�ประกันตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ในการตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยจะตั้งสำ�รองจากเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันที่รับรู้ในแต่ละงวดบัญชีด้วยจำ�นวนที่เท่ากัน ซึ่งในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาที่ก�ำ หนด
ในหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกันจากเงินค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่ได้รับเท่านั้น โดยโครงการตามมติ ครม. นี้ บสย. จะไม่ได้รับเงินชดเชย
ความเสียหายโครงการจากรัฐบาล
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เนื่องจากลูกหนี้ค้ำ�ประกันของ บสย. ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่
1) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟ้องลูกหนี้หรือได้ยื่นคำ�ขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องและมีคำ�บังคับหรือ
คำ�สั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำ�ระหนี้ได้ หรือ
2) สถาบันการเงิน และ/หรือ บสย. ได้ฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง
ในคดีล้มละลายและได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีค�ำ สั่งเห็นด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกคำ�พิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งแรกแล้ว

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

123

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำ�รอง
ของสถาบันการเงิน ได้กำ�หนดให้สินทรัพย์ลักษณะดังกล่าว จัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นสูญซึ่งคณะกรรมการบริหารของ บสย. ได้มีมติครั้งที่
3/2544 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544 ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค้ำ�ประกันในอัตราร้อยละ 100 เนื่องจากลูกหนี้ค้ำ�ประกันเป็น
ลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ 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 การพิจารณาจำ�หน่ายหนี้สูญต้องมี
รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงมูลเหตุและข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการสอบสวนที่กรรมการและผู้จัดการทั่วไปแต่งตั้งและหรือ
ต้องมีรายงานผลการตรวจสอบสถานะและทรัพย์สินของลูกหนี้จนเป็นที่ยุติแล้ว
		 2. การจำ�หน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ดำ�เนินการ ดังนี้
		
2.1 มูลหนี้ไม่เกิน 100,000 บาท มีการดำ�เนินการติดตามทวงถามให้ชำ�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�ระหนี้ตลอดจนยื่นฟ้องลูกหนี้ทุกรายต่อศาลจนคดีถึงที่สุด
				 โดยดำ�เนินการสืบทรัพย์ บังคับคดี จนลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ชำ�ระหนี้ได้
		
คดีล้มละลายกรณีไม่มีทรัพย์ในคดีจะดำ�เนินการจนถึงขั้นศาลมีคำ�สั่งปลดล้มละลายแล้ว
3.8 สำ�รองค่าประกันชดเชย
		 สำ�รองค่าประกันชดเชยเกิดจากภาระค้ำ�ประกันที่ บสย. ค้ำ�ประกันให้กับ SMEs เป็น
		 1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้กู้ (ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน) ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำ�
กว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญหรือ
		 2. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
(ปรับปรุง 2561) เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
			 2.1 มีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันจากการอนุมาน
			 2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บสย. จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชำ�ระภาระผูกพัน
ดังกล่าว
			 2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
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			 เนื่องจาก บสย. ไม่ได้เป็นผู้ให้กู้หรือผู้ให้สินเชื่อ การตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยจึงอ้างอิงการจัดชั้นสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน
ที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่งสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ให้สินเชื่อได้จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำ�รองของสถาบันการเงินสรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้
			 สำ�รองค่าประกันชดเชย เป็นประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก บสย. เข้าไปรับภาระการค้ำ�ประกัน SMEs กับสถาบัน
การเงินที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่ง บสย. มีหลักเกณฑ์ในการตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยสำ�หรับภาระค้ำ�ประกันของหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพสำ�หรับ
โครงการปกติและโครงการ Portfolio Guarantee Shceme (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�รองในอัตรา
						 ร้อยละ 100
				 วิธีการคำ�นวณการกันสำ�รองค่าประกันชดเชย แบ่งตามวิธีการคำ�นวณความรับผิดเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
				 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ การค้ำ�ประกันประเภทโครงการค้ำ�ประกันประเภทปกติ โครงการค้ำ�ประกันประเภท NPL (Non 				 Performing Loan) โครงการค้ำ�ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) มีหลักเกณฑ์การกันสำ�รอง
				 ค่าประกันชดเชยสำ�หรับภาระค้ำ�ประกัน ดังนี้
				 การกันสำ�รองค่าประกันชดเชย คำ�นวณจากร้อยละ 100 ของภาระความรับผิดในการค้ำ�ประกันของลูกหนี้จัดชั้นต่ำ�กว่า
				 มาตรฐาน (เกรด C) จัดชั้นสงสัย (เกรด D) หรือจัดชั้นสงสัยจะสูญ
				 กลุ่มที่ 2 การค้ำ�ประกันประเภทโครงการ Risk Participation (RP) มีหลักเกณฑ์การกันสำ�รองค่าประกันชดเชยสำ�หรับ
				 ภาระค้ำ�ประกัน ดังนี้
				 การกันสำ�รองค่าประกันชดเชย คำ�นวณจากร้อยละ 100 สำ�หรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำ�หน่ายหลักประกัน (ตามวิธีการ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด)
		 3.8.2		 การตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย สำ�หรับภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน โครงการ Portfolio Guarantee Scheme
(PGS) เป็นดังนี้
				 โครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นโครงการที่ก�ำ หนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำ�ประกันหนี้จัดชั้น
ด้อยคุณภาพ (NPGs) ตามอัตราร้อยละทีก่ �ำ หนดในแต่ละ Portfolio ของภาระค�ำ้ ประกันเฉลีย่ ณ วันสิน้ อายุการค�ำ้ ประกันการกันเงินสำ�รอง
ค่าประกันชดเชยโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยด้วยจำ�นวนเงินเท่ากับการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียม
ค้ำ�ประกันสุทธิในปีนั้นๆ
				 สำ�หรับการตัง้ สำ�รองค่าประกันชดเชยตามมาตรการโครงการของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีได้ก�ำ หนดจำ�นวนเงินเพือ่ ชดเชย
ความเสียหายของแต่ละโครงการแก่ บสย. โดย บสย. จะรับรู้เงินจำ�นวนนี้เป็นสำ�รองค่าประกันชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลและรับรู้
เป็นรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลในคราวเดียวกัน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าแต่ละไตรมาสเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยสุทธิคงเหลือ
น้อยกว่าการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม
				 เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS บสย. ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยจากการประมาณการความสูญเสีย ที่อาจ
เกิดขึ้น แต่ไม่เกินความรับผิดที่ บสย. ต้องจ่ายให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้แก่ SMEs ตามหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกันของแต่ละโครงการ โดยการ
ตั้งสำ�รอง บสย. แยกการตั้งสำ�รอง ดังนี้
				 1.1 สำ�รองค่าประกันชดเชยตั้งตามการรับรู้รายได้ในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
ที่ บสย. ได้รับทั้งโครงการจาก SMEs และจากส่วนที่รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันแทนให้แก่ SMEs
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				 1.2 สำ�รองค่าประกันชดเชยจากเงินชดเชยความเสียหายโครงการตามนโยบายรัฐ บสย. จะตั้งสำ�รองเงินชดเชยความ
เสียหายจากรัฐบาล หากเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยตามการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสมมีไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าประกัน
ชดเชยในแต่ละไตรมาส บสย. จะนำ�ส่วนต่างที่รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสมหักกับค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมมาตั้งสำ�รอง
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐและรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐด้วยจำ�นวนที่เท่ากัน ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่ได้
จัดสรรเงินชดเชยความเสียหายส่วนนี้ให้ บสย. และ บสย. ต้องสำ�รองจำ�นวนเงินดังกล่าวนี้ บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชยจาก
รัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
3.9 การรับสภาพหนี้
		 ลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ในการติดตามหนี้กับลูกหนี้นอกจากการดำ�เนินคดีทางกฎหมาย
แล้ว บสย. ให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ก่อนการดำ�เนินคดี ด้วยมูลหนี้ที่ลูกหนี้ยอมรับว่า บสย. ได้ค้ำ�ประกันสินเชื่อของลูกหนี้ต่อสถาบัน
การเงินผู้ให้กู้ และ บสย. เป็นผู้จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้นั้นตามต้นเงิน (ต้นเงิน หมายถึง จำ�นวนเงินพร้อมดอกเบี้ย
จำ�นวนหนึง่ ที่ บสย. จ่ายให้แก่สถาบันการเงินตามสิทธิในเงือ่ นไขของหนังสือค�ำ้ ประกันแต่ละฉบับ หรือแต่ละ Portfolio โดยการรับสภาพหนี้
ลูกหนี้ได้ยอมรับที่จะชดใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยของต้นเงินในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกำ�หนด)
3.10 ค่าเผื่อการปรับโครงสร้างหนี้
		 บสย. มีวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ดังต่อไปนี้
		 1. ชำ�ระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเต็มจำ�นวน
		 2. ชำ�ระต้นเงินเต็มจำ�นวนแต่ขอลดหย่อนดอกเบี้ย
		 การปรับโครงสร้างหนี้ บสย. จะนำ�ผลแตกต่างระหว่างมูลหนี้ก่อนปรับโครงสร้างหนี้และมูลหนี้หลังปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจาก
ผลต่างของดอกเบีย้ ไปปรับลดกับค่าเผือ่ เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนี้ และรับรูเ้ ป็นค่าเผือ่ จากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.11 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยให้ บสย. ดำ�เนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการดำ�เนินการในแต่ละโครงการตามมติ ครม. นั้น จะกำ�หนดความช่วยเหลือ โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุน
ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน และเงินชดเชยความเสียหายโครงการ
		 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน เป็นเงินส่วนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันแทน
SMEs ให้แก่ บสย. โดยเงินค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันนี้ ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนส่วนนี้ให้แก่ บสย. ณ วันที่ค้ำ�ประกัน
สินเชี่อให้แก่ SMEs บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้างรับจากรัฐบาล เท่ากับจำ�นวนเงินที่
รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันในแต่ละรอบบัญชี
		 เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำ�ประกันจากรัฐบาล เป็นส่วนที่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ บสย. เพื่อชดเชย
โครงการค้ำ�ประกันที่เกิดความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความเสียหายสูงสุดที่กำ�หนดไว้ตามมติ ครม. สำ�หรับจำ�นวนเงิน
ชดเชยความเสียหาย บสย. จะรับรู้รายการเฉพาะจำ�นวนเงินผลต่างที่เกิดขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมสะสมมีน้อยกว่าจำ�นวนเงินจ่ายค่า
ประกันชดเชยสะสม ณ สิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (พิจารณาข้อ 3.8 (1.2) และตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้ค่าประกันชดเชยความเสียหายค้างรับจาก
รัฐบาล ตามจำ�นวนเงินผลต่างที่รับรู้ ณ สิ้นงวดนั้น ๆ
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3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของ
สินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ การซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่เป็นส่วนสำ�คัญในระบบการทำ�งานของอุปกรณ์
ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
		 ส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะถูกบันทึกเป็นรายการแยกต่างหาก
ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำ�ให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำ�คัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำ�รุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดขึ้น
		 กำ�ไรและขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำ�ไรหรือขาดทุน
		 รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
		 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บสย. จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนรายการนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
		 ค่าเสื่อมราคา
		 ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
		 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
		 ประเภทสินทรัพย์			
			 อาคาร				
			 เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำ�นักงาน		
			 เครื่องใช้สำ�นักงาน		
			 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
			 ยานพาหนะ			
			 ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน		

อายุการให้ประโยชน์
20
ปี
5 - 10 ปี
5
ปี
3
ปี
5
ปี
5 - 10 ปี

3.13 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำ�กัดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
		 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากรายการดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะบันทึกเป็นค่า
ใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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		 ค่าตัดจำ�หน่าย
		 ค่าตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบและระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น โดยเริ่มตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ อายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภทมีดังนี้
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
3 - 10 ปี
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนจะถูกประเมินการด้อยค่าอย่างมีระบบ ณ ทุกวันที่รายงาน วิธีการ
ตัดจำ�หน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะถูกทบทวนทุกปีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
3.14 สัญญาเช่า
		 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นดอกเบี้ยคงที่สำ�หรับ
ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะใดจะน้อยกว่า
		 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
การชำ�ระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
3.15 การด้อยค่า
		 สินทรัพย์ตามบัญชีของ บสย. ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้การ
ด้อยค่าจะทำ�การประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ทค่ี าดว่าจะได้รบั คืน มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจะถูกประมาณในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี
		 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของ
เจ้าของ เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับ
ยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน
ของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำ�ไรหรือขาดทุน
		 การคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
		 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำ�นวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
		 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ค�ำ นวณโดย ประมาณการกระแส
เงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำ�นึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
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		 การกลับรายการด้อยค่า
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ
เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้
เรื่องการด้อยค่าหรือไม่และจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุน
จากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่า
ตัดจำ�หน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.16 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน รับรู้มูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อพนักงานทำ�งานให้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำ หนดไว้ (Retirement Benefit)
		 ตามกฎหมายแรงงานและนโยบายการจ้างงาน บสย. จะจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการประมาณการภาระหนี้สินการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อพนักงานเกษียณอายุ และ
การจ่ายรางวัลการประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งนำ�ข้อมูลจากประสบการณ์มาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดของผลประโยชนทค่ี าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำ�นวณคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยของสมาคม
ตราสารหนี้ไทย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน ผลแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ปรับค่าให้เหมาะสมกับ บสย. ในแต่ละงวดบัญชีจะรับรูเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดนั้น สำ�หรับหนี้สินผลประโยชนของ
พนักงานในอดีตทั้งจำ�นวนปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 และทบทวนปัจจัยในการคำ�นวณทุกปี
		 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูเ้ ข้ากำ�ไรสะสมผ่านกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำ�นวนและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำ�ไรสะสม
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน
		 โครงการสมทบเงิน เป็นโครงการผลประโยชน์ที่ บสย. จ่ายสมทบเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอนไปยังกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่เป็นอีก
กิจการแยกต่างหาก โดย บสย. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม โดยส่วนที่ บสย. จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
		 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย. จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ
5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทำ�งานของพนักงาน บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการกองทุน
3.17 ภาษีเงินได้
		 บสย. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราช
บัญญัติดังกล่าว โดย บสย. ไม่เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร บสย. จึงไม่อยู่
ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามส่วน 3 หมวด 3 แห่งประมวลรัษฎากรและกิจการของบรรษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 257) พ.ศ. 2535 และได้รับยกเว้น
อากรแสตมป์ตาม (19) ของมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 258)
พ.ศ. 2535

