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ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน

รายการ

2561

2562

2563

% เปลี่่�ยนแปลง
(YoY)

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

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

31,420.68
22,255.67
6,702.47
9,165.01

30.33%
50.57%
(1.75%)

373,828.19
5,873.23
6,581.32
5,922.25
595.05

388,733.12
5,926.93
8,161.34
7,407.57
753.77

451,373.84
6,712.10
8,115.56
7,862.61
252.95

16.11%
13.25%
(0.56%)
6.14%
(66.44%)

2.69
6.92
9.04
7.75
13.59
92.92

3.16
8.38
9.24
8.22
15.38
62.37

0.91
2.74
3.12
7.43
11.88
41.76

7,480.76

1,538.97

9,692.23

262.74

232.58

293.57

ฐานะการเงิิน

สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ทุุนจดทะเบีียนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
ส่่วนของเจ้้าของ
ผลการดำำ�เนิินงาน

ภาระค้ำำ��ประกััน
รายได้้ค่่าธรรมเนีียม
รายได้้รวม
ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ (ร้้อยละ)

อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์สุทุ ธิิเฉลี่่ย� (ROA)
อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้ถื� ้ อื หุ้้�นเฉลี่่ย� (ROE)
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม
ค่่าใช้้จ่ายดำ
่ �ำ เนิินงานต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
สััดส่่วน NPGs ต่่อภาระค้ำำ�� ประกัันคงเหลืือ
อััตราเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (BIS Ratio)
�
ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่น

เงิินงบประมาณชดเชยที่่�ได้้รัับจากรััฐ
ในปีีปฏิิทิิน
เงิินนำำ�ส่่งกระทรวงการคลัังประจำำ�ปีี
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ข้้อมููลสำำ�คััญผลการดำำ�เนิินงาน
� ปีี 2563
ภาพรวมการค้ำำ�ประกัันสิินเชื่่อ

�
ผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจจากการค้ำำ�ประกัันสิินเชื่่อขอ
ง บสย.

ที่่�มา: ระบบการวััดและวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการ (PEMA) และระบบ Dashboard Cockpit
หมายเหตุุ : ประมาณการจาก Economic Multiplier ตามผลการศึึกษาผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจจากการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ SMEs
ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งทุุนปีี 2559 โดยสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
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ผลการดำำ�เนิินงานช่่วยเหลืือ SMEs ในช่่วงวิิกฤต COVID-19
ด้้านการค้ำำ�ประกัันสิินเชื่่�อ

ที่่�มา: ระบบการวััดและวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการ (PEMA) และระบบ Dashboard Cockpit
การช่่วยสถาบัันการเงิินปรัับโครงสร้้างหนี้้�ให้้กัับ SMEs

ที่่�มา: ระบบการวััดและวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการ (PEMA)
12

ความภาคภููมิใิ จ
ของ บสย.
รางวััลสถาบัันการเงิินแห่่งปีี 2563

นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ประธานกรรมการ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อม
ด้้วย ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
คณะกรรมการ และผู้้�บริหิ าร บสย. รัับรางวััล “Bank of the
Year 2020” หรืือ “สถาบัันการเงิินแห่่งปีี 2563” จากเครืือ
หนัังสืือพิิมพ์์ดอกเบี้้�ยธุุรกิิจ โดยมีีนายรััฐกร อััสดรธีีรยุุทธ์์
ประธานเครืือหนัังสืือพิิมพ์์ดอกเบี้้ยธุ
� รกิ
ุ จิ เป็็นผู้้ม� อบรางวััล
โดย “บสย.” ซึ่ง�่ หมายถึึงคณะกรรมการ ผู้้�บริหิ าร
และพนัักงาน ได้้ทุ่่�มเททำำ�งานอย่่างหนัักท่่ามกลางการ
แพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 และมีีผลการดำำ�เนิินงาน
เป็็นที่่ป� ระจัักษ์์ชัดั ตลอดปีี 2563 ทั้้ง� ในด้้านการค้ำำ�� ประกััน
สููงสุุดเป็็นประวััติกิ ารในรอบ 28 ปีี ด้้วยยอดการค้ำำ�� ประกััน

สิินเชื่่อ� ในช่่วงเดืือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 กว่่า 100,000
ล้้านบาท และสรุุปยอดการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อในปีี 2563
ด้้ ว ยวงเงิิ น 141,888 ล้้ า นบาท สามารถช่่ ว ยเหลืื อ
ผู้้ป� ระกอบการ SMEs ได้้ 166,419 ราย รวมถึึงผลการบริิหาร
จััดการภายในองค์์กรอย่่างสััมฤทธิ์์ผ� ล ตลอดจนการพััฒนา
Financial Health Check ซึ่่�งเป็็น Credit Scoring
ที่่�ผู้�้ประกอบการ SMEs สามารถตรวจสอบสุุขภาพทาง
การเงิินได้้ด้ว้ ยตััวเอง รวมถึึงการยกระดัับ “คลิินิกิ หมอหนี้้”�
ให้้เป็็นศููนย์์ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน SMEs (บสย. F. A. Center)
เพื่่�อการยกระดัับการบริิการและความช่่วยเหลืือ SMEs
“จากนายประกัันสู่่�ที่่ปรึ
� กึ ษาทางการเงิิน”

รางวััลองค์์กรโปร่่งใส
ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััท
ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริหิ าร
รัับรางวััลองค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 9 (NACC Integrity Awards) จาก
สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
(ป.ป.ช.) สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่น� ทุ่่�มเท ยึึดมั่่น� ในหลัักธรรมาภิิบาล
โปร่่งใส ถููกต้้อง มีีจริิยธรรมของชาว บสย. และรางวััลอัันทรงเกีียรติิ
ดัังกล่่าวจะเป็็นบรรทััดฐานใหม่่ให้้คณะผู้้�บริหิ าร และพนัักงาน บสย.
ในการดำำ�รงไว้้ซึ่ง�่ คุุณค่่าแห่่งองค์์กรโปร่่งใส
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บสย. เป็็นกลไกสำำ�คััญของรััฐบาลในการ
ช่่วยเหลืือ SMEs อย่่างแท้้จริิง เป็็นความหวััง
� � ่งของผู้้�ประกอบการที่่ช่
� ว่ ยขัับเคลื่่อ
� น
และเป็็นที่่พึ่
�
เศรษฐกิิจ ช่่วยกระตุ้้�นให้้มีีการปล่่อยสิิ นเชื่่อ
ในระบบ กระตุ้้�นให้้ยัังมีีการจ้้างงานในระบบ
ช่่วยให้้แรงงานจำำ�นวนมากยัังคงมีีรายได้้เลี้้�ยงชีีพ
และจุุนเจืือครอบครััวต่่อไป
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สารจากประธานกรรมการ
	ปีี 2563 ทั่่� ว โลกต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บสถา นการณ์์ COVID-19 ซึ่�่ ง ส่่ ง ผลกระทบอย่่ า งรุุ น แรงในวงกว้้ า ง
ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ ปััญหาการส่่งออก การท่่องเที่่�ยว ที่่�เชื่่�อมโยงกัันไปทุุกประเทศทั่่�วโลก และเป็็นสาเหตุุหลัักที่่�
ก่่อให้้เกิิด ปััญหาจากการว่่างงานของภาคธุุรกิจิ ที่่ต้� อ้ งหยุุดกิิจการเนื่่อ� งจากมาตรการล็็อคดาวน์์ ส่่งผลให้้อัตั ราการขยายตััว
ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมประชาชาติิ (GDP) ของประเทศในปีี 2563 คาดการณ์์ว่า่ จะติิดลบถึึงร้้อยละ 6 ผลของการชะงัักงััน
ของภาคธุุรกิจิ ทุุกภาคส่่วน โดยเฉพาะ SMEs ที่่เ� ป็็นกลุ่่�มผู้้ป� ระกอบการกลุ่่�มใหญ่่ของประเทศและมีีภููมิิต้า้ นทานต่่อการรัับมือื
ความแปรปรวนต่่อการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรุุนแรงของเศรษฐกิิจต่ำำ�� กว่่ารายใหญ่่ ได้้รับั ผลกระทบหนัักที่่สุ� ดุ
	บสย. ในสถานะที่่มีีบ
� ทบาทช่่วยเหลืือ SMEs ได้้เข้้ามาทำำ�หน้้าที่่ช่� ว่ ยเหลืือ SMEs อย่่างเต็็มกำำ�ลััง ทั้้ง� ในการสร้้างความ
เชื่่อ� มั่่น� ให้้สถาบันั การเงิินปล่่อยสิินเชื่่อ� แก่่ SMEs รวมไปถึึงการให้้คำ�ำ ปรึึกษาแนะนำำ� แก้้ปัญ
ั หา เพื่่อ� ให้้ SMEs อยู่่�รอดต่่อไปได้้
ดัังจะเห็็นได้้จากการสร้้างนวััตกรรมค้ำำ�� ประกัันให้้กับั กลุ่่�ม SMEs ที่่มีีค
� วามเปราะบางเป็็นกลุ่่�มมีีหนี้้ค้� า้ งชำำ�ระในโครงการสร้้าง
ไทย การขยายบทบาทการเป็็นที่่ป� รึึกษาทางการเงิินของ บสย. F.A. Center ซึ่ง�่ ส่่งผลให้้ผลการค้ำำ�� ประกัันในปีี 2563 มีียอด
การค้ำำ�� ประกัันในปีีสููงสุุดนัับแต่่ก่อ่ ตั้้ง� มาตั้้�งแต่่ปีี 2535 โดยในปีี 2563 บสย. มีียอดอนุุมัติั กิ ารค้ำำ�� ประกััน 141,888 ล้้านบาท
สามารถช่่วยเหลืือ SMEs ได้้ 166,419 ราย โดยเฉพาะกลุ่่�มรายย่่อย ซึ่ง�่ เป็็นพี่่น้� อ้ งฐานรากสำำ�คััญของประเทศ ครอบคลุุม
ทุุกพื้้น� ที่่แ� ละทุุกกลุ่่�มอาชีีพ บสย. สามารถให้้ความช่่วยเหลืือได้้ถึงึ 121,369 ราย
ตลอดระยะเวลาเกืือบ 3 ปีี ที่่ผ� มได้้มีีโอกาสเข้้ามาดููแลสถาบัันแห่่งนี้้� ผมได้้เห็็นถึึงการเปลี่่ย� นแปลงเชิิงรุุกที่่สำ� �ำ คััญ
ในทุุกๆ ด้้าน นอกเหนืือจากตััวเลขการค้ำำ�� ประกัันที่่สูู� งสุุดเป็็นประวััติศาส
ิ ตร์์แล้้ว บสย. ยัังได้้ยกระดัับการช่่วยเหลืือ SMEs
ในด้้านการให้้ความรู้แ�้ ละเป็็นที่่ป� รึึกษาทางการเงิินดัังที่่ไ� ด้้กล่่าวมา บสย. ได้้นำ�ำ ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิซึ่ิ ง�่ เป็็นอดีีตผู้้�บริหิ ารสถาบัันการเงิิน
เข้้ามาเป็็นที่่ป� รึึกษาให้้กับั SMEs ในเชิิงลึึก เสมืือนเป็็นคลีีนิิกหมอหนี้้� ช่่วยหาแนวทางแก้้ปัญ
ั หาการดำำ�เนิินงานในภาวะที่่� SMEs
บอบช้ำำ�� จากภาวะวิิกฤติิให้้ฟื้น�้ กลัับมายืืนหยััดได้้อีีกครั้้�ง นอกจากนี้้� ในช่่วงที่่ทุ� กุ คนได้้รับั ผลกระทบจาก COVID-19 ในส่่วนของ
การดููแลลููกหนี้้�ของ บสย. ก็็ได้้รัับการดููแลให้้ได้้รัับมาตรการการพัักชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมสำำ�หรัับการต่่ออายุุการค้ำำ�� ประกััน
การพัักชำำ�ระหนี้้� รวมถึึงการออกมาตรการผ่่อนปรนการชำำ�ระหนี้้ใ� นรููปแบบต่่าง ๆ ตลอดปีี 2563
กล่่าวได้้ว่า่ ผลงานในปีี 2563 บสย. เกิิดขึ้้น� ได้้จากความทุ่่�มเทในการทำำ�งานของพนัักงานทุุกคนเพื่่อ� พี่่น้� อ้ ง SMEs และ
ผลงานที่่พ� วกเราทำำ�ได้้รับั การยอมรัับจากทุุกภาคส่่วนว่่า บสย. เป็็นกลไกสำำ�คััญของรััฐบาลในการช่่วยเหลืือ SMEs อย่่างแท้้จริิง
เป็็นความหวััง และเป็็นที่่พึ่่� ง� ของผู้้ป� ระกอบการที่่�ช่ว่ ยขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ ช่่วยกระตุ้้�นให้้มีีการปล่่อยสิินเชื่่อ� ในระบบ กระตุ้้�น
ให้้ยังั มีีการจ้้างงานในระบบ ช่่วยให้้แรงงานจำำ�นวนมากยัังคงมีีรายได้้เลี้้ย� งชีีพและจุุนเจืือครอบครััวต่่อไป ผลงานที่่ย� อดเยี่่ย� มนี้้�
นำำ�ไปสู่่�การประกาศรางวััลเกีียรติิยศ Bank of the Year 2020 หรืือสถาบัันการเงิินแห่่งปีี 2563 โดยสื่่�อสิ่่ง� พิิมพ์์เครืือดอกเบี้้ย�
แม้้ว่า่ บสย. จะมิิใช่่สถาบันั การเงิินที่่ทำ� �ำ หน้้าที่่ป� ล่่อยสิินเชื่่อ� ด้้วยตนเองเลยก็็ตาม และนัับเป็็นครั้้�งแรกในประวััติศาส
ิ ตร์์ของ
บสย. ที่่ไ� ด้้รับรา
ั งวััลอัันทรงเกีียรติิในครั้้�งนี้้�
ผมต้้องขอขอบคุุณหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ทั้้ง� สคร. สศค. และ ธปท. ที่่ก� รุุณามอบนโยบายที่่�สำ�ำ คััญและให้้การสนัับสนุนุ
การทำำ�งานของ บสย. มาโดยตลอด ขอขอบคุุณคณะกรรมการ คณะผู้้�บริหิ าร และพนัักงาน บสย. ทุุกท่่าน ที่่ไ� ด้้ทุ่่�มเทพลัังกาย
พลัังใจในการปฏิิบััติิงานอยางเต็็มที่่� จนทำำ�ให้้ บสย. ถึึงจุุดเปลี่่�ยนแปลงอย่่างก้้าวกระโดดในการให้้ความช่่วยเหลืือ SMEs
ในทุุกมิิติิ จนเป็็นที่่ป� ระจัักษ์์ในวัันนี้้� และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าความสำำ�เร็็จของ บสย. จะเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการประคัับประคอง
SMEs ให้้รอดพ้้นวิิกฤติิในครั้้�งนี้้อ� ย่่างราบรื่่�นต่่อไป
ขอบคุุณครัับ
		