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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3.18 กำ�ไรต่อหุ้น
		 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการนำ�กำ�ไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำ�หรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญหารด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว
3.19 รายได้และค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA)
		 รายได้และค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ บสย. ดำ�เนินการ ดังนี้
		 รายได้ แสดงรายการจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง
		 ค่าใช้จ่าย แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการปันส่วนตามสัดส่วนของภาระค้ำ�ประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวด
ของแต่ละรอบบัญชี
3.20 การดำ�รงเงินกองทุน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บสย. มีสินทรัพย์เสี่ยงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด ดังนี้
		
ทุนจดทะเบียน ชำ�ระแล้ว
		
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		
กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
		 บสย. ได้ประเมินองค์ประกอบของสินทรัพย์ที่นำ�มาคำ�นวณการดำ�รงเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส. 15/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยให้ใช้บังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป แล้วไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ของ บสย.
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. จำ�แนกเงินกองทุนไว้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

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

2561

6,702.47
296.01
1,510.98
8,509.46

6,702.47
236.51
1,208.02
8,147.00
หน่วย : ร้อยละ

2562

อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1
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รายงานประจำ�ปี 2562

2561

62.37

92.92

3.21 การบริหารความเสี่ยง
		 ข้อมูลความเสี่ยง
		 1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
			 ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำ�ประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำ�ประกันสินเชื่อ ไม่สามารถ
ชำ�ระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนได้ (Potential Event of Default)
จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ บสย.
			 บสย. มีการกำ�หนดเป้าหมายการค้ำ�ประกันสินเชื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐโดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง บสย. ได้มีการออกผลิตภัณฑ์การค้ำ�ประกันสินเชื่อแบบ Portfolio
Guarantee Scheme ทีเ่ ป็นรูปแบบการคำ�้ ประกันทีส่ ามารถควบคุมความเสีย่ งได้ และมีการพัฒนาและปรับปรุงเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ ง
ด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แบบจำ�ลอง Credit Scoring ให้มีความถูกต้อง ความแม่นยำ�และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้สนับสนุนการ
ค้ำ�ประกันสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการกำ�หนดเพดานความเสี่ยงในการติดตามและควบคุมลูกหนี้ NPGs (Non Performing
Credit Guarantee: NPGs) ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยได้มีการดำ�เนินมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือSMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถชำ�ระหนี้ได้ รวมทั้งเป็นการลดความเสียหาย
ให้แก่ บสย. นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ�การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อความเพียงพอของเงินกองทุน
		 2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
			 ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งที่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของฐานะทีอ่ ยูใ่ น
งบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคาหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของ บสย.
			 2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
					 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันอาจมีผลทำ�ให้มูลค่าของ
ตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้
และเงินกองทุนของ บสย. จึงได้มีการบริหารโครงสร้างการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงผ่าน
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญ ได้แก่ การกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลตอบแทนจาก
การบริหารการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด
			 2.2 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
					 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุน
ที่มีผลทำ�ให้มูลค่าของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
					 บสย. มีนโยบายและข้อจำ�กัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation: SAA) โดยมีน้ำ�หนักการลงทุนในตราสารทุนที่
ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำ�หนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า Duration
ของ Portfolio ที่เหมาะสม รวมถึงกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส่งสัญญาณเตือนถึงผลตอบแทนจากการบริหารเงินลงทุนของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
			 นอกจากนี้ ได้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ด้านตลาด เป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาผลกระทบในภาพรวมของ
ความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บสย. จะสามารถรองรับความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต
		 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
			 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำ�ระหนี้สินและค่าประกันชดเชยต่อสถาบัน
การเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุน
ได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
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			 บสย. มีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยฝ่ายบริหารการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและจัดการสภาพคล่อง
ของ บสย. และมีการกำ�หนดเครื่องมือและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฐานะสภาพคล่องมีความเหมาะสมและเพียงพอในการรองรับการดำ�เนินงานของ บสย. ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
		 4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
			 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หรือ
ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ เหตุการณ์
ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.
		 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสย. ดำ�เนินการผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งได้มีการนำ�เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญมาใช้ อาทิเช่น การประเมิน การควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self Assessment: CSA) การกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์
ความเสียหาย (Loss Incidents) พร้อมทัง้ ดำ�เนินมาตรการเพือ่ ควบคุมความเสีย่ ง เป็นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการควบคุม
และการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อ บสย. และลูกค้าของ บสย. รวมถึงมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อให้มั่นใจว่า บสย.
จะสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
3.22 การนำ�เครื่องมือทางการเงินมาปฏิบัติ
		 บสย. ดำ�เนินการเตรียมความพร้อมในการนำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และ ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยการศึกษาผลกระทบในเรื่องการจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน การคำ�นวณ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน เมื่อมีผลบังคับใช้ บสย.
อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบเชิงเปรียบเทียบจากข้อมูลของรายการเงินลงทุนและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน การวัดมูลค่า
ภายหลังสัญญาค้ำ�ประกันทางการเงิน และเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่ถือปฏิบัติ
ในปัจจุบันคู่ขนานกับผลลัพธ์ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ก่อนการประกาศใช้จริง

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสด

หน่วย : ล้านบาท
2562

0.14
0.14

เงินสด
รวม
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2561
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0.08
0.08

4.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2562
เมื่อทวงถาม

ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

มีระยะเวลา

143.69
   4.08
147.77
   39.69
187.46

-   
-    

2561
รวม

143.69
   4.08
147.77
39.69
187.46

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

162.95
   2.69
165.64
    -    
165.64

รวม

-   
-    

162.95
2.69
165.64
    -    
165.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำ�นวน 187.46 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์และใบรับฝากเผื่อเรียก มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.12 - 1.00 ต่อปี
		 ข้อมูลประกอบงบกระแสเงินสด
4.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
2562

เงินสด
รายการเทียบเท่าเงินสด
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
รวม

		

2561

0.14

0.08

0.19
147.58
147.91

0.09
165.55
165.72

4.2.2 เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้นงวด
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

   2.15
19.14
(21.26)
0.03
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4.2.3		 เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

หน่วย : ล้านบาท
2562

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นต้นงวด
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
หัก เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นปลายงวด

2561

0.02
75.29
(74.13)
1.18

0.06
10.19
(10.23)
0.02

4.3 เงินลงทุนสุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. มีเงินลงทุนสุทธิ จำ�นวน 21,412.09 ล้านบาท และ 22,556.22 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

พันธบัตรรัฐบาล
เงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
หุ้นกู้
รวม

2561

6,876.31
2,255.00
10,194.57
2,086.21.
21,412.09

12,718.72
9,837.50
22,556.22

		
		 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 10,194.57 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ราคาทุน

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
บัตรเงินฝาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังคำ�้ ประกัน
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รายงานประจำ�ปี 2562

2562
มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาที่แสดง
ในงบการเงิน

ราคาทุน

2561
มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาที่แสดง
ในงบการเงิน

63.70
167.94
231.64

63.70
167.94
231.64

63.70
167.94
231.64

91.90
86.88
100.89
279.67

91.90
86.88
100.89
279.67

91.90
86.88
100.89
279.67

4,279.09
2,024.05

4,332.93
2,029.57

4,332.93
2,029.57

2,720.60
3,236.72

2,716.18
3,233.74

2,716.18
3,233.74

6,303.14

6,362.50

6,362.50

298.63
6,255.95

299.14
6,249.06

299.14
6,249.06

4.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
ราคาทุน

หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
กองทรัสต์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
และลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
และเจ้าหนี้อื่น
รวม

2562
มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาที่แสดง
ในงบการเงิน

ราคาทุน

2561
มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาที่แสดง
ในงบการเงิน

48.77
2,047.50
2,096.27

48.96
2,102.76
2,151.72

48.96
2,102.76
2,151.72

2.00
1,999.86
2,001.86

2.00
1,996.84
1,998.84

2.00
1,996.84
1,998.84

1,479.76
-

1,432.48
-

1,432.48
-

1,432.79
81.07

1,364.74
85.58

1,364.74
85.58

104.51
1,584.27

101.58
1,534.06

101.58
1,534.06

1,513.86

1,450.32

1,450.32

77.17

77.17

77.17

122.72

122.72

122.72

(162.52)
10,129.97

(162.52)
10,194.57

(162.52)
10,194.57

(263.11)
9,910.95

(263.11)
9,837.50

(263.11)
9,837.50

		 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
			 แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
KSAM

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
บัตรเงินฝาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคำ�้ ประกัน

หน่วย : ล้านบาท
2562
SCBAM

K-ASSET

รวม

59.59
59.59

2.44
167.94
170.38

1.67
1.67

63.70
167.94
231.64

924.95
1,119.02
2,043.97

1,680.00
458.94
2,138.94

1,727.98
451.61
2,179.59

4,332.93
2,029.57
6,362.50
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4.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
		 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
			 แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
KSAM

หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทรัสต์/
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น
รวม
			

2562
SCBAM

K-ASSET

773.44
773.44

48.96
654.58
703.54

48.96
2,102.76
2,151.72

352.27

514.47

565.74

1,432.48

52.90
405.17
1.41
(19.86)
3,165.02

35.78
550.25
65.42
(141.70)
3,556.73

12.90
578.64
10.34
(0.96)
3,472.82

101.58
1,534.06
77.17
(162.51)
10,194.57

แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�
บัตรเงินฝาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเป็นผู้ออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำ�ประกัน
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รวม

674.74
674.74

ONE
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
2561
SCBAM

K-ASSET

รวม

89.28
100.89
190.17

1.83
86.88
88.71

0.79
0.79

91.90
86.88
100.89
279.67

893.31
974.64
5.24
1,873.19

1,010.64
970.68
110.90
2,092.22

812.23
1,288.42
183.00
2,283.65

2,716.18
3,233.74
299.14
6,249.06

4.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
		 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
			 แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน
ONE

หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนาคาร
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
หุ้น
หุ้นสามัญ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทรัสต์/ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์และเจ้าหนี้อื่น
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2561
SCBAM

K-ASSET

รวม

640.05
640.05

716.74
716.74

2.00
640.05
642.05

2.00
1,996.84
1,998.84

507.18

417.39

440.17

1,364.74

5.05
512.23
0.31
(3.60)
3,212.35

46.98
464.37
17.35
(16.63)
3,362.76

33.55
473.72
105.06
(242.88)
3,262.39

85.58
1,450.32
122.72
(263.11)
9,837.50

		 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายโดย บสย. ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเป็นผู้ด�ำ เนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 85 และตราสารทุนร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและข้อจำ�กัดการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยผู้บริหารกองทุนจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนส่วนบุคคลในอัตราร้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 6.29 ล้านบาท และ
5.81 ล้านบาท และมีรายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน จำ�นวน 395.30 ล้านบาท และ 185.29 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
4.4 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้�ำ ประกันลูกหนี้สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2562

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

7,721.65
739.66
(50.33)
8,410.98
(8,410.98)
-

2561

7,114.46
690.97
(54.04)
(5.00)
(24.74)
7,721.65
(7,721.65)
-
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ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำ�นวน
584.63 ล้านบาท และ 546.14 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บสย. ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ
เรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเงินจากลูกหนี้
4.5 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้�ำ ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
4.5.1 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท
2562

ยอดต้นงวด
บวก จ่ายค่าประกันชดเชย
หัก   รับคืนค่าประกันชดเชย
จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดลูกหนี้ปลายงวด
หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ

1,034.96
0.03
  (5.86)
      1,029.13
(1,029.13)
        -  

2561

1,010.21
32.78
  (6.16)
     (1.87)
1,034.96
(1,034.96)
        -

ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหาย
จากรัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำ�นวน 75.90 ล้านบาท และ 77.22 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บสย. ไม่ได้
บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเงิน
จากลูกหนี้
4.5.2 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หน่วย : ล้านบาท
2562

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

28,728.27
6,415.36
   (235.89)
               34,907.74
(34,907.74)
          -

2561

23,907.86
5,080.39
   (220.83)
(2.98)
    (36.17)
28,728.27
(28,728.27)
          -

ดอกเบี้ยของเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ - ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจาก
รัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำ�นวน 2,308.82 ล้านบาท และ 1,957.39 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บสย. ไม่ได้
บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในบัญชีเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดย บสย. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเงิน
จากลูกหนี้
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4.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้�ำ ประกันลูกหนี้
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

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

7,721.65
739.66
(50.33)
8,410.98

2561

7,114.46
690.97
(54.04)
(5.00)
(24.74)
7,721.65

4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้�ำ ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำ�ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐ ดังนี้
		 4.7.1		 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
หน่วย : ล้านบาท
2562

ยอดต้นงวด
บวก เพิ่มระหว่างงวด
หัก กลับรายการ
หัก จำ�หน่ายหนี้สูญ
ยอดปลายงวด
		

1,034.96
0.03
(5.86)
1,029.13

4.7.2		 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

1,010.21
32.78
(6.16)
(1.87).
1,034.96

หน่วย : ล้านบาท
2562

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

2561

28,728.27
6,415.36
(235.89)
34,907.74

2561

23,907.86
5,080.39
(220.83)
(2.98)
(36.17)
28,728.27
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4.8 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ จำ�นวน 2,307.90 ล้านบาท และ
771.27 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2562

รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันค้างรับ
เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ
รวม
		

2,197.56
110.34
2,307.90

660.00
111.27
771.27

รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันค้างรับ มีรายละเอียดดังนี้
ต้นงวด

โครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล
- PGS PIL/56
- PGS PIL/57
- PGS PIL/58
- PGS 5 (ปรับปรุงใหม่)
- PGS 6 ทวีทุน (ปรับปรุงใหม่)
- PGS ระยะที่ 7
- PGS ระยะที่ 8
- PGS Micro Entrepreneurs
- PGS OTOP และวิสาหกิจชุมชน
- PGS POLICY LOAN
- PGS Start-up & Innovation
- PGS SMEs Transformation Loan
- PGS อุทกภัยและภัยพิบัติ ธพว. 60
- PGS อุทกภัยภาคใต้ ธพว. 60
รวมโครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล
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2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง

หน่วย : ล้านบาท
2561
ปลายงวด ต้นงวด

9.45
82.41 (91.86)
274.30 908.24 (378.42) 804.12
109.32 854.19 (23.48) 940.04
116.08
116.03
1.76
39.63
41.39
15.89
9.43 (16.68)
8.64
182.97
81.35
264.32
38.33
2.10 (17.45) 22.98
27.98
(27.98)
660.00 2,093.43 (555.87) 2,197.56

เพิ่มขึ้น

ลดลง

172.87
(172.87)
2.89
(2.89)
0.13
(0.13)
36.18 384.34 (411.07)
125.69 1,097.58 (948.97)
109.32
41.00
77.27 (116.51)
283.97
46.76 (330.73)
2.32
13.57
98.18 170.44 (85.65)
3.19
35.14
15.15
12.83
781.57 1,947.25 (2,068.82)

ปลายงวด

9.45
274.30
109.32
1.76
15.89
182.97
38.33
27.98
660.00

		

เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ มีรายละเอียดดังนี้
2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ต้นงวด

โครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล
- PGS3
- PGS5
- Flood 2011 - ระยะที่ 1, 2
- PGS New/Start-up SMEs 57
- PGS New/Start -up SMEs 58
รวมโครงการที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล

0.93
15.73
71.10
23.51
111.27

1.86
1.86

หน่วย : ล้านบาท
2561

ปลายงวด ต้นงวด

(2.79)
2,205.58
15.73 15.73
71.10 37.81
23.51
3.73
(2.79) 110.34 2,262.85

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

0.93
578.46 (2,784.04)
33.29
19.78
632.46 (2,784.04)

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2562

ต้นงวด

ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
สำ�นักงาน
เครื่องตกแต่ง
เครื่องใช้ส�ำ นักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
งานระหว่างทำ�
รวม

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด ต้นงวด

8.94
96.84

-

65.10
1.62
32.50
52.72
3.38
0.08
261.18

1.43
0.11
0.81
12.88
3.98
19.21

-

0.93
15.73
71.10
23.51
111.27

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย

ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

8.94
96.84

74.39

3.11

-

8.94
77.50 19.34

(0.68) 65.85
(0.05)
1.68
(0.74) 32.57
(4.70) 60.90
7.36
(0.08)
(6.25) 274.14

27.07
1.03
24.43
43.91
2.01
172.84

7.35
0.23
4.48
7.08
1.14
23.39

(0.64)
(0.04)
(0.73)
(4.70)
(6.11)

33.78 32.07
1.22 0.46
28.18 4.39
46.29 14.61
3.15 4.21
190.12 84.02
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หน่วย : ล้านบาท
2561
ต้นงวด

ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
สำ�นักงาน
เครื่องตกแต่ง
เครื่องใช้ส�ำ นักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
งานระหว่างทำ�
รวม

8.94
96.84
64.82
1.64
32.30
47.52
3.41
255.47

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด ต้นงวด

1.92
0.02
0.91
6.04
0.08
8.97

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย

ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

8.94
96.84

71.29

3.10

-

8.94
74.39 22.45

(1.64) 65.10
(0.04)
1.62
(0.71) 32.50
(0.84) 52.72
(0.03)
3.38
0.08
(3.26) 261.18

21.09
0.86
20.24
36.24
1.36
151.08

7.62
0.21
4.89
8.51
0.68
25.01

(1.64)
(0.04)
(0.70)
(0.84)
(0.03)
(3.25)

27.07 38.03
1.03 0.59
24.43 8.07
43.91 8.81
2.01 1.37
0.08
172.84 88.34

		 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. มีค่าเสื่อมราคา จำ�นวน 23.39 ล้านบาท และ 25.01 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนรวม 93.40 ล้านบาท และ 76.82 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ทีค่ ดิ ค่าเสือ่ มราคาเต็มจำ�นวนแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
4.10 สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนอืน่ สุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2562

ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม
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ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด ต้นงวด

(1.71)

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย

ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

59.22

24.63

82.14

35.84

9.35

(1.71)

43.48 39.66

15.37
74.59

65.00 (14.23). 66.14
89.63 (15.94) 148.28

35.84

9.35

(1.71).

66.14
43.48 104.80

หน่วย : ล้านบาท
2562
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และลิขสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ปลายงวด ต้นงวด

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย

ปลายงวด

ราคา
สุทธิ

55.16

4.48

(0.42).

59.22

29.48.

6.78

(0.42).

35.84. 23.38

9.65
64.81

8.14
12.62

(2.42).
(2.84)

15.37
74.59

29.48.

6.78

(0.42)

15.37
35.84. 38.75

		 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. มีค่าตัดจำ�หน่ายจำ�นวน 9.35 ล้านบาท และ 6.78 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนราคาทุนรวม 27.28 ล้านบาท และ 24.67 ล้านบาท ตามลำ�ดับที่คิดค่าตัดจำ�หน่ายเต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
4.11 สินทรัพย์อน่ื สุทธิ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. มีสนิ ทรัพย์อน่ื จำ�นวน 51.76 ล้านบาท และ 5.64 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

เงินทดรองและอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินทดรองค่าขึ้นศาล
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินทดรองค่าขึ้นศาล
รวม

2561

9.53
2.54
39.69
43.88
(43.88)
51.76

4.67
0.97
37.85
(37.85)
5.64

4.12 ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. มีค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้า จำ�นวน 2,388.62 ล้านบาท และ 2,169.26
ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

ยอดต้นงวด
บวก รับระหว่างงวด
หัก บันทึกรับรู้รายได้
หัก ยกเลิก ลดวงเงิน ดำ�เนินคดี
หัก คืนเป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสำ�หรับโครงการอื่นที่รัฐจ่ายแทน SMEs
ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันรับล่วงหน้า

2,169.26
4,332.17
(3,987.14)
(114.40)
(11.27)
2,388.62

2561

2,053.45
4,216.28
(4,015.84)
(77.79)
(6.84)
2,169.26

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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4.13 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. มีเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล จำ�นวน 92.57 ล้านบาท และ 224.17
ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

ยอดต้นงวด
บวก รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ
รับคืนค่าธรรมเนียมเนื่องจากไม่ใช้วงเงิน
หัก โอนเป็นค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
โอนเป็นเงินชดเชยความเสียหายสำ�หรับโครงการอื่นตามมติ ครม.
ยอดปลายงวด

2561

224.17
392.55
11.27
(525.88)
(9.54)
92.57

340.44
2,227.33
1.63
6.84
(2,336.72)
(15.35)
224.17

4.14 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
หน่วย : ล้านบาท
2562

ยอดต้นงวด
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รับเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS
รับคืนเงินชดเชยความเสียหายคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS 2
หัก โอนเงินชดเชยจากรัฐบาลรับรูเ้ ป็นรายได้
ยอดปลายงวด
		

2561

4,540.29
1,146.42
29.32
(1,014.23)
4,701.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินชดเชยความเสียหายคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS บสย. ได้โอนไปยังโครงการอืน่ ทีม่ มี ติ ครม.

4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
		 บสย. มีภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน มีรายละเอียดดังนี้
2562

ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน (ผลประโยชน์ในอดีต)
บวก ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
ดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
หัก ต้นทุนบริการผลประโยชน์ของพนักงานลดลงระหว่างงวด
รวม
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5,253.43
0.09
15.26
(3,393.90)
4,540.29
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หน่วย : ล้านบาท
2561

48.12
8.29
1.21
(9.71)
47.91

43.94
7.13
0.87
(3.82)
48.12

4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)
		 สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
อัตราคิดลดเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตตามการคิดลด โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
อัตราการตาย
เกษียณอายุ

2562

2561

2.63
6.50
2.91
ตารางมรณะไทย 2560
60 ปี

2.63
6.50
6.54
ตารางมรณะไทย 2560
60 ปี

		 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักในการคำ�นวณ
		 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานของ บสย. มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
คำ�นวณการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุ
สมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นจำ�นวนเงิน
ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธันวาคม 2562

อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตรามรณะในอนาคต
เพิ่มขึ้น 1 ปี
ลดลง 1 ปี

38.59
47.38
42.78
42.45
38.37
43.97
42.90
42.44

		 การวิเคราะห์การครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
		 ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานและ
ระยะเวลาครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ที่คำ�นวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะจ่ายชำ�ระในอนาคต
ก่อนการคิดลด
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4.15 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย

31 ธันวาคม 2562

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 1
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 2 - ปีที่ 5
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 6 - ปีที่ 10
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระปีที่ 11 - ปีที่ 15

0.60
11.17
37.90
45.75

4.16 สำ�รองค่าประกันชดเชย
ยอดต้นงวด
บวก จำ�นวนที่ตั้งสำ�รองระหว่างงวด
เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาล โครงการ PGS
ปรับปรุงยกเลิกการจ่ายชดเชยงวดก่อน
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS โลจิสติกส์ แฟรนไชส์
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS อุทกภัย ธพว. 54
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน 1 (5 ปี)
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS2
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS3
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS4
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน 2 (5 ปี)
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน 1 (7 ปี)
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน 3 (5 ปี)
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS หนี้นอกระบบ
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS Ibank Big Five
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ PGS BI SCBT
สำ�รองลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

7,855.97
6,002.80
1,014.23
2.87
14,875.87
(7,155.05)
(7.62)
(0.09)
(34.41)
(29.67)
(5.31)
(0.18)
(0.16)
(1.34)
(246.79)
7,395.25

6,861.35
6,036.02
1,242.32
7.98
14,147.67
(5,804.82)
(11.78)
(6.13)
(9.02)
(1.63)
(8.41)
(13.01)
(8.58)
(428.33)
7,855.97

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินสำ�รองตามหลักเกณฑ์และความรับผิดชอบที่
กำ�หนดในหลักเกณฑ์การค้ำ�ประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่กันเงินสำ�รองไว้ โดย บสย. กันเงินสำ�รอง
ในส่วนที่มีภาระค้ำ�ประกัน (หมายเหตุ 4.22) เฉพาะโครงการเดิมที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐานเป็นต้นไป สำ�รองค่าประกันชดเชย
จำ�แนกตามประเภทการค้ำ�ประกันและการจัดชั้นหนี้ ประกอบด้วย โครงการปกติตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย จำ�นวน 1,147.93 ล้านบาท
และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยจำ�นวน 6,247.32 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
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4.16 สำ�รองค่าประกันชดเชย (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
โครงการ PGS ปี 2562
โครงการ บสย.
โครงการนโยบายรัฐ (PGS-PSA)
รัฐชดเชย
รัฐไม่ชดเชย
โครงการปกติ PGS-Non PSA ความเสี
ยหาย ความเสียหาย

ยอดต้นงวด
บวก สำ�รองค่าประกันชดเชยระหว่างงวด
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย - เงินชดเชย
ค่าความเสียหายโครงการรัฐ
สำ�รองจากการยกเลิกการจ่าย
ค่าประกันชดเชยงวดก่อน
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
สำ�รองลดลงระหว่างงวด
สำ�รองจากการสิ้นสุดโครงการค้ำ�ประกัน
ยอดปลายงวด

รวม

1,335.67
103.84

1,083.65
710.69

5,309.51
5,167.89

127.14
20.38

7,855.97
6,002.80

-

-

1,014.23

-

1,014.23

0.43
(45.22)
(246.79)
1,147.93

0.93
(694.44)
(70.89)
1,029.94

1.51
(6,415.36)
(7.71)
5,070.07

2.87
(0.03) (7,155.05)
(246.79)
(0.18)
(78.78)
147.31 7,395.25
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ PGS ปี 2561
โครงการ บสย.
โครงการนโยบายรัฐ (PGS-PSA)
รัฐชดเชย
รัฐไม่ชดเชย
โครงการปกติ PGS-Non PSA ความเสี
ยหาย ความเสียหาย