		
บรรยง วิิเศษมงคลชััย
ประธานกรรมการ
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บสย. คว้้ารางวััล Bank of the Year
2020 แม้้ บสย. จะไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินธุุรกรรมรัับ
ฝากเงิิ น และปล่่ อ ยสิิ น เชื่่� ออย่่ า งธนาคาร
� น
แต่่บทบาทการเป็็นผู้้�สร้้างความเชื่่อมั่่
� ในการ
ช่่ ว ยบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งให้้ ส ถาบัั น
� ให้้ SMEs ในสััดส่่วนที่่เ� พิ่่� ม
การเงิินปล่่อยสิินเชื่่อ
สููงขึ้้� น ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ทั้้�งกัับ SMEs และ
ระบบเศรษฐกิิจ เป็็นสิ่่ง
ู น์์คุุณค่่าของ บสย.
� พิิ สูจ
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สารจากกรรมการและ
ผู้้�จััดการทั่่�วไป
	นัับแต่่ บสย. ได้้ปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
แผน Transformation องค์์กร และได้้เริ่่ม� ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่
ปีี 2563 จนถึึงปััจจุุบันั ซึ่่ง� ก้้าวเข้้าสู่่�ปีที่่ี � 30 แห่่งการก่่อตั้้ง� บสย.
ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งสำำ�คััญในหลายมิิติิ
ทั้้ง� ในด้้านการค้ำำ�� ประกัันซึ่่ง� เป็็นธุุรกรรมหลัักที่่มีีค
� วามหลากหลาย
ตอบโจทย์์ความต้้องการของ SMEs ในทุุกกลุ่่�ม ด้้านการ
ให้้ความรู้แ�้ ละคำำ�ปรึึกษาทางการเงิินแก่่ SMEs ในเชิิงลึึก เพื่่อ� แก้้
ปััญหาให้้ SMEs ที่่บ� อบช้ำำ�� ให้้มีีทางออกและยืืนหยััดดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ต่่ อไปได้้ การปรัั บปรุุ งองค์์ กร ตั้้�งแต่่ การปรัั บโครงสร้้าง
การปรัับปรุุงระบบงานและกระบวนการทำำ�งานให้้สอดรัับ
กัับความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียอย่่างทัันท่่วงทีี
ในด้้านการค้ำำ�� ประกััน บสย. ได้้พััฒนาการออก
ผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความยืืดหยุ่่�น โดยการทำำ� SMEs Segmentation
เพื่่�อออกแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการ ทั้้�งกลุ่่�ม
SMEs ทั่่�วไป กลุ่่�มเปราะบาง และกลุ่่�มฐานราก ท่่ามกลาง
สถานการณ์์ COVID-19 ซึ่่ง� สถาบัันการเงิินระมััดระวัังในการ
อำำ�นวยสิินเชื่่อ� อย่่างเข้้มข้้น บสย. จึึงได้้ออกผลิิตภััณฑ์์ค้ำ��ำ ประกััน
ที่่�สร้้างความมั่่�นใจให้้สถาบัันการเงิินในการมอบโอกาสและ
ต่่อลมหายใจให้้ SMEs ที่่เ� ห็็นได้้ชัดั เจนคืือโครงการสร้้างไทย
ซึ่่�งเป็็นนวััตกรรมของผลิิตภััณฑ์์ค้ำ��ำ ประกัันที่่�ให้้การค้ำำ�� ประกััน
กัับ SMEs กลุ่่�มเปราะบางให้้มีีโอกาสกลัับมาทำำ�ธุุรกิจิ ได้้อีีกครั้้�ง
โดย บสย. เพิ่่ม� สััดส่่วนการค้ำำ�� ประกัันเพื่่อ� จููงใจให้้สถาบันั การเงิิน
พร้้อมจะให้้โอกาส SMEs ได้้ปรัับโครงสร้้างหนี้้พ� ร้้อมทั้้ง� ได้้รับั
สิินเชื่่�อใหม่่เพิ่่�มเติิม เป็็นการเพิ่่�มสภาพคล่่องให้้กัับSMEs
ในสภาวะที่่บ� อบช้ำำ�� จากวิิกฤติิครั้้ง� ใหญ่่ นัับเป็็นนวััตกรรมการ
ค้ำำ�� ประกัันที่่�ยังั ไม่่เคยมีีมาก่่อน ตอบโจทย์์ทั้้ง� นโยบายภาครััฐ
ในการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ รัักษาสภาพการจ้้างงาน ตอบโจทย์์
การเพิ่่ม� ความเชื่่อ� มั่่น� และกระตุ้้�นการอำำ�นวยสิินเชื่่อ� ของสถาบััน
การเงิิ น และตอบโจทย์์ ค วามต้้ อ งการในการช่่ ว ยเหลืื อ
อย่่างรวดเร็็วของ SMEs ส่่งผลให้้ยอดการค้ำำ�� ประกัันโครงการ
บสย. สร้้างไทย เต็็มวงเงิิน 50,000 ล้้านบาทในเวลาอัันรวดเร็็ว

ไม่่เพีียงแต่่โครงการสร้้างไทย บสย. ยัังได้้ออกโครงการ
ค้ำำ�� ประกัันอื่่น� ๆ เน้้นช่่วยเหลืือ SMEs อย่่างครอบคลุุมทุุกกลุ่่�ม
ตลอดปีี 2563 เช่่น โครงการพลิิกฟื้้น� ท่่องเที่่ย� ว (ช่่วยเหลืือกลุ่่�ม
ท่่องเที่่ย� วและธุุรกิจิ ต่่อเนื่่อ� ง) โครงการชีีวิิตใหม่่ (ช่่วยเหลืือกลุ่่�ม
อาชีีพอิิสระ) โครงการ Micro ระยะที่่� 3 (ช่่วยเหลืือกลุ่่�มฐานราก)
และโครงการที่่� บสย. ดำำ�เนิินการเองโดยไม่่ได้้ใช้้เงิินสนัับสนุนุ จาก
ภาครััฐ ในโครงการไทยชนะ (ช่่วยเหลืือ SMEs กลุ่่�มทั่่ว� ไป) ซึ่่ง�
ได้้ผลตอบรัับเป็็นอย่่างดีีและเป็็นไปตามนโยบายลดการพึ่่�งพา
จากภาครััฐด้้วย
นอกจากนี้้� ปีี 2563 บสย. มีียอดอนุุมัติั กิ ารค้ำำ�� ประกััน
ที่่สูู� งสุุดเป็็นประวััติศาส
ิ ตร์์ 141,888 ล้้านบาท ช่่วยเหลืือ SMEs
ได้้ถึงึ 166,419 ราย ส่่งผลให้้ยอดการอนุุมัติั ค้ำิ ��ำ ประกัันสะสมตั้้ง� แต่่
เปิิด บสย. แตะที่่ร� ะดัับ 1 ล้้านล้้านบาท และยัังสามารถสร้้าง
ผลกำำ�ไรจากธุุรกรรมค้ำำ�� ประกัันสููงถึึงเกืือบ 60 ล้้านบาท ในเดืือน
มกราคม 2564 เพีียงพอที่่จ� ะรองรัับค่า่ ใช้้จ่าย
่ ขององค์์กรทั้้�งหมด
ซึ่ง�่ เป็็นครั้้�งแรกนัับตั้้ง� แต่่เปิิดดำำ�เนิินการมา ทำำ�ให้้ บสย. คว้้า
รางวััล Bank of the Year 2020 ของสำำ�นัักพิิมพ์์เครืือดอกเบี้้ย�
แม้้ บสย. จะไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินธุุรกรรมรัับฝากเงิินและปล่่อยสิินเชื่่อ�
อย่่างธนาคาร แต่่บทบาทการเป็็นผู้้�สร้า้ งความเชื่่อ� มั่่น� ในการช่่วย
บริิหารจััดการความเสี่่ย� งให้้สถาบันั การเงิินปล่่อยสิินเชื่่อ� ให้้ SMEs
ในสััดส่่วนที่่เ� พิ่่ม� สููงขึ้้น� ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ทั้้ง� กัับ SMEs และ
ระบบเศรษฐกิิจเป็็นสิ่่ง� พิิสููจน์์คุณ
ุ ค่่าของ บสย.
ผมต้้องขอขอบคุุณ คณะกรรมการ บสย. ที่่ช่� ว่ ยกำำ�กัับ
ดููแล ให้้คำ�ำ ชี้้แ� นะ และสนัับสนุนุ การทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่ม� าโดย
ตลอด ขอขอบคุุณคณะผู้้�บริหิ ารและเพื่่อ� นพนัักงานทุุก ๆ ท่่าน
ที่่ร่� ว่ มทุุกข์์ร่ว่ มสุุข ทุ่่�มเทการทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่ใ� นภาวะแรงกดดััน
รอบด้้าน ซึ่่ง� บสย. ยัังคงต้้องมุ่่�งมั่่น� ปรัับปรุุงพััฒนาการให้้บริกิ าร
ต่่าง ๆ เพื่่�อยกระดัับองค์์กรทั้้�งในด้้านการช่่วยเหลืือ SMEs
ตามพัันธกิิจและเพื่่อ� การเติิบโตขององค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืนต่่อไป

ขอบคุุณครัับ
		

		
รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
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ประวััติิความเป็็นมา
เจตนารมณ์์การจััดตั้้�ง และ
แนวนโยบายผู้้�ถืือหุ้้น
� ภาครััฐ
ประวััติิความเป็็นมา

บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม หรืือ
บสย. เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ ภายใต้้การกำำ�กัับ
ดููแลของกระทรวงการคลััง จััดตั้้�งขึ้้�นตาม “พระราชบััญญััติิ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม พ.ศ. 2534”
เมื่่�อวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2534 เพื่่�อรัับโอนกิิจการและการ
ดำำ�เนิินงานทั้้�งหมดของกองทุุนประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2535 เป็็นต้้นมา
มีีทุุนจดทะเบีียนเริ่่ม� ต้้นจำำ�นวน 400 ล้้านบาท
โดยเมื่่อ� วัันที่่� 3 กรกฎาคม 2543 รััฐบาลโดยกระทรวง
การคลัังได้้ดำ�ำ เนิินการเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ บสย. จำำ�นวน 4,000
ล้้านบาท ทำำ�ให้้ บสย. มีีทุุนจดทะเบีียนเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 4,400
ล้้านบาท ต่่อมาในช่่วงปลายปีี 2548 ที่่�ประชุุมใหญ่่วิิสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น บสย. ได้้มีีมติิพิิเศษเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ บสย. อีีกจำำ�นวน
2,000 ล้้านบาท โดยในปีี 2551 บสย. ได้้เรีียกให้้ผู้�ถื้ ือหุ้้�นที่่�
แสดงความประสงค์์ซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวชำำ�ระเงิินค่่าหุ้้�น
บางส่่วนจำำ�นวน 302.47 ล้้านบาท บสย.จึึงมีีทุุนจดทะเบีียน
จำำ�นวน 4,702.47 ล้้านบาท และล่่าสุดุ ที่่ป� ระชุุมวิิสามัญ
ั ผู้้ถื� อื หุ้้�น
ครั้้�งที่่� 1/2552 เมื่่อ� วัันที่่� 25 กัันยายน 2552 มีีมติิเห็็นชอบให้้
เพิ่่ม� ทุุน บสย. อีีกจำำ�นวน 2,137.47 ล้้านบาท โดยกระทรวง
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การคลัังได้้แสดงความจำำ�นงขอซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวจำำ�นวน
2,000 ล้้านบาท ดัังนั้้�น เมื่่�อวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2552 บสย.
ได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนต่่อกระทรวงพาณิิชย์์ตามมติิพิิเศษของ
ผู้้ถื� อื หุ้้�น ทำำ�ให้้ปัจั จุุบันั บสย. มีีทุุนจดทะเบีียนทั้้ง� สิ้้น� 6,839.95
ล้้านบาท โดยเป็็นทุุนจดทะเบีียนที่่ชำ� �ำ ระแล้้ว จำำ�นวน 6,702.47
ล้้านบาท
	ต่่อมาได้้มีีการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิบรรษััท
ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2560
โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2560 เป็็นต้้นไป
ซึ่่ง� เป็็นการแก้้ไขเพิ่่ม� เติิมพระราชบััญญััติบรรษั
ิ ทั ประกัันสิินเชื่่อ�
อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม พ.ศ. 2534 เพื่่�อขยายขอบเขต
การดำำ�เนิินงานของ บสย. ให้้สามารถช่่วยเหลืือผู้้ป� ระกอบการ
SMEs ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนและประเภทสิินเชื่่�อที่่�
หลากหลายเพิ่่ม� ขึ้้น� โดยสามารถค้ำำ�� ประกัันการให้้สินิ เชื่่อ� ของ
ผู้้�ให้้บริิการที่่�ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน (Non-bank) ซึ่่�งให้้บริิการ
สิินเชื่่อ� แก่่ภารธุุระอุุตสาหกรรมขนาดย่่อมได้้ รวมถึึงเพื่่อ� ขยาย
ขอบเขตการค้ำำ�� ประกัันให้้ครอบคลุุมถึึงสิินเชื่่�อประเภทอื่่�น
ที่่มิ� ใิ ช่่ความหมายโดยทั่่�วไป

เจตนารมณ์์การจััดตั้้�ง
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) จััดตั้้ง�
ขึ้้น� เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่ช่� ว่ ยเหลืือวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)
โดยให้้บริกิ ารค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� แก่่ SMEs ที่่มีีศั
� กั ยภาพในการขอกู้้�ยืมื
เงิินจากสถาบัันการเงิิน เพื่่�อให้้ผู้�ป้ ระกอบการเหล่่านั้้�นได้้รัับอนุุมััติิ
สิินเชื่่อ� จากสถาบัันการเงิินในวงเงิินที่่เ� พีียงพอกัับความต้้องการ อีีกทั้้ง�
ยัังสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับสถาบัันการเงิินในการขยายวงเงิินสิินเชื่่�อ
อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศโดยรวม
การดำำ�เนิินงานของ บสย. เป็็นการสร้้างศัักยภาพในการขยาย
กิิจการและการลงทุุนให้้ผู้�ป้ ระกอบการ SMEs พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน
ในการสร้้างโอกาสให้้ผู้�ป้ ระกอบการรายใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น เชื่่�อมโยงไปสู่่�
การผลิิต การจ้้างงาน และการกระจายรายได้้ของกลุ่่�มวิิสาหกิิจ
SMEs ได้้อย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญ อัันจะส่่งผลดีีต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจของ
ประเทศโดยรวม ดัังนั้้น� การประสานความร่่วมมืือกัันระหว่่าง บสย.
กัับหน่่วยงานของภาครััฐและเอกชน ตลอดจนการได้้รับั การสนัับสนุนุ
อย่่างต่่อเนื่่�องจากรััฐบาล ช่่วยทำำ�ให้้ บสย. สามารถบรรลุุผลสำำ�เร็็จ
ตามเป้้าหมายเช่่นเดีียวกัับสถาบันั ค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ทั่่ว� โลกที่่ต่� า่ งได้้รับั
การสนัับสนุุนจากรััฐบาลแทบทั้้�งสิ้้�นในรููปแบบที่่�แตกต่่างกััน เพราะ
ถืือเป็็นเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่สำ� �ำ คััญอย่่างหนึ่่ง� ของรััฐบาลในการพััฒนา
และส่่งเสริิมการสร้้างสัังคมและผู้้ป� ระกอบการของประเทศ
ด้้วยลัักษณะการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว บสย. จึึงเป็็นองค์์กรที่่�มิไิ ด้้
แสวงหากำำ�ไร แต่่จะมุ่่�งเน้้นดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ส่ว่ นรวม
เป็็นสำำ�คััญ การบริิการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ให้้กับั SMEs ของ บสย. จะ
เป็็นกลไกสำำ�คััญในการส่่งเสริิมพััฒนา SMEs ให้้แข็็งแกร่่งและ
สร้้างความเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศต่่อไป
วััตถุุประสงค์์การจััดตั้้ง
� ตามพระราชบััญญััติิ
� ตสาหกรรมขนาดย่่อม พ.ศ. 2534
บรรษััทประกัันสิินเชื่่ออุุ

1. ช่่วยเหลืือภารธุุระอุุตสาหกรรมขนาดย่่อมให้้ได้้รัับสิินเชื่่�อจาก

สถาบัันการเงิินจำำ�นวนมากขึ้้น�
2. ช่่วยให้้สถาบัันการเงิินมีีความมั่่�นใจในการให้้สิินเชื่่�อแก่่ภารธุุระ
อุุตสาหกรรมขนาดย่่อมมากยิ่่ง� ขึ้้น�
3. เร่่งการกระจายสิินเชื่่�อไปยัังภารธุุระอุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
ทั่่ว� ประเทศได้้เร็็วขึ้้น�
4. ช่่วยให้้การพััฒนาภารธุุระอุุตสาหกรรมขนาดย่่อมบรรลุุเป้้าหมาย
ตามแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
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แนวนโยบายผู้้�ถืือหุ้้น
� ภาครััฐ
จากภารธุุ ร ะสำำ� คัั ญ ในฐานะสถาบัั น การเงิิ น เฉพาะกิิ จ ของรัั ฐ ภายใต้้ ก ารกำำ� กัั บดูู แลของกระทรวงการคลัั ง
เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้� ป ระกอบการ SMEs ให้้ สา มารถเข้้ าถึึ ง แหล่่ ง เงิิ น ทุุ น ด้้ ว ยสิิ น เชื่่� อ ที่่� ห ลากหลายประเภทตลอดจน
การให้้ความสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือในการส่่งเสริิมศัักยภาพของผู้้�ประกอบการ SMEs ตลอดจนรายย่่อยอย่่าง Micro SMEs
ทั้้�งในภาวะปรกติิและยามวิิกฤตต่่าง ๆ ของประเทศ จากการยึึดถืือและการพิิจารณาความสอดคล้้องในแนวนโยบายภาครััฐ
อัันประกอบด้้วยแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะ 20 ปีี (2561-2580) ซึ่่�งเป็็นแผนหลัักและเป้้าหมายในการพััฒนาประเทศ รวมถึึง
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 12 (2560-2564) นโยบายไทยแลนด์์ 4.0 ตลอดจนนโยบายและกฎหมาย
ต่่างๆ ของภาครััฐและบริิบทสำำ�คััญที่่�เกี่่ย� วข้้องมาเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินงานของ บสย. โดยมีีสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) เป็็นผู้้�ดููแลและกำำ�กัับผลการดำำ�เนิินงานพร้้อมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายของผู้้�ถืือหุ้้�นภาคััฐ ดัังนี้้�
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วิิสััยทััศน์์ พัั นธกิิจ และค่่านิิยมองค์์กร
	วิิสััยทััศน์์องค์์กร สะท้้อนถึึงผลสััมฤทธิ์์� (Results) หรืือสิ่่�งที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders) ต้้องการให้้เกิิดขึ้้�น
ในอนาคตที่่�สอดคล้้องกัับเจตนารมณ์์และสภาพแวดล้้อมขององค์์กร ด้้วยแนวทางการดำำ�เนิินงานในการมุ่่�งสร้้างการ
ปรัับเปลี่่�ยนองค์์กร (Transformation) และขยายผลการช่่วยเหลืือ SMEs ทั้้�งในรููปแบบธุุรกิิจเดิิมและรููปแบบธุุรกิิจใหม่่
ดัังนั้้�น วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และค่่านิิยม ในปีี 2564 และในช่่วงปีี 2564-2568 ที่่� บสย. ยึึดถืือ เป็็นดัังนี้้�
พัั นธกิิจ

	บ่่งบอกถึึงบทบาทภาระหน้้าที่่ใ� นภาพรวมขององค์์กร และเป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�คััญในการแปลงวิิสััยทััศน์์ไปสู่่�แผนงานหรืือกิิจกรรมต่่าง ๆ
เพื่่�อที่่�จะบรรลุุความสำำ�เร็็จที่่�วางไว้้ โดยพัันธกิิจของ บสย. มีีดัังนี้้�
วิิสััยทััศน์์

เป็็นศููนย์์กลาง
� โยงเงิินทุุน
การเชื่่อม
และโอกาสทางธุุรกิิจ
แห่่งชาติิให้้แก่่ SMEs
เพื่่� อการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน

พััฒนาศัักยภาพ SMEs และ
ผู้้ป� ระกอบการรายย่่อยเพื่่อ�
ให้้เข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน
และองค์์ความรู้�ทั้้้ ง� ระบบ

ผลัักดััน SMEs และผู้้ป� ระกอบ
การรายย่่อยให้้เติิบโตอย่่างก้้าว
กระโดดด้้วยนวััตกรรมทาง
การเงิิน

เชื่่อ� มโยงเครืือข่่ายธุรกิ
ุ จิ
ครบวงจร สำำ�หรัับ SMEs และ
ผู้้ป� ระกอบการรายย่่อย

ยกระดัับขีีดความสามารถองค์์กร
เพื่่อ� การสนัับสนุนุ เศรษฐกิิจ
ฐานรากอย่่างบููรณาการ

ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานที่่�
โปร่่งใสในทุุกระดัับองค์์กร
อย่่างยั่่ง� ยืืน
ค่่านิิยม

เพื่่�อเป็็นการวางแนวทางการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรร่่วมกััน รวมถึึงการเป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
ตามพัันธกิิจให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์อัันพึึงประสงค์์ โดยค่่านิิยมที่่� บสย. ยึึดถึึอ ประกอบด้้วย

True innovative
financial-partner for SMEs

Connectivity for
business possibilities

Governance for
sustainable growth

มุ่่�งสู่่�การเป็็นคู่่�คิดิ ทางการเงิิน
ด้้วยนวััตกรรมให้้กับั SMEs
ในด้้านการพััฒนาเพื่่อ� ยกระดัับธุรกิ
ุ จิ
(เป็็นคู่่�คิดิ ทางการเงิิน)

เชื่่�อมโยงองค์์กรและ SMEs
เพื่่�อผลัักดัันความเป็็นไปได้้
ในด้้านเงิินทุุนและโอกาสทางธุุรกิิจ
(เชื่่�อมโยง SMEs สู่่�โอกาสทางธุุรกิิจ)

กำำ�กัับดููแลด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล
ที่่�ผลัักดัันการเติิบโตขององค์์กร
อย่่างยั่่�งยืืน (เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล)
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เจตนารมณ์์การดำำ�เนิินงาน
ด้้านการแสดงความรัับผิดช
ิ อบ
ต่่อสัังคมและสิ่่ง
� แวดล้้อม
	บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) มีีเจตนารมณ์์ที่่�จะ
ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ตามหลัั ก การการกำำ� กัั บดูู แลกิิ จ การที่่� ดีีค วบคู่่�ไปกัั บ การดำำ� เนิิ น การ
ด้้ า นความรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยยึึ ด มั่่� น ในหลัั ก จรรยาบรรณ
และจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจรวมถึึงการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อตอบสนอง
ต่่อความพึึงพอใจอย่่างเท่่าเทีียมกัันของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในทุุกมิิติิ ด้้วยตระหนัักว่่า
บสย. จะเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนจะต้้องประกอบด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีวิิสััยทััศน์์
มีีความสามารถในการบริิหารจััดการธุุรกิิจให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามพัันธกิิจ มีีคุุณธรรม
และจริิยธรรม การมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
	บสย. ได้้จััดทำำ�นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อการ
พััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนตามแนวทางของสถาบัันธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม (Corporate Social
Responsibility Institute) สำำ� นัั ก งานคณะกรรมการกำำ� กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ตาม
ความต้้องการของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�ม ซึ่่ง� ครอบคลุุมผู้้ถื� อื หุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�กำำ�หนด
นโยบายและงบประมาณ คู่่�ความร่่วมมืือ ผู้้�ส่่งมอบ พนัักงาน สื่่�อมวลชน ชุุมชนและ
สัังคม โดยสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ
(SDGs) มาตรฐานแนวทางความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (ISO 26000) ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม จึึงถืือเป็็นหนึ่่�งในหลัักปฏิิบััติที่่ิ � บสย. ให้้ความสำำ�คััญ
โดย บสย. ได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางในการปฏิิบััติิไว้้อย่่างชััดเจนและ
เป็็นรููปธรรมเพราะเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของคำำ�ว่่า “การพึ่่�งพิิง” เนื่่�องจากทุุกธุุรกิิจ
ล้้วนมีีประชาชนหรืือคนในสัังคมเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักในการนำำ�เสนอสิินค้้าและ
บริิการ ดัังนั้้น� ไม่่ว่า่ องค์์กรธุุรกิจิ จะพััฒนาองค์์กรไปในทิิศทางใด ก็็ย่อ่ มต้้องมีีคนในสัังคม
เป็็นผู้้�สนับสนุ
ั นุ ไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง ซึ่ง่� การกำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าว
จะเป็็นแนวทางให้้บุุคลากรในองค์์กรยึึดถืือปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้� บสย. ได้้ดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับ
ความรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยการดำำ� เนิิ น ความรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม
ในกระบวนการหลัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการ
หลัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (CSR-after-process) โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้�บริ
้ ิหารและพนัักงาน
ทุุกระดัับมีีส่่วนร่่วม มีีจิิตอาสา เพื่่�อปลููกฝัังให้้มีีจิิตสำำ�นึึกในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
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โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้น
�
หลัักทรััพย์์ของ บสย.