ยอดต้นงวด
บวก สำ�รองค่าประกันชดเชยระหว่างงวด
ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชย - เงินชดเชย
ค่าความเสียหายโครงการรัฐ
สำ�รองจากการยกเลิกการจ่าย
ค่าประกันชดเชยงวดก่อน
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
สำ�รองลดลงระหว่างงวด
สำ�รองจากการสิ้นสุดโครงการค้ำ�ประกัน
ยอดปลายงวด

รวม

1596.58
229.45

886.49
838.70

4,249.65
4,918.70

128.63
49.17

6,861.35
6,036.02

-

-

1,242.32

-

1,242.32

5.00
(67.03)
(428.33)
1,335.67

(623.94)
(17.60)
1,083.65

2.98
(5,081.07)
(23.07)
5,309.51

7.98
(32.78) (5,804.82)
(428.33)
(17.88)
(58.55)
127.14 7,855.97

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

147

4.16 สำ�รองค่าประกันชดเชย (ต่อ)
		 1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำ�รองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำ�ประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2562
2561
ภาระค้ำ�ประกัน ตั้งสำ�รองค่า้ ประกันชดเชย ภาระค้ำ�ประกัน ตั้งสำ�รองค่า้ ประกันชดเชย
เท่ากับภาระคำ�ประกันสุทธิ**
เท่ากับภาระคำ�ประกันสุทธิ**

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นตำ�่ กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

1,625.26
194.41
44.92
106.54
2,377.97
4,349.10

21.69
45.48
1,080.76
1,147.93

1,993.61
167.51
111.67
201.30
2,533.07
5,007.16

57.54
97.89
1,180.24
1,335.67

		 ** 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
ภาระค้ำ�ประกัน

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นตำ�่ กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

2562

2561

307,329.03
19,805.46
5,991.66
6,780.26
44,477.61
384,384.02

302,916.52
20,095.89
5,065.17
6,199.72
39,550.89
373,828.19

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. กันเงินสำ�รองตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในนโยบายการค้ำ�ประกันสินเชื่อ (หมายเหตุ 3.8)
เป็นเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 7,395.25 ล้านบาท และ 7,855.97 ล้านบาท ตามลำ�ดับสำ�หรับโครงการ RP เป็นโครงการที่ บสย.
จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกันชดเชยตามอัตราส่วนสูญเสียที่กำ�หนดแต่ไม่เกินภาระค้ำ�ประกันซึ่งจำ�นวนเงินที่จะต้องประมาณการนั้น
จะต้องนำ�มูลค่าหลักประกันที่ขายได้สุทธิมาหักออกจากภาระหนี้สินทั้งหมด จึงจะกำ�หนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำ�มาประมาณการเงิน
สำ�รองค่าประกันชดเชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. ได้กันเงินสำ�รองสำ�หรับโครงการ RP จำ�นวน 919.76 ล้านบาท และ
973.64 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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4.17 หนี้สินอื่น
หน่วย : ล้านบาท
2562

เงินค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันที่รัฐบาลจ่ายแทน SMEs รอจ่ายคืนลูกค้า
เจ้าหนี้อื่น
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

2561

11.32
47.08
84.29
11.78
154.47

11.33
34.55
65.89
7.76
119.53

4.18 ทุนเรือนหุ้น
		 ตามพระราชบัญญัตบิ รรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทนุ ประเดิม 400 ล้านบาท โดยกระทรวง
การคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บสย. ได้รับการพิจารณาเพิ่มทุนมาเป็นระยะๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บสย. มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นที่ออกและชำ�ระ
เต็มมูลค่าแล้วจำ�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 2562 บสย. มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 95.49 ของทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
4.19 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. มีกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลให้เป็น
มูลค่ายุติธรรม จำ�นวน 64.62 ล้านบาท และ (73.45) ล้านบาท ตามลำ�ดับ
หน่วย : ล้านบาท
2562

ยอดต้นงวด
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

2561

(73.45)
138.07
(64.62)

116.89
(190.34)
(73.45)
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4.20 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บสย. มีทุนสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวน 296.02 ล้านบาท โดย บสย. ได้กันเงินสำ�รองในอัตรา
ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ตามข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินสำ�รองและเงินปันผล ข้อ 77
หน่วย : ล้านบาท
2562

ยอดต้นงวด
กำ�ไรจัดสรรระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

2561

296.02
75.37
371.39

236.51
59.51
296.02

4.21 เงินปันผลจ่าย
		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมครั้งที่ 27/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงาน ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.47 บาท จำ�นวน 67,024,730 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล จำ�นวน 232.58
ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 บสย. ได้จ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว
4.22 ภาระผูกพันจากภาระค้�ำ ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
		 การดำ�เนินงานเพื่อประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

ภาระคำ�้ ประกันต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ภาระคำ�้ ประกันปลายงวด
เงินสำ�รองค่าประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.16)

373,828.19
90,585.90
464,414.09
(75,680.97)
388,733.12
7,395.25

2561

353,868.01
88,672.75
442,540.76
(68,712.57)
373,828.19
7,855.97

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บสย. มีภาระค้ำ�ประกัน จำ�นวน 388,733.12 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้ำ�ประกันโครงการปกติ จำ�นวน
4,349.10 ล้านบาท และภาระค้ำ�ประกันโครงการ PGS จำ�นวน 384,384.02 ล้านบาท (หมายเหตุ 4.16) ซึ่งภาระค้ำ�ประกันจำ�นวนดังกล่าว
มีการกันเงินสำ�รองค่าประกันชดเชย จำ�นวน 7,395.25 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. ได้ตั้งเงินสำ�รองค่าประกันชดเชยสำ�หรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จาก
ภาระค้ำ�ประกันเป็นจำ�นวนเงิน 7,395.25 ล้านบาท และ 7,855.97 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (หมายเหตุ 4.16)

150

รายงานประจำ�ปี 2562

4.23 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
		 บสย. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2562

ไม่เกิน 1 ปี

สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
รวม

รายการ

สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
รวม

รวม

ตั้งแต่ 1 - 5 ปี

8.84
5.89
14.73

9.49
16.15
25.64

18.33
22.04
40.37
หน่วย : ล้านบาท

2561
ไม่เกิน 1 ปี

รวม

ตั้งแต่ 1 - 5 ปี

6.04
2.74
8.78

2.33
4.97
7.30

8.37
7.71
16.08

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

หน่วย : ล้านบาท
2562

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันรับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล
		

2561

24,108.48
147.77
21,412.09
2,388.62
92.57
4,701.80

23,625.94
165.64
22,556.22
2,169.26
224.17
4,540.29

4.24.2 ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม

หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

รายได้ดอกเบี้ย (หมายเหตุ 4.25)
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน
ค่าประกันชดเชย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

324.97
5,926.93
1,383.08
(6,869.00)

31 ธันวาคม 2561

243.74
5,873.23
189.15
(5,515.35)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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4.24 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม (ต่อ)
		 4.24.2 ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามประเภทธุรกรรม (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2562

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันสุทธิ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.26 และ 4.27)
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

31 ธันวาคม 2561

765.98
1,014.23
(1,014.23)
526.36
538.57
753.77

792.77
1,242.32
(1,242.32)
275.20
(472.92)
595.05

4.25 รายได้ดอกเบี้ย
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุน
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

31 ธันวาคม 2561

4.07
271.34
8.35
41.21
324.97

7.31
138.17
14.11
84.15
243.74

4.26 กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

รายได้จากการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
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395.30
(6.29)
389.01

31 ธันวาคม 2561

185.29
(5.81)
179.48

4.27 รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
หนี้สูญรับคืน
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ PGS3
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ PGS4
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ รายสถาบัน ระยะที่ 1 (5 ปี)
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ รายสถาบัน ระยะที่ 1 (7 ปี)
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ รายสถาบัน ระยะที่ 2 (5 ปี)
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ รายสถาบัน ระยะที่ 3 (5 ปี)
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ BI SCBT
ค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันสะสม
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ อุทกภัย ธพว.
รายได้จากการดำ�เนินงานโครงการ โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขายตรง-port โลจิสติกส์
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิก ลดวงเงิน การคำ�้ ประกัน
รายได้อื่นค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าประกันชดเชยโครงการรัฐ
รายได้อื่นค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำ�ประกัน
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2561

1.00
0.09
24.74
6.59
0.03
1.34
38.36
17.33
7.09
24.35
16.65
137.35

1.05
8.41
13.01
9.02
8.58
6.13
11.78
10.22
1.66
6.69
19.17
95.72

4.28 ค่าประกันชดเชยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

ค่าประกันชดเชยที่ตั้งสำ�รองในระหว่างงวด
หัก ค่าประกันชดเชยจ่ายระหว่างงวด
สำ�รองลดลงระหว่างงวด
ค่าประกันชดเชยสุทธิ (รายได้)

6,018.76
(7,155.05)
(246.79)
(1,383.08)

31 ธันวาคม 2561

6,043.99
(5,804.82)
(428.32)
(189.15)
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4.29 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้สินเชื่อค่าประกันชดเชยสุทธิ
หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวม

31 ธันวาคม 2561

6,826.96
6.04
6,869.00

4.30 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

64.02
5,452.36
(3.03)
5,513.35
หน่วย : ล้านบาท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

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

31 ธันวาคม 2561

51.85
27.99
21.34
2.52

58.36
30.03
26.21
2.12

7.88
5.00
31.39
96.12

6.35
1.53
22.15
88.39

4.31 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญของกิจการ
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวม

22.45
22.45

31 ธันวาคม 2561

19.49
19.49

		 ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหาร
3 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บสย. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกรับรู้ผลประโยชน์ระยะยาว
ของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และตามระเบียบสวัสดิการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำ นวน 0.68 ล้านบาท โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารจำ�นวนทั้งสิ้น 6.75 ล้านบาท
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4.32 สินทรัพย์สภาพคล่อง
		 สินทรัพย์สภาพคล่องของ บสย. หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย. ต้องดำ�รงไว้
เพื่อความเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ประกอบด้วย เงินฝากทุกประเภทบัตรเงินฝาก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตลาดเงินที่มีความเสี่ยงของตราสารที่ลงทุนไม่ต่างจากขอบเขตการลงทุนของ บสย. และ
ตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยเงินฝากและตราสารทางการเงินข้างต้นจะต้องมีอายุคงเหลือไม่เกิน
3 ปี ทั้งนี้ห้ามลงทุนในตราสารทุน
		 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
		 บสย. มีแหล่งที่มาของสภาพคล่องจากค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ
ของรัฐบาล ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน การรับคืนเงินค่าประกันชดเชย และรายได้อื่น ๆ แหล่งใช้ไป เป็นการจ่ายค่าประกันชดเชย ค่าใช้จ่าย
ดำ�เนินงานและรายจ่ายลงทุน โดย บสย. กำ�หนดกรอบการดำ�รงสภาพคล่อง ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนกำ�หนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. มีแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

แหล่งที่มาของเงินทุน
ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกัน
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการของรัฐบาล
เงินกองทุนส่วนบุคคล
รวมเงินทุนรับ
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
เงินชดเชยค่าความเสียหายของโครงการ
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันโครงการของรัฐบาล
รวมเงินทุนใช้ไป

31 ธันวาคม 2561

4,454.52
402.10
10,194.57
15,051.19

4,070.99
7,480.76
9,837.50
21,389.25

7,155.05
525.89
7,680.94

9,198.05
2,336.72
11,534.77

4.33 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 ตารางแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินจำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562
เกินกว่า
า
ไม่เกิน 1เกิเดืนอกว่
3 เดือนแต่ เกินกว่า 1 ปี
1 เดือน ไม่เกิน 3นแต่
เดือน ไม่เกิน 1 ปี

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนี้โครงการรัฐ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

187.46
187.46

-

รวม

187.46
10,194.57 11,217.51 21,412.08
- 8,410.98 8,410.98
- 35,936.86 35,936.86
10,194.57 55,565.35 65,947.38
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4.33 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2561
เกินกว่า
า
ไม่เกิน 1เกิเดืนอกว่
นแต่
3
อนแต่ เกินกว่า 1 ปี
1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน ไม่เดื
เกิน 1 ปี

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค�ำ้ ประกันลูกหนี้โครงการรัฐ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

165.64
165.64

-

รวม

165.64
6,271.28 16,284.94 22,556.22
- 7,721.65 7,721.65
- 29,763.23 29,763.23
6,271.28 53,769.82 60,206.74

		 ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ย และจำ�นวนดอกเบี้ยสำ�หรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2562

2561

อัตรา
อัตรา
ยอดคงเหลือ จำ�นวน
ยอดคงเหลือ จำ�นวน ดอกเบี
ดอกเบี
ย
้
เฉลี
ย
่
้ยเฉลี่ย
ดอกเบี้ย (ร้อยละ)
ดอกเบี้ย (ร้อยละ)
เฉลี่ย
เฉลี่ย

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการ
ค้ำ�ประกันลูกหนี้โครงการรัฐ
รวม
		

187.46
4.07
21,412.08 271.34
8,410.98
8.35

0.50
165.64 7.31
1.94 22,556.22 138.17
7.50 7,721.65 14.11

0.45
1.72
7.50

35,936.86 4121
65,947.38 324.97

7.50 29,763.23 84.15
60,206.74 243.74

7.50

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2562
2561
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตรและเงินฝากประจำ�
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
รวม
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0.14
187.46
11,217.51
10,129.98
21,535.09

0.14
187.46
11,217.51
10,194.57
21,599.68

0.08
165.64
12,718.72
9,764.05
22,648.49

0.08
165.64
12,722.30
9,837.50
22,725.52

4.33 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
		 ระดับของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำ� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
- เงินฝาก
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
รวม

31 ธันวาคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2

187.46

-

31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม

รวม

187.46

165.64

2,255.00
- 2,255.00
- 6,876.30 6,876.30
- 2,086.21 2,086.21
- 10,194.57 10,194.57
2,442.46 19,157.08 21,599.54

165.64

- 12,694.86 12,694.86
- 9,837.50 9,837.50
165.64 22,532.36 22,698.00

4.34 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 บสย. มีก�ำ ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2562

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

-

2561

753.77

595.05

67.02
11.25

67.02
8.88

บสย. ไม่มีกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

4.35 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บสย. มีข้อมูลโดยสรุปสำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้
สินทรัพย์และหนี้สิน

สินทรัพย์
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
- ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
- ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมสินทรัพย์

2562

1,047.58
34,889.29
2,307.90
38,244.77

หน่วย : ล้านบาท
2561

1,034.96
28,728.27
771.27
30,534.50
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4.35 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
สินทรัพย์และหนี้สิน

หนี้สิน
เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.13)
เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล (หมายเหตุ 4.14)
รวมหนี้สิน
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ดอกเบี้ย - เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการคำ�้ ประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมรายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าประกันชดเชย
ค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
ขาดทุนจากการดำ�เนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
2562

92.57
4,701.80
4,794.37
2562

41.21
61.98
5,179.77
1,014.23
6,297.19
1,198.57
(1,014.23)
(466.72)
(6,178.78)
(6,461.16)
(163.97)

2561

224.17
4,540.29
4,764.46
2561

84.15
56.91
4,990.85
1,242.32
6,374.23
143.00
(1,242.32)
(397.14)
(4,883.11)
(6,379.57)
(5.34)

		 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมและสัดส่วนภาระค้ำ�ประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวด
ของแต่ละรอบบัญชี
4.36 ผลการดำ�เนินงานโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บสย. มีโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่ได้เริ่มค้ำ�ประกันตั้งแต่ปี 2552 และสิ้นสุดอายุ
โครงการในปี 2562 จำ�นวน 5 โครงการ คือ PGS4, รายสถาบันการเงิน ระยะ 1 (7 ปี), รายสถาบันการเงิน ระยะ 2 (5 ปี), รายสถาบันการเงิน
ระยะ 3 (5 ปี), PGS BI SCBT ระยะที่ 1 และมีส่วนต่างค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม ณ วันสิ้นอายุ
การค�ำ้ ประกันโครงการรวม จำ�นวน 38.36 ล้านบาท และตามข้อตกลงที่ บสย. มีตอ่ สถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้ หากโครงการทีม่ สี ว่ นต่างค่าประกัน
ชดเชยจ่ายสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม
		 ณ วันสิ้นอายุการค้ำ�ประกันโครงการแล้ว บสย. จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 50 ของผลต่างฯ
จากโครงการ จำ�นวน 5 โครงการ ในปี 2562 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง จำ�นวน 4.80 ล้านบาท
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4.37 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บสย. มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะที่มีสาระสำ�คัญ ได้แก่ การถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง จำ�นวนเงิน
ตามที่โจทก์ฟ้องร้อง จำ�นวน 5.00 ล้านบาท โดยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
4.38 การอนุมัติงบการเงิน
		 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดย คณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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การดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2562
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริม่ ดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ สังคมบนพืน้ ฐานของกรอบวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ บสย.
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่ต้องให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ของสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างคุณประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ บสย. โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดการดำ�รงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน
นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ในการทำ�ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บสย. ได้ดำ�เนินกิจกรรม
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมของสังคม
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนาน ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมทั้งการนำ�ศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาประเทศชาติและสังคมที่ บสย. เป็นส่วนประกอบให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
บสย. ให้ความสำ�คัญกับการสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
บสย. จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดกรอบ
การดำ�เนินงานตามพันธกิจเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นสำ�คัญ นอกเหนือจากการให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน บสย. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บสย. เชื่อมั่นว่า องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย
สำ�คัญต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน จึงได้กำ�หนดกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
		 1. น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดำ�เนินงานเพื่อสังคม อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กร สังคมและชุมชน เกิดการพัฒนาและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
		 2. มุ่งเน้นความร่วมมือ วัฒนธรรมองค์กรของ บสย. กำ�หนดให้ “ความร่วมมือ”
เป็นลักษณะสำ�คัญของวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บสย. จึงคำ�นึงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ บสย. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาลูกค้าและ
ชุมชน รวมถึงความร่วมมือของพนักงานในกิจกรรมเพื่อสังคมของ บสย. โดยเน้นการให้
ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงาน มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการทำ�สิ่งที่ดีต่อสังคมในการ
ทำ�กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาสังคม
		 3. นำ�แนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยการ
นำ�ศักยภาพและขีดความสามารถของ บสย. มาใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสและคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
และชุมชนที่ส�ำ คัญตามเป้าหมายของ บสย. ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
		 4. มุ่งดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชน ในทุกมิติ อาทิ ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านทำ�นุบำ�รุงศาสนา
และด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยทุกกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร และพนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
เน้นการปลูกฝังจิตสำ�นึกให้กับพนักงานมีความรู้สึกที่จะต้องเอื้อเฟื้อต่อสังคมภายนอกและภายในองค์กร
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ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุน บสย. ได้ด�ำ เนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยนำ�นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของ บสย. เป็นกรอบในการดำ�เนินกิจกรรม เพื่อเน้นย้ำ�ให้สังคมและชุมชนรับรู้ความตั้งใจของ บสย. ในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติ สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ การสนับสนุนสังคมและ
ชุมชม เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน รวมถึงการสร้างการรับรู้ในบทบาท หน้าที่ของ บสย. แก่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
ด้วย บสย. ตระหนักว่าการที่องค์กรธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ในปี 2562
การดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บสย. จึงมุง่ เน้นการดำ�เนินงานในกระบวนการทำ�งานทางธุรกิจขององค์กร
นำ�มาพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนให้ครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ การดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
การดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนที่สำ�คัญ การสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมไปถึง
การส่งเสริมการบริหารความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลของ บสย. โดยผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ภายใต้กิจกรรมที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทุกกลุ่ม
		 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน สอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของ บสย. ซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง ทำ�หน้าทีค่ �ำ้ ประกัน
สินเชื่อ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน
ทำ�ให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้ประกอบการและชุมชน โดยรูปแบบของกิจกรรม จะเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องพื้นฐานทางการเงิน ความรู้การทำ�ธุรกิจบนโลกที่เปลี่ยนไป
การค้าขายบนออนไลน์ที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นของผู้ประกอบการ SMEs โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2562 บสย. ยังได้ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้ความรู้ทางการเงินและการฝึกอาชีพ การเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส
ได้เรียนรู้ ฝึกอาชีพ ออมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่โลกกว้าง โดยริเริ่มโครงการใหม่ ร่วมกับเรือนจำ�กลางระยอง
สอนอาชีพ และเติมความรู้ทางการเงิน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง นำ�ไปสู่การเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐาน
ทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง สามารถวางแผนทางการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
		
บสย. ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม CSR
“โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ครั้งที่ 1” ผ่านกิจกรรม “SMEs BASECAMP
ก้าวแรก...พิชิตยอดเขาแห่งโลกธุรกิจ” ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิภาวดี)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

		
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บสย. บรรยายให้ความรู้
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ใน โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ครั้งที่ 2
“ค้าขายให้รุ่ง ยุค 5G ต้องมีเทคนิคอย่างไร” ในงาน “สู้จากศูนย์ SMEs ไทย มือใหม่
พันธุ์แกร่ง” ร่วมกับ นิตยสารเส้นทางเศรษฐี และเปิดคลินิกหมอหนี้ บสย. ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

161

		
บสย. ปั้นโมเดล CSR ร่วมกับ โรงเรียนสันสลีหลวง - สันนายาว อ.แม่จัน
จ.เชียงราย เพื่อเติมความรู้ทางการเงินผ่าน “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0
ครั้งที่ 3” โดยอบรมให้ความรู้ทางการเงินและการค้าขายออนไลน์ ซื้อง่ายขายคล่อง
ทั้งอำ�เภอ “แม่จัน ดิจิทัล” พร้อมทั้งจัดทัพทีม “หมอหนี้ บสย.” ให้คำ�ปรึกษาทางการเงิน
ณ โรงเรียนสันสลีหลวง - สันนายาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562
		
บสย. ร่วมกับ เรือนจำ�กลางระยอง จัดกิจกรรม CSR “โครงการสร้าง
ผูป้ ระกอบการ SMEs 4.0 ครัง้ ที่ 4” ให้ความรูก้ ารเงิน เตรียมความพร้อมให้กลุม่ ผูต้ อ้ งขังหญิง
ในเรือนจำ�ทีใ่ กล้พน้ โทษ โดยได้รบั เกียรติจาก นายนัสที ทองปลาด ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจำ�กลาง
ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ต้องขังหญิง ประมาณ 100 คน ร่วมโครงการและ
กิจกรรม Workshop ณ เรือนจำ�กลางระยอง จังหวัดระยอง เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
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2. โครงการสนับสนุนชุมชน ยกระดับชุมชน “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด - ห้องประชุม (บสย.) โรงเรียน
สันสลีหลวง-สันนายาว จังหวัดเชียงราย”
		 ปี 2562 บสย. เล็งเห็นถึงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ในชุมชนและท้องถิ่น โดยมีแนวคิดการเพิ่มเติมความรู้ทางการเงิน
ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยเลือกโรงเรียนในชุมชนที่ส�ำ คัญเป็นศูนย์กลาง ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs บสย. จึงได้เริ่ม “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด-ห้องประชุม (บสย.) โรงเรียนสันสลีหลวง
- สันนายาว จังหวัดเชียงราย” ซึ่งเดิมนั้น บสย. ได้เคยให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคารห้องประชุม และในปี 2562 บสย. ได้เล็งเห็น
ความสำ�คัญที่จะยกระดับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ CG&CSR
เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำ�คัญในชุมชนอย่างยั่งยืน ยกระดับความเข้มแข็งในชุมชนผ่านการเรียนรู้ โดยมีห้องสมุด บสย. เป็นศูนย์กลาง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน บสย. รวมถึงสร้างบรรยากาศชุมชนน่าอยู่
บสย. เปิดแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน จ.เชียงราย
นายวสันต์ เทียนหอม ประธานกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมการการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงและประเมิน
ผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป บสย. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พร้อมด้วย นางวันดี ราชชมภู นายอำ�เภอแม่จัน
รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 3 นายทรงศักดิ์ เหนืออิสระ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนสันสลีหลวง
- สันนายาว ร่วมเปิดอาคารห้องสมุด - ห้องประชุม บสย. โรงเรียนสันสลีหลวง - สันนายาว อำ�เภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ยกระดับห้องสมุด
และห้องประชุมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน และเป็นสถานที่จัดอบรมการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ภายใต้การดำ�เนินโครงการด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด - ห้องประชุม บสย. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562