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
บสย. มีีทุุ น จดทะเบีียนทั้้� ง สิ้้� น 6,839,946,700 บาท
แบ่่ ง เป็็ น 68,399,467 หุ้้�น มููลค่่ าหุ้้� นที่่� ต ราไว้้ หุ้้� นละ
100 บาท ชำำ� ระแล้้ ว 6,702,473,000 บาท คิิ ด เป็็ น
67,024,730 หุ้้�น

โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้น
�

บสย. มีีผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ คืือกระทรวง
การคลัั ง โดยถืื อ หุ้้�นในสัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 95.49 ของทุุ น
จดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้ว โดยมีีรายละเอีียดของโครงสร้้าง
ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 ลำำ�ดัับแรก ดัังนี้้�

กระทรวงการคลััง

95.49%

632,500 หุ้้น
�

0.94%

ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน)

571,900 หุ้้น
�

0.85%

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)

476,600 หุ้้น
�

0.71%

ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

415,200 หุ้้น
�

0.62%

ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)

257,193 หุ้้น
�

0.38%

ธนาคารธนชาต จำำ�กััด (มหาชน)

143,000 หุ้้น
�

0.21%

ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

127,287 หุ้้น
�

0.19%

กองทุุนเพื่่� อการฟื้้� นฟูู และ
พัั ฒนาระบบสถาบัันการเงิิน

119,100 หุ้้น
�

0.18%

ธนาคารพัั ฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย

117,500 หุ้้น
�

0.18%

�
รายชื่่อผู้้�ถืือหุ้
น
�้

ลำำ�ดัับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

63,999,200 หุ้้น
�

ธนาคารออมสิิน

กระทรวงการคลััง
ธนาคารออมสิิน
ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
กองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย

หุ้้น
� ที่่�ชำ�ำ ระแล้้ว
จำำ�นวนหุ้้น
� (หุ้้น
� )

สััดส่่วน (%)

63,999,200
632,500
571,900
476,600
415,200
257,193
143,000
127,287
119,100
117,500

95.49
0.94
0.85
0.71
0.62
0.38
0.21
0.19
0.18
0.18

• ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครองตามแบบรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ หรืือการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายซึ่�ง่ หลัักทรััพย์์
ของกรรมการในระหว่่างปีีบััญชีี 2563 ไม่่มีีรายการดัังกล่่าวในระหว่่างปีีบััญชีี 2563

• รายการที่่�เกี่่�ยวโยงตามแบบรายงานที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของคณะกรรมการบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
ไม่่มีีรายการดัังกล่่าวในระหว่่างปีีบััญชีี 2563
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โครงสร้้างธุุรกิิจและการให้้บริก
ิ ารค้ำำ�ประกัันสิินเชื่่�อของ บสย.
โครงสร้้างธุุรกิิจ

การให้้บริก
ิ ารค้ำำ�ประกัันสิินเชื่่�อ

24

โครงสร้้างการจััดการ
คณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน
คณะกรรมการด้าน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CG&CSR)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกิจการสัมพั นธ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
(ดุสิดา ทัพวงษ์)
พั ฒนาและบริหาร
ผลิตภัณฑ์
(กิตติพงษ์ บุรณศิร)ิ

กรรมการและผู้จด
ั การทั่วไป
(รักษ์ วรกิจโภคาทร)

สายงานบริหารช่องทาง
และพั ฒนาผู้ประกอบการ
(วิเชษฐ วรกุล)

สายงานปฏิบัติการ

ส่งเสริมลูกค้าและ
พั ฒนาผู้ประกอบการ

วิเคราะห์
่
คํ้าประกันสินเชือ

(วิเชษฐ วรกุล–รักษาการ)

(จตุฤทธิ์ จันทรกานต์)

(วุฒพ
ิ ันธุ ์ ปริดิพันธ์)

พั ฒนาธุรกิจ

กิจการสาขา 1

บริหารหนี้

(ดุสิดา ทัพวงษ์–รักษาการ)

(ประภัสรา เนาวบุตร)

(จตุฤทธิ์ จันทรกานต์–รักษาการ)

ตรวจสอบภายใน
(วิโรจน์ สิทธิเจริญรุง
่ )

บริหารความเสี่ยง
และกํากับปฏิบต
ั ิการ
(ดุลยวิทย์ อินทปันตี)

กลยุทธ์องค์กร

กิจการสาขา 2

บริหารงานคดี

(พัฒนพงษ์ วงศ์วน
ั –รักษาการ)

(ประจบ ประทีปสว่างวงศ์)

(ศิรพ
ิ งษ์ แผนสนิท)

บริหารความมัน
่ คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
(สมเกียรติ รุง
่ เรืองลดา)

่
*ปฏิบต
ั ิการธุรกิจสินเชือ
(รูปแบบธุรกิจใหม่)

พิ ธก
ี ารคํ้าประกัน
(วลัยลักษณ์ จิตรประวัติ)

่
*เพิ่มงานปฏิบต
ั ิการธุรกิจสินเชือ
ในต้นปีงบประมาณ 2565

สายงานสารสนเทศและดิจท
ิ ัล
(ฐิติพงศ์ นันทาภิวฒ
ั น์)
กลยุทธ์และพั ฒนา
ระบบดิจท
ิ ัล

สายงานการเงิน
(วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)
บัญชีและการเงิน

สายงานสนับสนุน
(เกรียงไกร ไชยศิรวิ งศ์สุข)
ทรัพยากรบุคคล

(ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์)

(วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์–รักษาการ)

(อิศราพร อรุณประเสริฐ
และ โกศล จันทะมาต)

ปฏิบต
ั ิการและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารการลงทุน

สื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร

(ฐิติพงศ์ นันทาภิวฒ
ั น์–รักษาการ)

(ชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ)

บริหารงานกลาง
(พิทยา ปริวฒ
ั นศักดิ์)

มีผลตัง
ั ที่ 28 ธันวาคม 2563
้ แต่วน

(พู ลสิริ จันทร์เสวี)

สํานักกรรมการและ
ผู้จด
ั การทัว
่ ไป
(ศิษฎ์ วงศาริยะ)

ค่าประกันชดเชย

กฎหมาย

(อติพร ค้วนสมบุญ)

(วิรชาติ อินทร์กง)

สํานักพั ฒนาองค์กร
(ปราณี วงค์อาํ นวยกุล)
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คณะกรรมการบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
	บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่�อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม
(บสย.) ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อบทบาทของคณะกรรมการใน
ด้้านต่่าง ๆ โดยคณะกรรมการถืือว่่าเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญใน
การทำำ�หน้้าที่่� กำำ�กัับ ควบคุุม ดููแลการบริิหารกิิจการ การตััดสิินใจ
การวางแผนนโยบายและการวางแผนกลยุุทธ์์ให้้บรรลุุถึึง
เป้้ า หมายของกิิ จ การจึึ ง ถืื อ ว่่ ามีีค วามสำำ� คัั ญ อย่่ า งมากต่่ อ
กิิจการนั้้�น ๆ นอกจากนี้้� ตามมาตรา 21 แห่่งพระราชบััญญััติิ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม พ.ศ. 2534
ได้้กำ�ำ หนดหน้้าที่่ข� องกรรมการไว้้ดังั นี้้�
มาตรา 21 ให้้คณะกรรมการมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่กำ� �ำ กัับ
และควบคุุมโดยทั่่�วไป ซึ่่ง� การดำำ�เนิินงาน การบริิหารกิิจการและ
ธุุรกิจิ ของบรรษััทและให้้มีีอำ�ำ นาจกระทำำ�การต่่าง ๆ ที่่บรรษั
� ทั จะ
พึึงกระทำำ�ได้้ อำำ�นาจเช่่นว่่านี้ใ�้ ห้้รวมถึึง
(1)	จ่่ าย เงิิ น ของบรรษัั ท เพื่่�อ เป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่าย ใด ๆ
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในการจััดกิิจการและการประกอบธุุรกิจิ
ตามวััตถุุประสงค์์ของบรรษััท การให้้สิินจ้้าง
แก่่กรรมการและลููกจ้้างของบรรษััท
(2)	ควบคุุมให้้มีีการตรวจคำำ�ร้้องทุุกฉบัับที่่�ภารธุุระ
อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ มยื่่�น ขึ้้�น มาเพื่่�อ ขอรัั บ
การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อของบรรษััทและให้้รัับไว้้
พิิจารณาเฉพาะแต่่ที่่�เห็็นสมควรในทางเทคนิิค
การเงิิน การเศรษฐกิิจและนโยบายการส่่งเสริิม
อุุตสาหกรรมขนาดย่่อมของรััฐบาล โดยมิิต้อ้ งคำำ�นึึง
ถึึงการอื่่�นใดทั้้ง� สิ้้น�

(3) การกำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ เ กี่่� ย วกัั บ การจัั ด เก็็ บ
ค่่าธรรมเนีียมหรืือค่่าบริิการอื่่�น ๆ อัันเนื่่�องมา
จากการดำำ�เนิินการตามวััตถุุประสงค์์ของบรรษััท
ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
	คณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบด้้วย
ผู้�้ ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ ที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ครบถ้้ ว นตามที่่� กำ�ำ หนดไว้้ ใ น
มาตรา 5 แห่่งพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐานสำำ�หรัับ
กรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจพ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่ม� เติิมแล้้ว ยัังมีีคุุณสมบััติติ ามที่่บั� ญ
ั ญััติไิ ว้้ในมาตรา 19 แห่่ง
พระราชบััญญััติบรรษั
ิ ทั ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
พ.ศ. 2534 และตามมาตรา 9 แห่่งพระราชบััญญััติบรรษั
ิ ทั ประกััน
สิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2560 อีีกด้้วย
โดยได้้บัญ
ั ญััติไิ ว้้ดังั นี้้�
มาตรา 19 กรรมการต้้องมีีคุุณสมบััติติ าม (1) และ
ไม่่มีีลักั ษณะต้้องห้้ามตาม (2) (3) และ (4) ดัังนี้้�
(1)	มีีคุุณสมบััติติ ามที่่กำ� �ำ หนดในข้้อบัังคัับของบรรษััท
(2) เป็็นหรืือเคยเป็็นบุุคคลล้้มละลาย
(3) เป็็นคนไร้้ความสามารถหรืือคนเสมืือนไร้้ความ
สามารถ
(4) เคยได้้รัับโทษจำำ�คุุกโดยคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดให้้
จำำ�คุุกในความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์ที่่�กระทำำ�โดย
ทุุจริิต

นโยบายการกำำ�กัับดูแ
ู ลกิิจการที่่�ดีี
	บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ได้้จััดให้้มีีนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�ง
ประมวลจริิยธรรมบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม เผยแพร่่ไว้้ใน website: www.tcg.or.th และในระบบ
Intranet ของ บสย. เพื่่�อเป็็นการสื่่�อสารให้้พนัักงานของ บสย. ทุุกระดัับสามารถเข้้าไปศึึกษารายละเอีียดได้้อย่่างทั่่�วถึึง
โดยมีีเป้้าหมายที่่�สำำ�คััญเพื่่�อสื่่�อสารไปยัังพนัักงาน บสย. ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผู้้�ถืือหุ้้�น ถึึงแนวทางการแสดงเจตจำำ�นงที่่�สำำ�คััญ
ของคณะกรรมการ บสย. ในการปฏิิบััติิตามคุุณลัักษณะหลัักของกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

มาตรการดููแลเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
	บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) มีีการกำำ�หนดให้้กรรมการ บสย. ทุุกท่่านต้้องรายงานการ
ถืือครองหลัักทรััพย์์และรายงานการขััดหรืือแย้้งของผลประโยชน์์ทุุกครั้้�งที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่งและต้้องรายงานเมื่่�อมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงและมีีการรายงานให้้คณะกรรมการ บสย. ได้้ทราบถึึงรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้�ยัังมีีการสอบทานการทำำ�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์และรายงานการขััดหรืือแย้้งของผลประโยชน์์ โดย
ฝ่่ายตรวจสอบภายในของ บสย. ตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีด้้วย
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การประเมิินผลและพัั ฒนาตนเองของคณะกรรมการ บสย.
ตามที่่�หลัักการและแนวทางการกํํากัับดููแลกิิจการ
ที่่ดีี� ในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิิบัติั ิ หมวดที่่� 3
ข้้อ 3 การประเมิินผลคณะกรรมการ กำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั ิ
ให้้คณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจควรกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านทั้้ง� แบบรายคณะและรายบุุคคลอย่่าง
น้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ซึ่ง�่ คณะกรรมการ บสย. ได้้กำ�ำ หนดรููปแบบการ
ประเมิิน 2 รููปแบบ คืือ 1) การประเมิินผลตนเองรายบุุคคล
(Self-Assessment) ประกอบด้้วยหััวข้้อที่่�ใช้้ประเมิิน
6 หััวข้้อ ได้้แก่่ ความรู้�ค้ วามสามารถ (Core Competency)
ความเป็็นอิิสระ ความพร้้อมในการปฏิิบัติั ภิ ารกิิจ ความเอาใจใส่่
ต่่ อหน้้ าที่่�และความรัั บผิิดชอบ การปฏิิ บััติิหน้้าที่่�ในคณะ
กรรมการ และการมีีวิิสัยทั
ั ศน์
ั ใ์ นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่ม� แก่่กิจิ การ
ในระยะยาว และ 2) การประเมิินผลเป็็นรายคณะ โดย
กรรมการแต่่ละคนประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในภาพรวม
ของกรรมการทั้้� ง คณะ ประกอบด้้ ว ยหัั ว ข้้ อ ที่่�ใ ช้้ ป ระเมิิ น
6 หััวข้้อได้้แก่่ โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
แนวปฏิิบัติั ขิ องคณะกรรมการ การสื่่�อสารของคณะกรรมการ
ความสััมพัันธ์์ของคณะกรรมการและกัับฝ่่ายบริิหาร รวมทั้้�ง
การเตรีียมและดำำ� เนิิ น การประชุุ ม คณะกรรมการและ
อนุุกรรมการ
	สำำ�หรัับในปีี 2563 คณะกรรมการ บสย. จััดให้้มีีการ
ประเมิิ น ตนเองปีี ล ะ 1 ครั้้� ง ซึ่�่ ง ผลคะแนนอยู่่�ในเกณฑ์์
มีีประสิิทธิิภาพดีีเยี่่ย� ม คืือ ผลการประเมิินรายบุุคคลคะแนน
เฉลี่่ยร้
� อ้ ยละ 97.17 และรายคณะคะแนนเฉลี่่ยร้
� อ้ ยละ 98.67
ซึ่ง�่ ฝ่่ายจัดั การได้้สรุปุ ผลการประเมิินและได้้นำ�ำ เสนอที่่ป� ระชุุม
คณะกรรมการ บสย. เพื่่อ� ทราบและกรรมการได้้มีีข้อ้ เสนอแนะ
ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการประชุุ ม
คณะกรรมการ บสย. องค์์ประกอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย
การส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ การพััฒนาความรู้ข�้ องคณะกรรมการ
การ บสย. ตามแผนเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ของคณะกรรมการซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการ บสย. ได้้
มอบหมายให้้ฝ่ายจั
่ ดั การดำำ�เนิินการตามแนวทางและข้้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการต่่อไปสอดคล้้องกัับหลัักการและ
แนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562
หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ (SFIs)
ของธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย หลัั ก เกณฑ์์ ก ารประเมิิ น
กระบวนการปฏิิบััติิงานและการจััดการ (Core Business
Enablers) ของรััฐวิิสาหกิิจ ปีี 2563 และระบบการประเมิินผล

การดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ ตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
State Enterprise Assessment Model : SE-AM
กิิจกรรมเพื่่� อส่่งเสริิมความรู้้�ความสามารถของ
กรรมการ

	คณะกรรมการ บสย. ได้้ร่่วมกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิม
ความรู้�ต้ ามหลัักสููตรในการพััฒนาศัักยภาพประจำำ�ปีี 2563
(หลัักสููตรภาคบัังคัับ (Compulsory) หลัักสููตรเพิ่่�มเติิม
(Optional) สััมมนา อบรม การบรรยาย) โดยในปีี 2563
คณะกรรมการ บสย. ทุุกท่่านได้้รัับการอบรมหลัักสููตรภาค
บัังคัับครบถ้ว้ นแล้้ว มีีกรรมการเข้้าอบรมในหลัักสููตรเพิ่่ม� เติิม
1 ท่่าน และ บสย. ได้้จัดั กิิจกรรมสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ�
ยกระดัับมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน สร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
เกณฑ์์ New Enablers รวมถึึงบทบาทของคณะกรรมการ
บสย. ต่่อการผลัักดัันองค์์กรตามระบบ SE-AM เมื่่อ� วัันพฤหััสบดีี
ที่่� 16 กรกฎาคม 2563 โดยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญจากสถาบัันวิิจัยั และ
พััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP) และได้้เชิิญอดีีตประธานและ
กรรมการ บสย. มาแลกเปลี่่ย� นแนวคิิดที่่เ� ป็็นประโยชน์์ร่ว่ มกััน
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่

	บสย. จัั ด การปฐมนิิ เ ทศกรรมการใหม่่ เพื่่�อ ให้้
กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่ได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�สำ�ำ คััญ
เกี่่�ยวกัับ บสย. อย่่างเพีียงพอเพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยในปีี 2563 บสย. ได้้จัดั ให้้มีีกิจิ กรรม
ปฐมนิิเทศกรรรมการใหม่่ 1 ครั้้�ง เมื่่อ� วัันที่่� 7 พฤษภาคม 2563
โดยฝ่่ายจััดการได้้นำ�ำ เสนอภาพรวมผลการดำำ�เนิินงาน แผน
ยุุทธศาสตร์์องค์์กรผลิิตภััณฑ์์ค้ำ��ำ ประกัันของ บสย. แผนบริิหาร
จััดการหนี้้� กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีรวมทั้้�งได้้จััดให้้มีีการ
เยี่่�ยมชมสถานที่่�ปฏิิบััติิงานจริิงและพููดคุุยกัับผู้�บริ
้ ิหารและ
พนัักงาน บสย. ด้้วย
การสรรหากรรมการ บสย. และผู้้�จััดการทั่่�วไป
บสย.

	บสย. มีีกระบวนการสรรหากรรมการ บสย. รวมถึึง
ผู้้�จัดั การทั่่�วไปตามแนวทางของกระทรวงการคลัังและธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ซึ่ง�่ เป็็นหน่่วยงานที่่กำ� �ำ กัับดููแล บสย. โดยบุุคคล
ที่่ไ� ด้้รับั การคััดเลืือกเป็็นกรรมการ บสย. จะต้้องมีีคุุณสมบััติติ าม
กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง และกฎบััตรคณะกรรมการ บสย. โดยเป็็น
บุุคคลที่่�มีีความรู้�ค้ วามสามารถตามสมรรถนะหลัักและความ
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จำำ�เป็็น (Skill Matrix) ของ บสย. ซึ่่ง� มีีจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ใน 3 อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการที่่�ไม่่ใช่่ กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง
ต้้องอยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจของกระทรวงการคลััง (Directors’ Pool : DP) ทั้้ง� นี้้� โครงสร้้างคณะกรรมการ
บสย. จะกำำ�หนดให้้มีีกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ *อย่่างน้้อยจำำ�นวน 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
	ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระ ของ บสย. หมายถึึง กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริหิ าร กรรมการที่่�ไม่่เป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง และ
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้แ� ทนจากหน่่วยงานที่่กำ� �ำ กัับดููแล

โครงสร้้างคณะกรรมการ บสย.

� ตสาหกรรมขนาดย่่อม
1. คณะกรรมการบรรษััทประกัันสิินเชื่่ออุุ

คณะกรรมการ บสย. ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
1. นายบรรยง	วิิเศษมงคลชััย*		
ประธานกรรมการ
2. ดร.เพิ่่�มพููน	พึ่่�งประสิิทธิ์์�*		
กรรมการ
3. นายบััณฑิิต
อนัันตมงคล*		
กรรมการ
4. นายสมศัักดิ์์�
วรวิิจัักษณ์์*		
กรรมการ
5. นายวุุฒิิพงศ์์	จิิตตั้้�งสกุุล		
กรรมการ
6. นายสุุพััฒน์์
เมธีีวรพจน์์*		
กรรมการ
7. ดร.รัักษ์์		
วรกิิจโภคาทร		
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการระหว่่างปีี ดัังนี้้�
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ที่่�

� กรรมการ
รายชื่่อ

ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เริ่่ม
� ต้้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย
นางอััญชลีี เต็็งประทีีป*
นายวสัันต์์ เทีียนหอม*
ดร.เพิ่่�มพููน พึ่่�งประสิิทธิ์์�
นายบััณฑิิต อนัันตมงคล
นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัักษณ์์
นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล
(ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง)
8. นายสุุพััฒน์์ เมธีีวรพจน์์
9. ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร

สาเหตุุ

สิ้้�นสุุด

25 ตุุลาคม 2561
ถึึงปััจจุุบััน
30 เมษายน 2561 19 กัันยายน 2563
10 เมษายน 2562 2 กัันยายน 2563
10 เมษายน 2562
ถึึงปััจจุุบััน
10 เมษายน 2562
ถึึงปััจจุุบััน
22 เมษายน 2563
ถึึงปััจจุุบััน
22 เมษายน 2563
ถึึงปััจจุุบััน

เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
อายุุครบ 65 ปีีบริิบููรณ์์
อายุุครบ 65 ปีีบริิบููรณ์์
เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง (วาระที่่�2)
เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง (วาระที่่�2)

22 เมษายน 2563
17 ธัันวาคม 2561

เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง

ถึึงปััจจุุบััน
ถึึงปััจจุุบััน

หมายเหตุุ: * เป็็นกรรมการอิิสระ ของ บสย. ซึ่่�งหมายถึึง กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร กรรมการที่่�ไม่่เป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่งและกรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�แทนจากหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
2. คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.

� กรรมการ
รายชื่่อ

นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล
ดร.เพิ่่�มพููน พึ่่�งประสิิทธิ์์�
ผู้้�จััดการทั่่�วไป

ตำำ�แหน่่ง

ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

25 พ.ค. 63 - ปััจจุุบััน
25 เม.ย. 62 - ปััจจุุบััน
25 เม.ย. 62 - ปััจจุุบััน

คณะกรรมการบริิหาร มีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1. กลั่่�นกรองและเสนอขออนุุมััติิการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การค้ำำ��ประกัันและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าประกัันชดเชย
ต่่อคณะกรรมการ บสย.
2. กลั่่�นกรองและเสนอขออนุุมัติั ิการเปลี่่�ยนแปลงอััตราค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันต่่อคณะกรรมการ บสย.
3. กลั่่�นกรองและเสนอขออนุุมัติั ิการจััดโครงสร้้างองค์์กรของ บสย. ต่่อคณะกรรมการ บสย.
4. กลั่่�นกรองและเสนอขออนุุมัติั ิการจััดตั้้�งสำำ�นัักงานจัังหวััดของ บสย. ต่่อคณะกรรมการ บสย.
5. อนุุมััติิการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อวงเงิินเกิินกว่่า 15 ล้้านบาทขึ้้�นไปแต่่ไม่่เกิิน 30 ล้้านบาทสำำ�หรัับโครงการปกติิ
และนำำ�เสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่่�อทราบ ยกเว้้นการอนุุมััติิการค้ำำ��ประกัันโครงการแบบรัับความเสี่่�ยงร่่วมกััน
(Risk Participation) และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ที่่�คณะกรรมการ บสย. ได้้มอบอำำ�นาจให้้
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไปมีีอำำ�นาจอนุุมััติิ
6. อนุุมััติิการจััดซื้้�อ จััดจ้้าง สิินค้้าหรืือบริิการใดๆ ของ บสย. ที่่�นอกเหนืือจากอำำ�นาจอนุุมััติิของกรรมการและ
ผู้้�จััดการทั่่�วไปซึ่่�งเป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
7. อนุุมัติั แิ ละมอบอำำ�นาจการอนุุมัติั ผิ ลิิตภััณฑ์์/โครงการที่่� บสย. ดำำ�เนิินการเองภายใต้้ค่า่ ธรรมเนีียมรัับภายใต้้เงื่่อ� นไข
หลัักการโครงการต้้องเป็็นไปตามที่่�เคยได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ บสย. ทุุกประการ
8. ดำำ�เนิินการอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับ

� กรรมการ
รายชื่่อ

1.