น้ำ�ใจจากเพื่อน บสย.
นอกจากนี้ เพื่อน ๆ บสย. ร่วมปันน้ำ�ใจ
บริจาคหนังสือ อุปกรณ์เครือ่ งเขียน การศึกษา
ยา ชุดลูกเสือ เพือ่ ใช้ในการโครงการปรับปรุง
อาคารห้องสมุด - ห้องประชุม (บสย.) โรงเรียน
สันสลีหลวง - สันนายาว จังหวัดเชียงราย
สมทบทุนบริจาคเงินทุนอาหารกลางวันให้
แก่น้อง ๆ โดยมียอดเงินบริจาคจากเพื่อน ๆ
พนักงาน และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 25,000 บาท มอบให้กับโรงเรียน
สันสลีหลวง - สันนายาว อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
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3. การดำ�เนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
		 บสย. ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนที่สำ�คัญ ควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น การดำ�เนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ส�ำ คัญ จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ บสย. และพนักงาน บสย. ได้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กร สังคมและชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดย บสย. มุง่ เน้น “ความร่วมมือ” ซึง่ เป็นหนึง่ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความร่วมมือของพนักงานในกิจกรรมเพือ่ สังคมของ บสย.
โดยให้ความสำ�คัญกับการปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการทำ�สิ่งที่ดีต่อสังคม เพื่อสาธารณประโยชน์และพัฒนา
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
บสย. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
ดร.รั ก ษ์ วรกิ จ โภคาทร กรรมการและผู ้ จ ั ด การทั ่ ว ไป บรรษั ท ประกั น สิ น เชื ่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำ�ทีมคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน บสย. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562” โดยร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ�รัชกาลที่ 10 ต้นราชพฤกษ์ และ
ต้นเหลืองปรีดียาธร ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นกิจกรรม
การพัฒนา ชุมชน สวนสาธารณะและพื้นที่
โดยรอบบริเวณที่ตั้ง บสย. สำ�นักงานใหญ่
โดย บสย. ได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูก
ต้ น ไม้ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ จ ากสำ � นั ก งานเขต
ห้วยขวาง ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2562
นอกจากนี้ บสย. ยังให้ความสำ�คัญกับ
การให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนกับลูก
ค้ า และชุ ม ชนที่ สำ�คั ญ เมื่ อ เกิ ดภาวะวิก ฤต
ประสบปัญหาภัยพิบตั นิ �ำ้ ท่วมจากเหตุการณ์
พายุโพดุลเมื่อเดือนกันยายน 2562 โดยได้
มอบน�ำ้ ดืม่ ให้ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ รวมถึง
การเข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้า บสย. ที่ให้การคำ�้ ประกันสินเชื่อซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วมครั้งนี้
บสย. ปันน้ำ�ใจ...มอบน้ำ�ดื่ม
บสย. สำ�นักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย.
ลงพื้นที่ อำ�เภอคำ�เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มอบน้ำ�ดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ
โพดุล ในโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2562 ของ บสย.
เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562
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บสย. เยี่ยมลูกค้า เหยื่อ “โพดุล” อุบลราชธานี
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการเขตอาวุโส สำ�นักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 พร้อมด้วย ทีมงาน บสย. ตรวจเยี่ยมลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุโพดุลจำ�นวน 5 ราย เพื่อชี้แจงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือ SMEs
ลูกค้า บสย. ทีป่ ระสบอุทกภัยจากพายุโพดุล โดยสามารถยืน่ คำ�ขอพักการชำ�ระค่าธรรมเนียม
นาน 6 เดือนได้
4. การสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
		 บสย. ตระหนักถึงความสำ�คัญของการส่งเสริมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคณ
ุ ค่า เพือ่ ส่งต่อให้เกิดประโยชน์แก่ลกู หลานรุน่ ต่อ ๆ ไปในอนาคตได้ ดังนัน้ การปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงาน
มีจิตสาธารณะรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บสย. จัดกิจกรรมด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ชักชวนเพื่อนพนักงานร่วมทำ�ความดีเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำ�นึกและการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหลากหลายกิจกรรมดังนี้
บสย. จัดกิจกรรม CSR “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) นำ�ทีมผู้บริหาร บสย. เปิดโครงการ “บสย. ร่วมใจ ลดใช้พลาสติก”ภายใต้
โครงการลดโลกร้อน ซึ่งเป็นโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
บสย. ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้พนักงานร่วมใจใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกภายในอาคาร
ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 หรือพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจาก
พลาสติก และขยะพลาสติก ผ่านเรื่องราวของ “วาฬสีนำ�้ เงิน” เพื่อปลูกจิตสำ�นึกลดใช้พลาสติกอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังได้สร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน โดยการรับบริจาคถุงผ้าสภาพดีพร้อมใช้งานเพื่อนำ�มาใช้ในโครงการเป็นจำ�นวนมาก
และติดตั้งจุดบริการถุงผ้าใช้แล้วคืนให้บริการแก่เพื่อนพนักงานภายในสำ�นักงาน ชั้น 16 - 18 บสย. สำ�นักงานใหญ่
บสย. ร่วมใจ แยกขยะ.....ก่อนทิ้งลงถัง
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมด้วยผู้บริหาร บสย.
เปิดโครงการ “บสย. ร่วมใจ แยกขยะ...ก่อนทิ้งลงถัง” ซึ่งเป็นการดำ�เนินกิจกรรมภายใน
องค์กร ภายใต้โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2562 สนับสนุน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างความตระหนักถึงปัญหา
ขยะและสิง่ แวดล้อม นำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใหม่ในการทิง้ ขยะ พร้อมเกร็ดความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ บสย. สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
บสย. รักษ์โลก “พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน” มอบ รพ.จุฬาภรณ์ หนุน ลดถุงพลาสติก
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นำ�ถุงผ้า จำ�นวน 500 ใบ มอบให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก
นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้
ในกิจการโรงพยาบาล ซึ่งจะแจกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ไม่มีถุงผ้าใส่ยา
ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ โครงการลดโลกร้อน “พกถุงผ้า
ใส่ยา กลับบ้าน” ของ บสย. เป็นหนึ่งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและร่วม
เป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการลดใช้พลาสติก โดยโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้ประกาศงดใช้ถุงพลาสติกในการใส่ยา ตั้งแต่ปี 2563 นี้เป็นต้นไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

165

กิจกรรมสำ�คัญอื่น
กิจกรรมสร้างการรับรู้กับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
จำ�พรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนาคกลางวรวิหาร โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานใน “พิธีถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน” ในโอกาสนี้
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
พนักงาน บสย. ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ณ วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานในพิธีเปิด
“โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำ�ประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System: CGS)” เพื่อใช้เป็นระบบงาน
ที่สนับสนุนการดำ�เนินธุรกรรมหลักของ บสย. นั บ ตั ้ ง แต่ ก ารให้ บ ริ ก ารค้ ำ � ประกั น สินเชื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ จนถึงการออกหนังสือ
ค�ำ้ ประกัน และยังครอบคลุมถึงการสนับสนุน
ธุรกรรมใหม่ ๆ ของ บสย. ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีคณะกรรมการ บสย. พร้อม
ด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร บสย.
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2562
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นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมทีมผู้บริหาร บสย. ร่วมเปิดโครงการ “บสย. รักพี่วิน” โครงการเพื่อกลุ่มอาชีพอิสระ โดยนำ�ร่องกับ
“พี่วิน” หรือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้เข้าถึงแหล่งทุน ปลดหนี้นอกระบบ สร้างสังคมสีขาว ภายใต้แนวคิด เติมทุน
เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต กู้เงินซื้อรถใหม่กับธนาคารพันธมิตร บสย. ค้ำ�ประกันสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท และกู้เงินเพื่อซ่อมแซมรถ
กู้ฉุกเฉิน แก้หนี้นอกระบบ บสย. ค้ำ�ประกันสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาท ผ่านโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3)
โดยมีสถาบันการเงินร่วมปล่อยสินเชือ่ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) ธนาคารทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื ่ อ รายย่ อ ย จำ � กั ด
(มหาชน) ในงานนี ้ ไ ด้ ร ั บ ความสนใจจาก
พีว่ นิ เข้าร่วมงานมากกว่า 2,800 คน ณ สวน
สมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
			

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานงาน
แถลงข่าว “มาตรการกระตุน้ การลงทุน SMEs ในประเทศ” และพิธลี งนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8
(PGS8)” กับสถาบันการเงินทั้ง 18 แห่ง โดยมี นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธาน
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ดร.รักษ์
วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
วายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) จับมือ ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่เยาวราช 1 ในยุทธศาสตร์ย่านธุรกิจ
ลุยแคมเปญ “กรุงไทย SMEs เคียงข้างธุรกิจคุณ” ส่งสินเชือ่ ช่วย SMEs ชูดอกเบีย้ เริม่ ต้น 4%
ฟรีคา่ ธรรมเนียม บสย. ค�ำ้ ประกัน 4 ปีแรก วงเงินปล่อยกู้ 5 หมืน่ ล้านบาท โดยผูป้ ระกอบการ
สามารถยี่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง บสย. และ
ธนาคารกรุงไทย ภายใต้แคมเปญ “กรุงไทย SMEs เคียงข้างธุรกิจคุณ” เกิดขึ้นเพื่อเดินหน้า
สนับสนุนสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs กำ�หนดอัตราดอกเบีย้ พิเศษ เริม่ ต้นเพียง 4% ต่อปี
บสย. ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน 2 ปีแรก และธนาคารกรุงไทยช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมต่อให้อีก 2 ปี รวมยกเว้นค่าธรรมเนียม
สูงถึง 4 ปี นับว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการทั้งรายเก่าที่ต้องฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงนี้ และเหมาะสำ�หรับ
ลูกค้าใหม่ที่ธุรกิจยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
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ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์
ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน เยี่ยมชมบูธ บสย. ในงาน “มหกรรมการเงินส่งท้ายปี
ครั้งที่ 3” (Money Expo YEAR-END 2019) โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
ระดับสูง บสย. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ บสย. ได้ระดมทีม “หมอหนี้ บสย.” ผู้ให้ค�ำ ปรึกษา
ทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งให้คำ�ปรึกษาด้านการค้ำ�ประกันสินเชื่อและ
การขอสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร และ
คณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับ นายวิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย ในงาน “มหกรรมการเงิน ครัง้ ที่ 19” (Money Expo
2019) ซึ่ง บสย. ได้เปิดตัว “หมอหนี้ บสย.” ช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุน เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต ให้ค�ำ ปรึกษาทางการเงิน
วิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs
และประเมินความเป็นไปได้ก่อนขอสินเชื่อ
แบบ Case by Case เจาะลึ ก ตอบตรง
เตรียมตัวก่อนกู้เงิน เทคนิคการขอสินเชื่อ
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2562
ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวง
การคลัง) และ นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานจัดงาน Thailand Smart Money เยี่ยมชม
บูธบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในงาน “Thailand Smart
Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10” โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บสย. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว สำ�หรับการเปิดงาน
Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
นายวิเชษฐ วรกุล รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ บสย. ในงาน “SMART SME EXPO 2019” โดย บสย.
ระดมทีม “หมอหนี้ บสย.” ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน และให้คำ�ปรึกษาการขอสินเชื่อ
แก่ผู้ประกอบการ SMEs ฟรี ที่บูธ บสย. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2562
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ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานเปิดงาน “มหกรรม
การเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14” (Money Expo Chiangmai 2019) เยี่ยมชมบูธบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการ
ทัว่ ไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บสย. และ นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการ
อาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 ให้การต้อนรับ โดยบูธ “คลินิกหมอหนี้ บสย.” ระดมทีมตรวจเช็ค
สุขภาพทางการเงิน พร้อมให้คำ�ปรึกษาด้านการค้ำ�ประกันสินเชื่อและการขอสินเชื่อแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ฟรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2562

นายวิเชษฐ วรกุล รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธเี ปิดงาน “มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13” หรือ “Money Expo
Korat 2019” โดย บสย. เปิดบูธ “คลินกิ หมอหนี้ บสย.” ระดมทีมตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน
และให้คำ�ปรึกษาการขอสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ฟรี โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

						

นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Smart Money สัญจร
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7” พร้อมด้วยนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกิจการสาขา 2 และทีมงานสำ�นักงานเขตภาคใต้ตอนบน เปิดบูธ “คลินิกหมอหนี้ บสย.”
ระดมทีมตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน และให้คำ�ปรึกษาการขอสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
SMEs โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562