นายวสัันต์์ เทีียนหอม

2.
3.

นางอััญชลีี เต็็งประทีีป
นายสุุพััฒน์์ เมธีีวรพจน์์

ตำำ�แหน่่ง

ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

25 พ.ค. 63 – 2 ก.ย. 63
25 เม.ย. 62 - 24 พ.ค. 63
25 เม.ย. 62 -19 ก.ย. 63
25 พ.ค. 63 - ปััจจุุบััน

หมายเหตุุ: นายวสัันต์์ เทีียนหอม พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการ บสย. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 กัันยายน 2563 และนางอััญชลีี เต็็งประทีีป พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
กรรมการ บสย. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 กัันยายน 2563 เนื่่�องจากอายุุครบ 65 ปีีบริิบููรณ์์ ทำำ�ให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่งในกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ของ บสย.
โดยคณะกรรมการ บสย. อยู่่�ระหว่่างพิิจารณาทบทวนองค์์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ภายหลัังจาก
ที่่�มีีการแต่่งตั้้�งกรรมการ บสย. ครบตามพระราชบััญญััติิ บสย.

คณะกรรมการตรวจสอบ มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. จััดทำำ�กฎบััตรว่่าด้ว้ ยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้้สอดคล้้องกัับขอบเขตความรัับผิดิ ชอบ
ในการดำำ�เนิินงานของ บสย. โดยต้้องได้้รับค
ั วามเห็็นชอบจากคณะกรรมการบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม (บสย.) และมีีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบััตรดัังกล่่าวอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง
2. สอบทานประสิิ ท ธิิ ภ าพและประสิิ ท ธิิ ผ ลของกระบวนการควบคุุ ม ภายใน กระบวนการกำำ� กัั บดูู แลที่่� ดีี และ
กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
3. สอบทานให้้ บสย. มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือ
4. สอบทานการดำำ�เนิินงานของ บสย.ให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับวิิธีีปฏิิบััติิงานมติิคณะรััฐมนตรีี
ประกาศหรืือคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของ บสย.
5. สอบทานให้้ บสย. มีีระบบการตรวจสอบภายในที่่�ดีีและพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยตรวจสอบภายใน
6. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีโอกาสเกิิดการทุุจริิต
ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิงานของ บสย.
7. เสนอข้้อแนะนำำ�ต่่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลื่่�อนขั้้�นเลื่่�อนตำำ�แหน่่งและประเมิินผล
งานของหััวหน้้าหน่่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบกัับผู้้�สอบบััญชีี และอาจเสนอแนะให้้สอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดที่่�
เห็็นว่่าจำำ�เป็็น รวมถึึงเสนอค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีต่่อคณะกรรมการ บสย.
9. รายงานผลการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการ บสย.
อย่่างน้้อยไตรมาสละหนึ่่�งครั้้�ง ภายในหกสิิบวัันนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดในแต่่ละไตรมาสยกเว้้นรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ในไตรมาสที่่�สี่่ใ� ห้้จัดั ทำำ�เป็็นรายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีพร้้อมทั้้�งส่่งรายงานดัังกล่่าวให้้กระทรวงการคลัังเพื่่�อ
ทราบภายในเก้้าสิิบวัันนัับแต่่วัันสิ้้�นปีีบััญชีีการเงิินของ บสย.
10. ประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งานเกี่่� ย วกัั บ การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่่ า งน้้ อ ยปีี บัั ญ ชีี
ละหนึ่่�งครั้้�ง รวมทั้้�งรายงานผลการประเมิิน ปััญหาและอุุปสรรค ตลอดจนแผนการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
ให้้คณะกรรมการ บสย. ทราบ
11. เปิิดเผยรายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี ของคณะกรรมการตรวจสอบและค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
ในรายงานประจำำ�ปีีของ บสย.
12. ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดหรืือคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
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4. คณะกรรมการกำำ�กับ
ั ความเสี่่�ยง

คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.
4.
5

� กรรมการ
รายชื่่อ

นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัักษณ์์
นายบััณฑิิต อนััตมงคล
นางอััญชลีี เต็็งประทีีป
นายสุุพััฒน์์ เมธีีวรพจน์์
ผู้้�จััดการทั่่�วไป

ตำำ�แหน่่ง

ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

23 พ.ค. 62 - ปััจจุุบััน
25 เม.ย. 62 – 24 พ.ค. 63
25 พ.ค. 63 – 19 ก.ย. 63
22 ต.ค. 63 - ปััจจุุบััน
25 เม.ย. 62 - ปััจจุุบััน

คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. ให้้คำำ�แนะนำำ�คณะกรรมการ บสย. เกี่่�ยวกัับกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงของ บสย.
2. ดููแลให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงรวมถึึงหััวหน้้าหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงปฏิิบััติิตามนโยบายและกลยุุทธ์์การบริิหาร
ความเสี่่�ยง รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
3. ดููแลให้้กลยุุทธ์์ในการบริิหารเงิินกองทุุนและสภาพคล่่องเพื่่�อรองรัับความเสี่่ย� งต่่าง ๆ ของ บสย. มีีความสอดคล้้อง
กัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
4. ทบทวน สอบทานความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของนโยบาย และกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมถึึงระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้อย่่างน้้อยปีีละครั้้�งหรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ โดยคณะกรรมการกำำ�กัับ
ความเสี่่�ยงควรหารืือและแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นกัับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อประเมิินว่่านโยบายกลยุุทธ์์การ
บริิหารความเสี่่ย� ง บสย. ครอบคลุุมความเสี่่ย� งทุุกประเภทรวมถึึงความเสี่่ย� งที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่และมีีการดำำ�เนิินการตาม
นโยบายและกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
5. รายงานต่่อคณะกรรมการ บสย. ถึึงฐานะความเสี่่�ยง ประสิิทธิิภาพการบริิหารความเสี่่�ยง และสถานะการปฏิิบััติิ
ตามวััฒนธรรมองค์์กรที่่�คำำ�นึึงถึึงความเสี่่ย� ง ตลอดจนปััจจััยและปััญหาที่่�มีีนัยสำ
ั ำ�คััญและสิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยงของ บสย.
6. มีีความเห็็นหรืือมีีส่่วนร่่วมในการประเมิินประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการปฏิิบััติิงานของหััวหน้้าหน่่วยงาน
บริิหารความเสี่่�ยง
7. แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการและคณะทำำ�งานตามที่่�เห็็นสมควร
8. ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงตามที่่�คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
� และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัง
5. คณะกรรมการด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
ั คม (CG&CSR)

คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CG&CSR) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.
4.
5.

� กรรมการ
รายชื่่อ

นายวสัันต์์ เทีียนหอม
นายสุุพััฒน์์ เมธีีวรพจน์์
นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัักษณ์์
นางสาววิิมล ชาตะมีีนา
ผู้้�จััดการทั่่�วไป

ตำำ�แหน่่ง

ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

23 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 63
25 พ.ค. 63 – ปััจจุุบััน
25 พ.ค. 63 - ปััจจุุบััน
25 พ.ค. 63 - ปััจจุุบััน
23 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 63
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คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CG&CSR) มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. เสนอแนะ และทบทวนนโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม และการปฏิิบัติั ิ
ตามกฎเกณฑ์์ ต่่อคณะกรรมการ บสย.
2. กำำ�หนดและทบทวนแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์
3. พิิจารณารายงานการสอบทานการปฏิิบัติั ิงานของส่่วนกำำ�กัับปฏิิบััติิการ และให้้ข้้อเสนอแนะตามที่่�เห็็นสมควร
4. ส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการ บสย. ผู้้�บริิหารและพนัักงานรัับรู้้� และปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิตาม
ข้้อ 1 และข้้อ 2 รวมถึึงมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมที่่�แสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
5. แต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ� งานตามที่่� เ ห็็ น สมควร เพื่่� อ ทำำ� หน้้ าที่่� สนัั บสนุุ น งานด้้ า นการกำำ� กัั บดูู แลกิิ จ การที่่� ดีี การแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
6. กำำ�กัับดููแล และติิดตามการดำำ�เนิินงานตามข้้อ 1 ข้้อ 2 และข้้อ 3 เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการ บสย.
7. จััดทำำ�รายงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
ประจำำ�ปีี เสนอต่่อคณะกรรมการ บสย. เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
8. สนัับสนุุนและให้้ความร่่วมมืือแก่่ภาครััฐและหน่่วยงานต่่าง ๆ ในกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ และกิิจกรรม
เสริิมสร้้างและพััฒนาชุุมชนและสัังคม
9. ปฏิิบััติิงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องตามที่่�คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
6. คณะกรรมการบริิหารเงิินลงทุุน

คณะกรรมการบริิหารเงิินลงทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.
4.
5.

� กรรมการ
รายชื่่อ

นายบััณฑิิต อนัันตมงคล
นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัักษณ์์
นางสาววิิมล ชาตะมีีนา
ผู้้�จััดการทั่่�วไป
ผู้้�บริิหารสายงานการเงิิน

ตำำ�แหน่่ง

ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

25 เม.ย.62 - ปััจจุุบััน
25 เม.ย.62 – 24 พ.ค. 63
25 พ.ค.63 - ปััจจุุบััน
25 เม.ย.62 - ปััจจุุบััน
25 พ.ค.63 - ปััจจุุบััน

คณะกรรมการบริิหารเงิินลงทุุน มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และเงื่่อ� นไขการลงทุุนของกองทุุนส่่วนบุุคคล บสย. และนโยบายการบริิหารเงิินสภาพ
คล่่ อ ง บสย. รวมทั้้� ง การทบทวนนโยบายให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ภาวะตลาดเพื่่� อ เสนอต่่ อ คณะกรรมการ บสย.
เพื่่�ออนุุมััติิ
2. กำำ�หนดกลยุุทธ์์และแนวปฏิิบัติั ิ ด้้านการลงทุุนเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของกองทุุนเป็็นไปตามเป้้าหมาย ภายใต้้กรอบ
การลงทุุนที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ บสย.
3. กำำ�กัับดููแลและควบคุุมการดำำ�เนิินการบริิหารเงิินลงทุุนให้้เป็็นไปตามนโยบายและข้้อจำำ�กััดการลงทุุนของ บสย.
รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้ บสย. มีีสภาพคล่่องทางการเงิินที่่�เพีียงพอและต่่อเนื่่�อง
4. กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ แ ละขั้้� น ตอนการคัั ด เลืื อ กบริิ ษัั ท จัั ด การกองทุุ น และผู้้� รัั บ ฝากทรัั พ ย์์ สิิ น และหลัั ก เกณฑ์์
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
5. รายงานผลการคััดเลืือกบริิษัทั จััดการกองทุุนรวมและผู้้รั� บั ฝากทรััพย์์สินิ และผลการประเมิินเพื่่�อต่่ออายุุหรืือยกเลิิก
สััญญาต่่อคณะกรรมการ บสย. เพื่่�อทราบ
6. พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการและคณะทำำ�งานตามที่่�เห็็นสมควร
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7. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.
4.

� กรรมการ
รายชื่่อ

นางอััญชลีี เต็็งประทีีป
นายวสัันต์์ เทีียนหอม
นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัักษณ์์
นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

27 มิิ.ย.62 - 19 ก.ย.63
27 มิิ.ย.62 - 2 ก.ย.63
27 มิิ.ย.62 – 24 พ.ค. 63
25 พ.ค.63 - ปััจจุุบััน

หมายเหตุุ: นายวสัันต์์ เทีียนหอม พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการ บสย. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 กัันยายน 2563 และนางอััญชลีี เต็็งประทีีป พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
กรรมการ บสย. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 กัันยายน 2563 เนื่่�องจากอายุุครบ 65 ปีีบริิบููรณ์์ ทำำ�ให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่งในกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ของ
บสย. โดยคณะกรรมการบสย. อยู่่�ระหว่่างพิิจารณาทบทวนองค์์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน รวมถึึงคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ภายหลัังจากที่่�มีีการแต่่งตั้้�งกรรมการ บสย. ครบตามพระราชบััญญััติิ บสย.