นายเอกพร นิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการภาคเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Smart Money สัญจร
พิษณุโลก ครั้งที่ 6” พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำ�นักงานเขต
ภาคเหนือตอนล่าง และทีมงาน เปิดบูธ “คลินิกหมอหนี้ บสย.” ระดมทีมตรวจเช็คสุขภาพ
ทางการเงิน และให้ค�ำ ปรึกษาการขอสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
นายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโส สำ�นักงานเขตภาคตะวันออก ฝ่ายกิจการ
สาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ
นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในโอกาสเยี่ยมชม คลินิก
หมอหนี้ บสย. ที่เปิดให้คำ�ปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในงาน
“Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 3” โดยมี นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์
ประธานการจัดงานฯ เข้าร่วมเยีย่ มชม “คลินกิ หมอหนี้ บสย.” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ร่วมแถลงข่าว ผลการดำ�เนินงานการค้ำ�ประกันสินเชื่อ ปี 2561 และแผนงาน บสย. ปี 2562 โดยผลดำ�เนินงาน
ค้ำ�ประกันสินเชื่อ บสย. ปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผลดำ�เนินงานปี 2560 โดยมีการอนุมัติค้ำ�ประกันสินเชื่อรวม 88,878 ล้านบาท
คิดเป็นวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินอนุมัติจากการคำ�้ ประกันสินเชื่อ รวม 133,191 ล้านบาท หรือ 1.5 เท่า ของวงเงินค้ำ�ประกันสินเชื่อ
สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท พร้อมทั้งประกาศแผนปี 2562 “บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย”
ปั้น “New Business Model 2019”
ตอบโจทย์ โลกเปลี ่ ย น เล็ ง ปรั บ พอร์ ต
ค้ำ�ประกันสินเชื่อสู่ Direct Guarantee
หนึง่ ในแนวทางการดำ�เนินงาน บสย. เพือ่ ลด
การพึ่ ง พาจากภาครั ฐ ตามนโยบายของ
รัฐบาล ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์ในรายการ
“เดินหน้าประเทศไทย” เพื่อชี้แจงโครงการ “บสย. รักพี่วิน” มาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย อาชีพขับวิน
มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง รวมไปถึงกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระทีใ่ ช้มอเตอร์ไซค์ประกอบธุรกิจ โดยมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารออมสิน
และธนาคารพาณิชย์ ร่วมปล่อยสินเชื่อใน
โครงการนี้ ผ่านโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
รายย่อย สร้างอาชีพ (MICRO3) ของ บสย.
ณ บสย. สำ�นักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์ ASTV ประเด็นการเปิดตัว “หมอหนี้ บสย.” ภายใต้แนวคิด
พาคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งนำ�ร่องเปิดตัวไปแล้วที่งาน มหกรรมการเงิน กรุงเทพ 2019
(Money Expo 2019) เป็นแห่งแรก และจะเป็นศูนย์ต้นแบบขยายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
บสย. เพื่อให้ความช่วยเหลือให้ค�ำ ปรึกษาทางการเงิน การเข้าถึงสินเชื่อ แก่ผู้ประกอบการ
SMEs เต็มรูปแบบ ตามแนวคิด เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต ณ บสย. สำ�นักงานใหญ่
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
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ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สมั ภาษณ์รายการ “เรือ่ งง่ายใกล้ตวั ” รายการทีจ่ ะมาเคลียร์ทกุ ข้อสงสัย
ทำ�เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ ทางช่อง 9 MCOT HD ประเด็น
การเปิดตัว “หมอหนี้ บสย.” ภายใต้แนวคิดพาคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือให้คำ�ปรึกษาทางการเงิน การเข้าถึงสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs เต็มรูปแบบ
ตามแนวคิด เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวติ ณ บสย. สำ�นักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สมั ภาษณ์ รายการ “หมุนตามโลก” ช่วง “จับประเด็นข่าว” ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ เวลา 09.10 – 09.35 น. ทางช่อง 5 ในประเด็น บสย. กับการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ “หมอหนี้ บสย.” พา SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ณ บสย. สำ�นักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์รายการ “เรื่องง่ายใกล้ตัว” ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 20.10 – 20.30 น. ทางช่อง 9 MCOT HD ในประเด็น “บสย. ขานรับมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 วงเงิน 150,000 ล้านบาท” ณ บสย. สำ�นักงานใหญ่ อาคาร
ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์รายการ “คัมภีร์วิถีรวย” ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD
ในประเด็น “บสย. กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ PGS8
และมาตรการเยียวยา SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” ณ สตูดิโอ ช่อง 9 MCOT HD
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สมั ภาษณ์รายการ “ชัด ๆ ถนอมจัดให้” รายการทีเ่ จาะลึกด้านเศรษฐกิจ
ออกอากาศทาง NBT ช่อง 11 ในประเด็น “บสย. กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้
โครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ PGS8” ณ สตูดิโอ ช่อง 11 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
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ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการ “NATION BIZ INSIGHT” เนชั่นทีวีช่อง 22
ประเด็น “บสย. ออก 2 มาตรการเยียวยา SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” ผ่าน
การพักชำ�ระค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกัน 6 เดือน สำ�หรับลูกค้าปัจจุบัน และพักชำ�ระการผ่อน
ชำ�ระหนีไ้ ม่เกิน 6 เดือนสำ�หรับลูกหนี้ บสย. พร้อมกันนี้ ดร.รักษ์ ได้สง่ มอบกำ�ลังใจให้ผไู้ ด้รบั
ผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย ณ อาคาร เนชั่น ทาวเวอร์ (TCIF TOWER) เมื่อวันที่
26 กันยายน 2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์รายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” รายการที่เจาะลึกด้าน
เศรษฐกิจ ออกอากาศทาง ช่อง 3HD ประเด็น “บสย. กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายใต้โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ PGS8” โดยมี นายบัญชา ชุมชัยเวทย์ พิธีกรชื่อดัง
เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ อาคารมาลีนนท์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์รายการ “กาแฟดำ�” รายการที่เจาะลึกด้านเศรษฐกิจ
ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ในประเด็น “บทบาทหน้าที่ของ บสย. กับการช่วยเหลือ
SMEs และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ PGS8” โดยมี
นายสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ สตูดิโอ ช่อง 9 MCOT HD เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ให้สัมภาษณ์รายการ “เรื่องเด่นเย็นนี้” รายการที่เจาะลึกด้านเศรษฐกิจ
ออกอากาศทางช่อง 3HD ในประเด็น “ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ บสย.” โดยมี
นายบัญชา ชุมชัยเวทย์ พิธีกรชื่อดังเป็นผู้สัมภาษณ์ ณ อาคารมาลีนนท์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2562
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กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันผู้ให้สินเชื่อ
การดำ�เนินงานของปี 2562 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจได้ดำ�เนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างการรับรู้ สร้างความ
เข้าใจ ตลอดจนประสานความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน ผ่านการจัดกิจกรรมการตลาดกับสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ อีกทั้งบางกิจกรรมยังร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มยอดการค้ำ�ประกันโดยรวมให้ได้ตามเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง/หารือ ร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ บสย.และสถาบันการเงินต่างรับทราบนโยบายสินเชื่อและ
ความคืบหน้าโครงการค้ำ�ประกันต่าง ๆ ของ บสย. ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อาทิ
		 1.1 จัดประชุมชี้แจงกับผู้บริหารและทีมงานสถาบันการเงิน จำ�นวน 15 แห่ง เพื่อหารือโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย.
และกระบวนการทำ�งาน ในปี 2562 ได้แก่ โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Start-up & Innobiz), โครงการค้ำ�ประกัน
สิ น เชื ่ อ รายย่ อ ยสร้ า งอาชี พ (MICRO3)
พร้ อ มทั้ ง รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ/ปั ญ หา
อุปสรรคในการทำ�งานร่วมกัน ตลอดจนหารือ
แนวทางในการแก้ไข พัฒนากระบวนการ
ทำ � งานและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว มกั น
ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2562
		 1.2 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการปรับเงื่อนไขค้ำ�ประกันสินเชื่อให้แก่ผู้บริหารและทีมงานสถาบันการเงินรวม 15 แห่ง
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ให้มากขึ้น และรับทราบรายละเอียดของโครงค้ำ�ประกันสินเชื่อ บสย. ภายใต้โครงการค้ำ�ประกัน
สินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ หรือ PGS7 ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อ Supply Chain ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อหนังสือ
ค้ำ�ประกัน และเพิ่มการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
รายย่อยประเภท “เงินทุนหมุนเวียน” แก่
กลุม่ ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย เพื่อให้
สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ณ โรงแรม
เอส 31 สุขุมวิท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2562

		 1.3 จัดประชุมชี้แจงกับผู้บริหารและทีมงานสถาบันการเงิน จำ�นวนรวม 16 แห่ง เรื่อง โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ Portfolio
Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8)
วงเงินโครงการรวม 150,000 ล้านบาท ตาม
มติ คณะรั ฐ มนตรี เมื ่ อ วั น ที ่ 20 สิ ง หาคม
2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ผ่าน
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ณ
ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บสย.
สำ�นักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
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		 1.4 จัดประชุมชี้แจงและหารือกับผู้บริหารและทีมงานสถาบันการเงิน จำ�นวน 19 แห่ง เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการ
ดำ�เนินงาน บสย. ปี 2563 ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง บสย. และสถาบันการเงินตลอดปี
2562 ที่ผ่านมา ทำ�ให้ บสย. ได้รับความ
ร่วมมือจากสถาบันการเงินเป็นอย่างดี และ
ยั ง คงมี ภ ารกิ จ ร่ ว มกั น ในการช่ ว ยเหลื อ
SMEs ในปี 2563 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ
บสย. ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2562
2. จัดกิจกรรมหรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละกระตุน้ ยอดการค้�ำ ประกันของ บสย. ให้กบั ธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ
		 2.1 จัดกิจกรรมงานแถลงข่าว “มาตรการกระตุ้นการลงทุน SMEs ในประเทศ” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานงานแถลงข่าว “มาตรการกระตุ้นการลงทุน SMEs ในประเทศ” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ค้ำ�ประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) กับสถาบันการเงิน
18 แห่ง โดยมี นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ดร.รักษ์
วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บสย. ให้ ก ารต้ อ นรั บ ณ ห้ อ งประชุ ม
วายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2562
		 2.2 ร่วมกิจกรรมกับธนาคาร ทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญ “สมหวัง เงินสั่งได้ สุขทุกร้าน...สมหวังยกแผง” และร่วม
เสวนาการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ กลุ่มพ่อค้า - แม่ค้า สำ�หรับแคมเปญ “สมหวัง เงินสั่งได้ สุขทุกร้าน...สมหวังยกแผง” ซึ่งเป็นแคมเปญ
พิเศษที่ธนาคารทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน) จับมือกับ บสย. เพื่อให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ
และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์แก่พ่อค้า - แม่ค้าในตลาดสดทั่วประเทศ ผ่านช่องทางของสมหวัง
เงินสั่งได้ เปิดโอกาสให้พ่อค้า - แม่ค้าทั่วประเทศ ที่มีความต้องการทางการเงินในการ
ประกอบอาชีพ เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น โดยทีมงาน บสย. สำ�นักงานเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมออกบูธให้คำ�ปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่
ผู้ประกอบการ กลุ่มพ่อค้า - แม่ค้า ณ ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562
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		 2.3 ร่วมกิจกรรมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในงานแถลงข่าวผลการสำ�รวจ
“สถานภาพผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ผลสำ�รวจ และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง ไปพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ บริการ และ
ความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11
อาคาร SME Development Bank Tower เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
		 2.4 ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ธนาคาร
เกียรตินาคิน จำ�กัด (มหาชน) เปิดตัวสินเชื่อ
เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ที่มี บสย. คำ�้ ประกัน ภายใต้
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ
เช่าแบบลิสซิ่งและสินเชื่อแฟ็กเตอริ่ง วงเงิน
โครงการ 1,000 ล้ า นบาท ณ ธนาคาร
เกียรตินาคิน จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เ อ เมื ่ อ วั น ที ่ 24
เมษายน 2562
		 2.5 ร่วมกิจกรรมกับธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือหนุนผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว
ภายใต้แคมเปญ “สินเชื่อบัญชีเดียว 3 เท่า” ของราคาประเมินหลักประกันภายใต้ข้อตกลง
โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ร่วมกับ บสย. มีเป้าหมายช่วยเติมทุน เสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ให้กับผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว ที่ให้วงเงินสินเชื่อถึง 3 เท่า ฟรี
ค่าธรรมเนียมคำ�้ ประกันปีแรก โดยโครงการนี้สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมเชื่อมั่นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างดี ณ ธนาคารธนชาติ จำ�กัด
(มหาชน) สาขามันนี่ปาร์ค เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
		 2.6 ร่วมกิจกรรมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ผนึกกำ�ลังช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ “สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดี” เจาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ที่ขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางไหนก็สามารถยื่นกู้ได้ โดยไม่ต้องมีทะเบียนการค้าและ
หลักทรัพย์เป็นประกัน วงเงินตั้งแต่ 60,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท โดยมี บสย.
ค�ำ้ ประกัน ภายใต้โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ รายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) ฟรีคา่ ธรรมเนียม
ปีแรก สิ้นสุดโครงการเดือนมิถุนายน 2563 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำ�นักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
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		 2.7 ร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ผ่านโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ Portfolio
Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน เหมาะสำ�หรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
โดยมีวงเงินคำ�้ ประกันตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาค้ำ�ประกัน
ไม่เกิน 10 ปี โดย บสย. และธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนค่าธรรมเนียมค้ำ�ประกันให้แก่
SMEs ฟรี 4 ปี ภายใต้โครงการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย ณ ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
		 2.8 ร่วมกิจกรรมกับบริษัท ไฮเวย์ จำ�กัด ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เพือ่ ช่วยเสริมสภาพคล่องผูป้ ระกอบการรายย่อย สำ�หรับผูซ้ อ้ื รถ เพือ่ ประกอบ
อาชีพ และผูท้ ข่ี อสินเชือ่ โดยการจำ�นำ�ทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยมี บสย. ค�ำ้ ประกันสินเชือ่
ผ่านโครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถ
คำ�้ ประกันให้กับผู้ประกอบการรายย่อย สูงสุดถึง 200,000 บาท ทั้งนี้ ตามกรอบข้อตกลง
ความร่วมมือเบือ้ งต้น ระหว่าง บสย. และ ไฮเวย์ ประกอบด้วย สินเชือ่ เพือ่ ซือ้ รถจักรยานยนต์
ไปประกอบอาชีพ และ สินเชื่อจำ�นำ�ทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ไม่เกิน 10 ปี ปลอดภาระ จำ�กัด เฉพาะ 5 แบรนด์ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ
ซูซูกิ และ เวสป้า) และการค้ำ�ประกันสินเชื่อจาก บสย. ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อย นำ�เงินกู้ไปเสริมสภาพคล่องหรือเป็นทุนเพิ่มเติม
ในการประกอบอาชีพ ณ ธนาคารทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
3. กิจกรรมโครงการกระตุ้นยอดการค้ำ�ประกันสินเชื่อสำ�หรับสถาบันการเงิน เป็นกิจกรรมผลักดันโครงการค้ำ�ประกัน บสย.
ผ่านผู้บริหารสถาบันการเงินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
		 3.1 จัดกิจกรรม “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย.” เพื่อผลักดัน 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
โครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) และโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
เพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สินเชือ่ สถาบันการเงิน เพือ่ ร่วมกันกระตุน้ เศรษฐกิจ รวมถึงช่วยสนับสนุน SMEs ทุกระดับเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี นางสาวกนกพร โชติปาล
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(เชียงใหม่) สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น สำ � หรั บ ผู้ ป ระกอบการ
SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ” ณ โรงแรม
ฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2562
		 3.2 จัดกิจกรรม “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย.” เพื่อผลักดัน 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) และโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
เพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

176

รายงานประจำ�ปี 2562

สินเชือ่ สถาบันการเงินทางภาคใต้ เพือ่ ร่วมกัน
กระตุน้ เศรษฐกิจ รวมถึงช่วยสนับสนุน SMEs
ทุกระดับเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีนายสันติ
รังสิยาภรณ์รตั น์ ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) สำ�นักงานภาคใต้
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มุมมอง ธปท. ในการ
สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs” ณ โรงแรม
คริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่
25 กันยายน 2562
		 3.3 จัดกิจกรรม “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย.” เพื่อผลักดัน 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
โครงการคำ�้ ประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) และโครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
เพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สินเชื่อสถาบันการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยสนับสนุน SMEs ทุกระดับเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี
นายประสาท สมจิตรนึก ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำ�นักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายพิเศษ
หัวข้อ “มุมมอง ธปท. ในการสนับสนุนและ
ช่ ว ยเหลื อ SMEs” ณ โรงแรมพู ล แมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
4. จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดค้�ำ ประกันผ่านกิจกรรมประชุม Focus Group กลุ่มเป้าหมาย
		 4.1 บสย. จัดประชุม Focus Group โครงการค้ำ�ประกันสินเชื่อ Direct Guarantee ร่วมกับผู้บริหารและทีมงานสถาบันการเงิน
จำ�นวน 5 แห่ง เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ SMEs กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ พร้อมกันนี้ยังได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม และรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือ่ เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ พัฒนากระบวนการ
ทำ � งานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ
รัชดา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
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กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในปี 2562 บสย. ได้ดำ�เนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมทัง้ หน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแล บสย. (Policy Makers) โดยเข้าร่วมประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว
เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. ตลอดจนหารือแนวทางประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับการความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มยอดการค้ำ�ประกันโดยรวมให้ได้
ตามเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
1. กิ จ กรรมเพื่ อ ผสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ SMEs ดังนี้
		 1.1 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรม
Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือและ
จังหวัดเชียงใหม่

		 1.2 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมการกรอกข้อมูล
แผนธุรกิจสำ�หรับการประเมินเทคโนโลยี
โดยใช้โมเดล TTRS ให้กับผู้ประกอบการ
กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
การเข้ า ร่ ว มโครงการคำ้ � ประกั น สิ น เชื่ อ
เพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีนวัตกรรม (Start - up & Innobiz)
ของ บสย.
		 1.3 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ ย มและสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการ
SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
ประเมินศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีโดย
ใช้โมเดล TTRS ซึ่งได้ดำ�เนินการสัมภาษณ์
ผูป้ ระกอบการ SMEs จำ�นวน ทัง้ สิน้ 11 ราย
ในกลุม่ ภาคการผลิต (Manufacturing) และ
ICT
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2. กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ บสย. ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำ�ประกันภายใต้
โครงการต่าง ๆ ซึ่งดำ�เนินการโดยฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ อาทิ
		 2.1 ร่ ว มสนั บ สนุ น และออกบู ธ
งาน “Thailand e - Commerce Week
2019” จัดโดยสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

		 2.2 ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 5 (SEED 5) และบรรยายเรื่องการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน จัดโดยหอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้อบรมเป็น
ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้า
จังหวัด (Young Entrepreneur Chamber
of Commerce: YEC) ทั่วประเทศ

		 2.3 ร่ ว มสนั บ สนุ น และออกบู ธ
กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละคำ � ปรึ ก ษาด้ า น
การเงิน โครงการ Big Brother (Season 3)
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ด้ า นการเงิ น แก่
ผู้ประกอบการ

3. กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ดังจะเห็นได้จากการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทัง้ เครือข่ายพันธมิตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งดำ�เนินการโดยฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ อาทิ
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		 3.1 ร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดบ้าน DITP (Open House)” และออกบูธภายในงานฯ จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

		 3.2 ร่วมพิธีเปิดและออกบูธงาน Start - up Thailand 2019 จัดโดยสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

		 3.3 บสย. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
จั ดทำ� และใช้ บ ั ญ ชี และงบการเงินอย่า ง
ถูกต้องระหว่างกรมสรรพากรและบรรษัท
ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม
(บสย.)

		 3.4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วย 16 ภาคีความร่วมมือ
หน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน ภาคประชา
สั ง คม เอกชน และสถาบั น การศึ ก ษา
ในโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ”
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		 3.5 ร่ ว มบรรยายบทบาทหน้ า ที ่ แ ละโครงการค ้ ำ � ประกั น สิ น เชื ่ อ ของ บสย. เพื ่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละความเข้ า ใจให้ ก ั บ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ จำ�นวน
กว่า 200 ท่าน ในการประชุมคณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมฯ

		 3.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ
ในภูมิภาค

4. กิจกรรมการเพิม่ พูนความรู้ให้กบั ผูป้ ระกอบการในกลุม่ ต่าง ๆ พร้อมศึกษาทำ�ความเข้าใจในความต้องการของผูป้ ระกอบการ
เพือ่ หาแนวทางในการช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมโดยได้รว่ มกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ในการ
เป็นวิทยากรและร่วมออกบูธให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
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การจัดประชุม/ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
บสย. - KOREG แลกเปลี่ยนความรู้การค้�ำ ประกันสินเชื่อ โครงการ Working Level Council (WLC) ครั้งที่ 9
ณ สำ�นักงานใหญ่ บสย.
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้แทน บสย.
ให้การต้อนรับ Mr. Jae-Shin AHN, Chief Officer of Department สถาบัน Korea Federation of Credit Guarantee Foundations
(KOREG) พร้อมคณะผู้แทน ในโอกาสเดินทางเยือน บสย. สำ�นักงานใหญ่ พร้อมร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การค้ำ�ประกันสินเชื่อ การบริหารผลิตภัณฑ์การค้ำ�ประกันสินเชื่อ และการบริหารจัดการธุรกิจ ฯลฯ ในโครงการ Working Level Council
(WLC) ครั้งที่ 9 ณ บสย. สำ�นักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562

บสย. – KODIT ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้�ำ ประกันสินเชื่อ โครงการ Working Level Council (WLC) ครั้งที่ 15
ณ สาธารณรัฐเกาหลี
นางสาวปราณี วงศ์อ�ำ นวยกุล ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หัวหน้า
คณะผู้แทน พร้อมคณะผู้แทน บสย. ร่วมประชุมกับสถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) ครั้งที่ 15 ณ เมืองแทกู สาธารณรัฐ
เกาหลี ในโครงการ Working Level Council (WLC) โดยมี Mr. Shin Chul Kang, Director General, Public Relations Office
เป็นผู้นำ�การประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการค้ำ�ประกันสินเชื่อ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ การบริหารจัดการหนี้ แนวทางการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ณ สำ�นักงานใหญ่ สถาบัน KODIT เมืองแทกู สาธารณรัฐ
เกาหลี ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562
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บสย. ศึกษาดูงานบริหารจัดการองค์กร CGCMB ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร เข้าพบ Mr.Dato’Agil Natt, ประธาน สถาบัน Credit Guarantee Corporation Malaysia
Berhad (CGCMB) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร CGCMB ภายใต้โครงการ Transformation
ซึ่งเป็นแผนงานหลักในการสร้างแผนยุทธศาสตร์ ที่รวมการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) โดยเน้นการจัด
โครงสร้ า งองค์ ก รและการบริ ห ารระบบงาน รวมถึ ง การวางแผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Strategy) โดยมี ผ ู ้ บ ริ หาร บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (PwC) และบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำ�กัด ที่ปรึกษาโครงการ Transformation
ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำ�มาใช้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ บสย. สอดรับกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม รวมถึง
การลดระดับการพึง่ พิงภาครัฐ โดยการศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่ ครอบคลุมการศึกษารูปแบบการดำ�เนินธุรกิจการค�ำ้ ประกันจากสถาบันชัน้ นำ�
ในต่างประเทศ ณ สถาบัน Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGCMB) สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่
7 - 8 กรกฎาคม 2562

บสย. ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Study Tour to Thailand
นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Risk mitigation through credit guarantee scheme in Thailand” และ “Existing
program and new initiatives” ในงานสัมมนา Study Tour to Thailand จัดโดย สมาคมธนาคารไทย ณ ห้องปัญญาไพศาล อาคาร 2
ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
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MD บสย. ร่วมบรรยาย “ The CLMVT Banker’s Leadership Program”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ
“Financing for SMEs - How to Bridge the Gap” ในงานสัมมนา “The CLMVT Banker’s Leadership Program” ภายใต้แนวคิด
“Financial Connectivity in the Digital World” ซึ่งจัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ระหว่างวันที่ 4-10
ตุลาคม 2562 สำ�หรับหัวข้อการเสวนามีเนือ้ หาเกีย่ วกับแนวคิดการพัฒนาภาค SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน
โดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Digital Technology Platform) เข้ามาเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อและสนับสนุนภาค SMEs ให้ได้รับสินเชื่อ
ที่มากขึ้นและต้นทุนการเงินที่ถูกลง โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ เลขาธิการ สมาพันธ์ SMEs ไทย และ Mr.Tan Tran,
CEO of FVNDIT, INC. ดำ�เนินการเสวนาโดย ดร.ดาวินา คุณวิภูศิลกุล รองผู้อำ�นวยการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย
ผู้เข้าฟังการเสวนาจากวงการการเงินประเทศต่าง ๆ อาทิ กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา ณ โรงแรมสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562

บสย. สสว. สวทช. MOU KOTEC สาธารณรัฐเกาหลี ดันสตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างโปรแกรมสนับสนุนการเติบโต การพัฒนา Tech - Start-up SMEs ของแต่ละกลุ่ม โดยการลงนาม
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บสย. ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน บสย. เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ทั้งนี้ การทำ�ข้อตกลงดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางพัค ยองซอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง SMEs and Start-ups (MSS) สาธารณรัฐ
เกาหลีในฐานะเจ้าภาพ และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็น
สักขีพยานซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งในส่วนของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมี
บสย. ช่วยค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ภายใต้โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ Start-up & Innobiz อีกทัง้ ยังเพิม่ โอกาสเข้าถึงกลไกสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี
จากทางภาครัฐและเอกชน และที่สำ�คัญการทำ�ข้อตกลงครั้งนี้จะทำ�ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลการประเมินศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้ง
จุดแข็งและโอกาสจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา ซึ่งสามารถนำ�ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและการดำ�เนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ยังได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “Technology Rating Systems for
ASEAN Innovation” ซึ่งปัจจุบัน บสย. ได้นำ�ระบบ TTRS (Thailand Technology Rating System) มาใช้สำ�หรับการประเมินเทคโนโลยี
ของผูป้ ระกอบการ SMEs เป็นการพัฒนาขึน้ โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ บสย. โดยได้รบั การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
จากหน่วยงานของประเทศเกาหลีใต้ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2562
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บสย. ร่วมประชุมระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย
นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The 6th International
Financial Cooperation Forum (IFCF) ภายใต้หัวข้อ “Embracing Digital Transformation: The Future of the Financial Industry”
ร่วมกับ 27 สถาบันการเงิน จาก 15 ประเทศทั่วโลก จัดโดยสถาบัน Council on International Financial Cooperation (CIFC) และ
สถาบัน Financial Services Commission of Korea ระหว่าง วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนำ�ไปสู่
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือทางการเงินในระดับนานาชาติ
โดยนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทและผลสำ�เร็จด้านการค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ในการช่วย
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงแนวทางการร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยได้
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางการเงินกับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านเวทีการประชุมในครั้งนี้ด้วย
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ที่ตั้งสำ�นักงานเขต
1. สำ�นักงานเขตนครหลวง
(กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, 		
สมุทรสาคร, สมุทรปราการ)
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น 17)
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 		
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2890-9868-74
มือถือ : 08-1889-2235, 09-3134-2277
โทรสาร : 0-2890-9770
E-mail : bangkok@tcg.or.th
2. สำ�นักงานเขตภาคกลาง
(พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี,
ลพบุรี, นครนายก, สระบุรี)
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�นักงานเขตภาคเหนือตอนบน
(เชียงใหม่, ลำ�พูน, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา,
ลำ�ปาง, แพร่, น่าน)
เลขที่ 265/6 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5200- 4330
มือถือ : 09-3131-7474, 08-1885-3534
โทรสาร : 0-5200-4331
E-mail : chiangmai@tcg.or.th
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4. สำ�นักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง
(พิษณุโลก, พิจิตร, กำ�แพงเพชร, ตาก, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี,
นครสวรรค์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ชัยนาท)
เลขที่ 28/125-126 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5525-8552
มือถือ : 08-0507-7035, 08-1257-2217
โทรสาร : 0-5525-8553
E-mail : phitsanulok@tcg.or.th

5. สำ�นักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(อุดรธานี, ขอนแก่น, หนองบัวลำ�ภู, หนองคาย, เลย, 		
กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, บึงกาฬ)
เลขที่ 239/5 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4211-1670-71
มือถือ : 08-1379-4774, 06-2310-0570
โทรสาร : 0-4211-1671
E-mail : udonthani@tcg.or.th
6. สำ�นักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, อำ�นาจเจริญ, ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 610 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4521-0844
มือถือ : 09-3139-5445, 08-9186-3244
โทรสาร : 0-4521-0845
E-mail : ubon@tcg.or.th

9. สำ�นักงานเขตภาคใต้ตอนบน
(สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, พังงา, กระบี่, ระนอง, ภูเก็ต)
เลขที่ 231/12 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย 		
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-9801-2
มือถือ : 08-9874-7574
โทรสาร : 0-7721-9803
E-mail : suratthani@tcg.or.th

7. สำ�นักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, มหาสารคาม)
เลขที่ 901/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-2104
มือถือ : 08-1876-3911, 09-3134-8885
โทรสาร : 0-4426-2105
E-mail : korat@tcg.or.th

10. สำ�นักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง
(สงขลา, พัทลุง, สตูล, นครศรีธรรมราช, ตรัง, ปัตตานี,
ยะลา, นราธิวาส)
เลขที่ 13 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7426-2551-2
มือถือ : 08-1766-1528, 08-1379-7887
โทรสาร : 0-7426-2553
E-mail : songkhla@tcg.or.th

8. สำ�นักงานเขตภาคตะวันออก
(ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี,
สระแก้ว)
เลขที่ 208/14 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3811-1434
มือถือ : 09-3139-4141, 06-2310-0562
โทรสาร : 0-3811-1435
E-mail : chonburi@tcg.or.th

11. สำ�นักงานเขตภาคตะวันตก
(ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, 		
กาญจนบุรี)
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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