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ นโยบายและวิิธีีการในการสรรหาพนัักงานในระดัับผู้้�บริิหารสายงานหรืือเทีียบเท่่าเพื่่�อเสนอ
ให้้คณะกรรมการ บสย. พิิจารณาอนุุมััติิ
2. คัั ด เลืื อ กและเสนอชื่่� อ บุุ คค ลที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมเพื่่� อ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ผู้้�บริิ ห ารสายงานหรืื อ เทีียบเท่่ า ให้้
คณะกรรมการ บสย. พิิจารณาอนุุมััติิ
3. กำำ�หนดนโยบายในการจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นรวมทั้้�งจำำ�นวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�
ให้้แก่่ผู้้�บริิหารสายงานหรืือเทีียบเท่่า โดยต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจน โปร่่งใส เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการ บสย.
พิิจารณาอนุุมััติิ
4. ดููแลให้้ผู้้�บริิหารสายงานหรืือเทีียบเท่่าได้้รับั ผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
5. กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารสายงานหรืือเทีียบเท่่าเพื่่�อพิิจารณาปรัับผลตอบแทน
ประจำำ�ปีี โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6. เปิิดเผยนโยบายและรายละเอีียดของกระบวนการสรรหาผู้้�บริิหารสายงานหรืือเทีียบเท่่าในรายงานประจำำ�ปีี
7. ปฏิิบััติิการอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
8. คณะกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

� กรรมการ
รายชื่่อ

นางสมจิิตต์์ รถทอง
พัันเอก ดร.เจีียรนััย วงศ์์สอาด
ผู้้�จััดการทั่่�วไป
นายบััณฑิิต อนัันตมงคล
ผู้้�บริิหารสายงานปฏิิบัติั ิการ
ผู้้�บริิหารสายงานสารสนเทศและดิิจิทัิ ัล

ตำำ�แหน่่ง

ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ที่่�ปรึึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

16 ม.ค.63 - ปััจจุุบััน
23 พ.ค.62 - ปััจจุุบััน
23 พ.ค.62 – 15 ม.ค.63
25 พ.ค.63 - ปััจจุุบััน
16 ม.ค.63 - ปััจจุุบััน
16 ม.ค.63 - ปััจจุุบััน
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คณะกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. พิิจารณากลั่่�นกรองและกำำ�หนด นโยบาย กลยุุทธ์์และทิิศทางในการพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศขององค์์กร
ให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินงานขององค์์กร และกำำ�กัับดููแลการบริิการจััดการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้
เป็็นไปตามหลัักการบริิหารจััดการที่่�ดีี (Good Governance)
2. พิิจารณากลั่่�นกรองแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลให้้สอดคล้้องกัับแผนวิิสาหกิิจขององค์์กรก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการ
บสย.เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
3. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแผนงาน โครงการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศตามแผนปฏิิบัติั กิ ารดิิจิทัิ ลั ให้้คำำ�ปรึึกษา
หรืือข้้อเสนอแนะในการแก้้ไขปััญหา และรายงานความคืืบหน้้าต่่อคณะกรรมการ บสย.เป็็นรายไตรมาส
4. พิิ จ ารณากลั่่� น กรองนโยบายด้้ า นความมั่่� น คงปลอดภัั ยสารส นเทศและนโยบายด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือมาตรฐานต่่าง ๆ ก่่อนนำำ�เสนอ
คณะกรรมการ บสย.เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการหรืือการปฏิิบััติิตามนโยบาย
ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศและนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. พิิ จ ารณากลั่่� นกรองความจำำ�เป็็ นและคุุ ณลัั กษณะเฉพาะของพัั สดุุท างด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่� ต้้อ งการ
ก่่อนนำำ�เสนอขออนุุมัติั ิตามขั้้�นตอนการจััดซื้้�อจััดจ้้างขององค์์กรต่่อไป
6. แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานหรืือเชิิญบุุคคล หรืือส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอกเข้้าเป็็นคณะทำำ�งานเพื่่�อ
ช่่วยการดำำ�เนิินงานตามที่่�คณะกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศมอบหมาย
7. แต่่งตั้้�งผู้้�เชี่่�ยวชาญเป็็นที่่�ปรึึกษาเพื่่�อช่่วยในการวิินิิจฉััยและให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานขององค์์กรตามเหมาะสม
8. ดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
9. คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

ตามที่่พ� ระราชบััญญััติแิ รงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 กำำ�หนดให้้รัฐั วิิสาหกิิจมีีคณะกรรมการกิิจการ
สััมพัันธ์์ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้แ� ทนฝ่่ายนายจ้้าง ผู้้แ� ทนฝ่่ายลููกค้้า และกรรมการของรััฐวิิสาหกิิจ 1 คนเป็็นประธาน โดยคณะกรรมการ
กิิจการสััมพัันธ์์มีีวาระคราวละ 2 ปีีนั้้น� ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ บสย. ครั้้�งที่่� 10/2562 เมื่่อ� วัันที่่� 22 สิิงหาคม 2562 มีีมติิแต่่งตั้้ง�
ดร.เพิ่่ม� พููน พึ่่ง� ประสิิทธิ์์� กรรมการ บสย. ให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ ทั้้ง� นี้้� คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
มีีหน้้าที่่พิ� จิ ารณาให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของ บสย. พััฒนาแรงงานสััมพัันธ์์ หาแนวทาง
ปรองดองและระงัับข้อ้ พิิพาท ปรัับปรุุงระเบีียบข้้อบัังคัับในการทำำ�งาน อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ บสย. และพนัักงาน ปรึึกษาหารืือ
เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาตามคำำ�ร้้องทุุกข์์ของพนัักงานหรืือสภาพแรงงาน รวมถึึงการร้้องทุุกข์์ที่่เ� กี่่ย� วกัับการลงโทษทางวิินัยั รวมถึึงพิิจารณา
ปรัับปรุุงสภาพการจ้้าง
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คณะกรรมการ บสย.
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นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย อายุุ 63 ปีี
ประธานกรรมการ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
(กรรมการอิิสระ / กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อ
กรรมการรััฐวิิสาหกิิจ)
� ในปัั จจุุบััน
ตำำ�แหน่่งงานอื่่น

• กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริิหาร

บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการ /กรรมการผู้้�จัดั การ
บริิษัทั ทีีเอฟดีี เรีียลเอสเตท แมนเนจเมนท์์ จำำ�กััด
การศึึกษา

• ปริิญญาโททางกฎหมาย, Temple University,

School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
• นิิติศาส
ิ ตรบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม

• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program

(AACP) รุ่่�น 30/2018 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย

• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่่�นที่่� 119/2015 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตรวิิทยาลััยตลาดทุุน (วตท.) รุ่่�นที่่� 5
โดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรนัักเรีียนปลััดอำำ�เภอ (นปอ.) รุ่่�นที่่� 48
โดยวิิทยาลััยการปกครอง
• Mini MBA จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

• กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริิษัทั เลเท็็กซ์์ ซิิสเทมส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
กรรมการบริิหาร กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความ
รัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม และกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• กรรมการ
บรรษััทบริิหารสิินทรััพย์์ไทย
• กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่
บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ คค
ุ ลใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ บสย. โดยมีีสััดส่่วน
ที่่เ� ท่่ากับั หรืือมากกว่่าร้อ้ ยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของนิิติบุิ คค
ุ ลนั้้น�

ไม่่มีี

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ บสย.

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร บสย.

ไม่่มีี
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ดร.เพิ่่� มพููน พึ่่� งประสิิทธิ์์� อายุุ 61 ปีี
กรรมการ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
(กรรมการอิิสระ / กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการ
รััฐวิิสาหกิิจ)
� ในปัั จจุุบััน
ตำำ�แหน่่งงานอื่่น

• กรรมการ

การเคหะแห่่งชาติิ
• ประธานสภาเทศบาล
เมืืองบางแก้้ว อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ
การศึึกษา

• ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
•
•
•
•
•

(ผู้้�นำ�ำ ทางสัังคม ธุุรกิจิ และการเมืือง) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต (รััฐประศาสนศาสตร์์)
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
บริิหารธุุรกิจิ มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
ศึึกษาศาสตรมหาบััณฑิิต
(ผู้้�นำ�ำ ทางสัังคม ธุุรกิจิ และการเมืือง) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
นิิติศาส
ิ ตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
รััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

การอบรม

• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)

รุ่่�นที่่� 280/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตร การกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและ
ผู้้�บริหิ ารระดัับสููงขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator)
รััฐวิิสาหกิิจ และองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 21 สถาบััน
พระปกเกล้้า
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

• ผู้้ต� รวจราชการกระทรวงยุุติธิ รรม (นัักบริิหารระดัับสููง)
• รองอธิิบดีี กรมคุุมประพฤติิ

กระทรวงยุุติธิ รรม
• รองอธิิบดีี กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ
กระทรวงยุุติธิ รรม
• รองเลขาธิิการ
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตในภาครััฐ
(ป.ป.ท.)
• ผู้้�อำ�ำ นวยการ
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตในภาครััฐ
เขตพื้้น� ที่่� 2 (ป.ป.ท.)

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ คค
ุ ลใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ บสย. โดยมีีสััดส่่วน
ที่่เ� ท่่ากับั หรืือมากกว่่าร้อ้ ยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของนิิติบุิ คค
ุ ลนั้้น�

ไม่่มีี

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ บสย.

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร บสย.

ไม่่มีี

38

นายบััณฑิิต อนัันตมงคล อายุุ 58 ปีี
กรรมการ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
(กรรมการอิิสระ / กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการ
รััฐวิิสาหกิิจ)
� ในปัั จจุุบััน
ตำำ�แหน่่งงานอื่่น

• กรรมการ

บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการอิิสระ / กรรมการการลงทุุน
กองทุุนเพื่่อ� รัักษาสภาพคล่่องของการระดมทุุนในตลาด
ตราสารหนี้้� (BSF) ธนาคารแห่่งประเทศไทย
• กรรมการอิิสระ / กรรมการลงทุุน
กองทุุนวายุุภักั ษ์์ 1
• กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่ย� ง
/ กรรมการตรวจสอบ
บริิษัทั เลเท็็กซ์์ ซิิสเทมส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
การศึึกษา

• MBA, Finance Stirling University, United Kingdom
• ครุุศาสตรบััณฑิิต สาขาเคมีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม

• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience

Program (ITG) รุ่่�นที่่� 15/2020 โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) รุ่่�นที่่� 15/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่่�นที่่� 30/2018 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่่�นที่่� 75/2006 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

• Director and Head of Equities Investment

บริิษัทั เอไอเอ จำำ�กััด
• ผู้้�จัดั การสำำ�นัักบริิหาร
บริิษัทั เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ศรีีมิิตร จำำ�กััด (มหาชน)
• ผู้้�จัดั การฝ่่ายวิเิ คราะห์์หลัักทรััพย์์และที่่ป� รึึกษาพิิเศษ
บริิษัทั เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ศรีีมิิตร จำำ�กััด (มหาชน)
• ผู้้�จัดั การส่่วนวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
บริิษัทั เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ศรีีมิิตร จำำ�กััด (มหาชน)

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ คค
ุ ลใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ บสย. โดยมีีสััดส่่วน
ที่่เ� ท่่ากับั หรืือมากกว่่าร้อ้ ยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของนิิติบุิ คค
ุ ลนั้้น�

ไม่่มีี

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ บสย.

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร บสย.

ไม่่มีี
39

นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัก
ั ษณ์์ อายุุ 60 ปีี
กรรมการ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
(กรรมการอิิสระ / กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการ
รััฐวิิสาหกิิจ)
� ในปัั จจุุบััน
ตำำ�แหน่่งงานอื่่น

• กรรมการ องค์์การตลาด
การศึึกษา

• Master of laws (LL.M.), Temple University

• หลัักสููตร การกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและ

ผู้้�บริหิ ารระดัับสููงขององค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator)
รััฐวิิสาหกิิจ และองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 21 สถาบััน
พระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่่�นที่่� 139/2010 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

• ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ สายงานกฎหมาย

School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
• รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• บริิหารธุุรกิจิ บััณฑิิต (สาขาการจััดการ)
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• นิิติศาส
ิ ตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

•

การอบรม

•

• ประกาศนีียบััตรกฎหมายภาษีี เนติิบัณ
ั ฑิิตยสภา
• Certificate of Attorney Assistant Training Program

•
•

ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำ�ำ นวยการอาวุุโส ฝ่่ายกฎหมาย
ธนาคารดีีบีเี อส ไทยทนุุ จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายกฎหมาย
ธนาคารเอเชีีย จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายกฎหมาย
บริิษัทั หลัักทรััพย์์เอกธำำ�รง เคจีีไอ จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานคณะทำำ�งานชมรมนัักกฎหมาย
สมาคมธนาคารไทย

(AATP), University of California Los Angeles

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ คค
ุ ลใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ บสย. โดยมีีสััดส่่วน
ที่่เ� ท่่ากับั หรืือมากกว่่าร้อ้ ยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของนิิติบุิ คค
ุ ลนั้้น�

ไม่่มีี

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ บสย.

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร บสย.

ไม่่มีี

40

นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล อายุุ 52 ปีี
กรรมการ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
(ผู้้แ� ทนกระทรวงการคลััง)
� ในปัั จจุุบััน
ตำำ�แหน่่งงานอื่่น

• ที่่ป� รึึกษาด้้านเศรษฐกิิจการคลััง

สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
• กรรมการ
บริิษัทั ผาแดงอิินดััสทรีี จำำ�กััด (มหาชน)
การศึึกษา

• พััฒนบริิหารศาสตรมหาบััณฑิิต

(พััฒนาการเศรษฐกิิจ) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• นิิเทศศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุโุ ขทััยธรรมาธิิราช
• บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การอบรม

• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP)

รุ่่�นที่่� 295/2020 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 172/2020 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริหิ าระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
รุ่่�นที่่� 30
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

• รองผู้้�อำ�ำ นวยการ

สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
• ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักนโยบายการออมและการลงทุุน
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
• ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักนโยบายเศรษฐกิิจมหภาค
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
• ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักนโยบายระบบการเงิินและสถาบัันการเงิิน
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ คค
ุ ลใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ บสย. โดยมีีสััดส่่วน
ที่่เ� ท่่ากับั หรืือมากกว่่าร้อ้ ยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของนิิติบุิ คค
ุ ลนั้้น�

ไม่่มีี

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ บสย.

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร บสย.

ไม่่มีี

41

นายสุุพัั ฒน์์ เมธีีวรพจน์์ อายุุ 38 ปีี
กรรมการ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
(กรรมการอิิสระ)

การอบรม

• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP)

รัักษาราชการแทนผู้้�อำ�ำ นวยการกองวิิเคราะห์์เรื่่อ� ง
เสนอคณะรััฐมนตรีี
• กรรมการ
บริิษัทั ปตท. น้ำำ�� มัันและการค้้าปลีีก จำำ�กััด (มหาชน)

รุ่่�นที่่� 294/2020 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 171/2020 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตรนัักบริิหารทีีมงานรุ่่�นที่่� 6
สถาบัันการบริิหารพััฒนาองค์์กร
• หลัักสููตร Public Management and Leadership Training
Programmed (PMLTP), National Graduate Institute for
Policy Studies (GRIPS)

การศึึกษา

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

• M.Sc. in Finance and Business Economic (merit)

• กรรมการตรวจสอบร่่างกฎหมายและร่่างอนุุบัญ
ั ญััติที่่ิ เ� สนอ

� ในปัั จจุุบััน
ตำำ�แหน่่งงานอื่่น

• นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการพิิเศษ

Manchester Business School
• ศิิลปศาสตร์์บัณ
ั ฑิิต (เศรษฐศาสตร์์)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

คณะรััฐมนตรีี คณะที่่� 4 (ด้้านเศรษฐกิิจ ความมั่่น� คง และ
ต่่างประเทศ)
• อนุุกรรมการอุุทยานหลวงราชพฤกษ์์สถาบันั วิิจัยั และพััฒนา
พื้้น� ที่่สูู� ง (องค์์การมหาชน)
• ผู้้�ช่ว่ ยดำำ�เนิินงานของสมาชิิกสภานิิติบัิ ญ
ั ญััติแิ ห่่งชาติิ
(นายอำำ�พน กิิตติิอำ�ำ พน)

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ คค
ุ ลใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ บสย. โดยมีีสััดส่่วน
ที่่เ� ท่่ากับั หรืือมากกว่่าร้อ้ ยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของนิิติบุิ คค
ุ ลนั้้น�

ไม่่มีี

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ บสย.

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร บสย.

ไม่่มีี

42

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร อายุุ 46 ปีี
กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
(กรรมการในบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
การศึึกษา

• Doctor of Business Administration,

Strathclyde Business School, United Kingdom
• Master of Business Administration,
Birmingham Business School, United Kingdom
• วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (อุุตสาหการ),
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม

• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP)

รุ่่�นที่่� 279/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริหิ าระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
รุ่่�นที่่� 29
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

• รองกรรมการผู้้�จัดั การ

ธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย
• รองกรรมการผู้้�จัดั การ
ธนาคารอิิสลามแห่่งประเทศไทย
• รองกรรมการผู้้�จัดั การ
บริิษัทั ธนารัักษ์์พัฒ
ั นาสิินทรััพย์์ จำำ�กััด
• หััวหน้้าคณะที่่ป� รึึกษาภููมิิภาค (Regional Lead Advisor)
บริิษัทั เชฟรอน เอเซีียเซาท์์ จำำ�กััด

การถืือครองหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ในนิิติบุิ คค
ุ ลใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ บสย. โดยมีีสััดส่่วน
ที่่เ� ท่่ากับั หรืือมากกว่่าร้อ้ ยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของนิิติบุิ คค
ุ ลนั้้น�

ไม่่มีี

การมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ บสย.

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร บสย.

ไม่่มีี
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การเข้้าร่ว
่ มการประชุุมของคณะกรรมการ
	บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ได้้กำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการไว้้ล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี
โดยในปีี 2563 ประธานกรรมการ บสย. ได้้กำำ�หนดการประชุุมปกติิเป็็นทุุกวัันพฤหััสบดีีสััปดาห์์ที่่� 4 ของเดืือนสำำ�หรัับ
คณะกรรมการ บสย. ทั้้�งนี้้� อาจมีีการประชุุมวาระพิิเศษตามความเหมาะสม
ในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการ บสย. จำำ�นวน 16 ครั้้�ง คณะกรรมการบริิหาร จำำ�นวน 7 ครั้้�ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จำำ�นวน 4 ครั้้�ง คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง จำำ�นวน 12 ครั้้�ง คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�
ดีีและการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CG&CSR) จำำ�นวน 12 ครั้้�ง คณะกรรมการบริิหารเงิินลงทุุน จำำ�นวน 12 ครั้้�ง
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน จำำ�นวน 6 ครั้้�ง คณะกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ จำำ�นวน 25 ครั้้�ง
และคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ จำำ�นวน 11 ครั้้�ง และคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�จััดการทั่่�วไป
4 ครั้้�ง ดัังมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
คณะกรรมการ
� กรรมการ
รายชื่่อ
บสย.

บริิหาร

ตรวจสอบ

กำำ�กัับ
ความเสี่่�ยง

CG & CSR

บริิหาร
เงิินลงทุุน

สรรหาและ
กำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

ประเมิิน

บริิหาร
เทคโนโลยีี

กิิจการ

สารสนเทศ

สััมพัั นธ์์

ผลการ
ปฏิิบััติิงาน
ของ ผจก.
ทั่่�วไป

นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย
นายวสัันต์์ เทีียนหอม*
ดร.เพิ่่�มพููน พึ่่�งประสิิทธิ์์�
นางอััญชลีี เต็็งประทีีป*
นายบััณฑิิต อนัันตมงคล
นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัักษณ์์
นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล
นายสุุพััฒน์์ เมธีีวรพจน์์
ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร

16/16
10/10
14/16 6/7
11/11
16/16
16/16
15/16 7/7
12/12
16/16 7/7

4/4

5/5

6/6

4/4
6/6
5/5
12/12
11/11
12/12 7/7 5/5 4/4
2/2
4/4 3/3 7/7
11/12 5/5 10/12
1/14**

4/4
11/11 4/4

4/4

4/4

หมายเหตุุ:
1. การระบุุจำำ�นวนครั้้�งที่่�มาประชุุมกัับจำำ�นวนครั้้�งที่่�จััดประชุุม ได้้กำำ�หนดเป็็นสััดส่่วนของตััวเลข เช่่น 2/3 หมายถึึง กรรมการได้้เข้้าร่่วมการประชุุม
2 ครั้้�ง จากการประชุุมทั้้�งหมด 3 ครั้้�ง
2. *นายวสัันต์์ เทีียนหอม พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการ บสย. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 กัันยายน 2563 และนางอััญชลีี เต็็งประทีีป พ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการ
บสย. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 กัันยายน 2563 เนื่่�องจากอายุุครบ 65 ปีีบริิบููรณ์์ ทำำ�ให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่งในกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ด้้วย
3. **เนื่่�องจากมีีการปรัับเลื่่�อนวัันเวลาประชุุม ทำำ�ให้้ทัับซ้้อนกัับภารกิิจที่่�สำำ�คััญและการประชุุมอื่่�นที่่�นััดหมายไว้้แล้้ว
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รายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการ
ในปีี 2563 บสย. ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนและค่่าเบี้้�ยประชุุมกรรมการบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อมได้้
ยึึดถืือปฏิิบััติิตามมติิคณะรััฐมนตรีีวัันที่่� 24 เมษายน 2562 และหนัังสืือของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
(สคร.) ตามหนัังสืือที่่� กค. 0803.2/ว.46 ลงวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2562 เรื่่�อง อััตราและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนและ
เบี้้ย� ประชุุมกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ และหนัังสืือที่่� กค. 0803.2/ว.90 ลงวัันที่่� 19 สิิงหาคม 2562 เรื่่อ� งแนวปฏิิบัติั เิ รื่่อ� งอััตราและ
หลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนและเบี้้�ยประชุุมกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ ซึ่่�งได้้กำำ�หนดให้้รััฐวิิสาหกิิจจ่่ายค่่าตอบแทนและเบี้้�ย
ประชุุมกรรมการรััฐวิิสาหกิิจไว้้โดยมีีสาระสำำ�คััญสรุุป ดัังนี้้�
หลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายค่่าตอบแทนและค่่าเบี้้�ยประชุุม

1. กำำ�หนดอััตราค่่าตอบแทนกรรมการรััฐวิิสาหกิิจรายเดืือนในอััตราเดืือนละ 10,000 บาท โดยให้้ประธานกรรมการ

ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนเป็็น 2 เท่่าของกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
2. กำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประชุุม
2.1 ในการจ่่ าย เบี้้� ย ประชุุ ม ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการรัั ฐ วิิ สา หกิิ จ คณะกรรมการบริิ ห าร
หรืือ คณะกรรมการอื่่�นๆ ที่่�คณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจแต่่งตั้้�งเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เฉพาะเรื่่�อง ให้้ประธานกรรมการได้้รัับ
เบี้้�ยประชุุมสููงกว่่ากรรมการร้้อยละ 25 ของเบี้้�ยประชุุมดัังกล่่าว
2.2 กรณีีการประชุุมคณะกรรมการ บสย. ให้้จ่่ายเบี้้�ยประชุุมกรรมการเป็็นรายครั้้�ง ไม่่เกิิน 20,000 บาท
ต่่อเดืือน ๆ ละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�มีีเหตุุสมควร อาจพิิจารณาจ่่ายเบี้้�ยประชุุมได้้เกิินกว่่า 1 ครั้้�งต่่อเดืือน
แต่่ต้้องไม่่เกิิน 15 ครั้้�งต่่อปีี
2.3 กรณีีการประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย คณะอนุุกรรมการ หรืือคณะทำำ�งานอื่่�น ที่่�แต่่งตั้้�งโดยบทบััญญััติิ
แห่่งกฎหมาย ระเบีียบซึ่่ง� เป็็นหลัักเกณฑ์์กลาง มติิคณะรััฐมนตรีี หรืือคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ ให้้จ่าย
่ เบี้้ย� ประชุุม
ให้้กัับกรรมการรััฐวิิสาหกิิจและกรรมการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บุุคลากรของรััฐวิิสาหกิิจ (กรรมการที่่�มาจากบุุคคลภายนอก)
ที่่� เ ข้้ าร่่ ว มประชุุ ม ในอัั ต รา 0.5 เท่่ า ของเบี้้� ย ประชุุ ม ที่่� จ่่ าย ให้้ ค ณะกรรมการรัั ฐ วิิ สา หกิิ จ เป็็ น จำำ� นวน
เท่่ ากัั น รวมแล้้ ว ไม่่ เ กิิ น 2 คณะ คณะละไม่่ เ กิิ น 1 ครั้้� ง ต่่ อ เดืื อ น (จ่่ าย เฉพาะเดืื อ นที่่� มีี การประชุุ ม และ
มาร่่วมประชุุม หากเดืือนใดมีีการประชุุมมากกว่่า 1 ครั้้�ง ให้้จ่่ายเบี้้�ยประชุุมได้้เพีียงครั้้�งเดีียว)
อนึ่่�ง ระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่่วยงานตรวจสอบภายในของรััฐวิิสาหกิิจ
พ.ศ. 2555 ได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีีกทางหนึ่่�งนอกเหนืือจาก
ค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ โดยเหมาจ่่ายเป็็นรายเดืือนเท่่ากับั เบี้้�ยประชุุมกรรมการของกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
จากหลัักเกณฑ์์ตามหนัังสืือของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) ทั้้�ง 2 ฉบัับที่่อ้� า้ งอิิง ดัังกล่่าว บสย.
ได้้ดำำ�เนิินการจ่่ายค่่าตอบแทนและเบี้้�ยประชุุมกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ ในปีี 2563 เป็็นจำำ�นวนเงิินรวมทั้้�งสิ้้�น 5,665,865.52
บาท โดยแยกเป็็ น การจ่่ ายค่่ า ตอบแทนรายเดืื อ น จำำ� นวน 1,578,365.52 บาท และค่่ า เบี้้� ย ประชุุ ม ตามรายคณะ
จำำ�นวน 4,087,500.00 บาท โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
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ค่่าตอบแทนกรรมการและค่่าเบี้้�ยประชุุมปีี 2563 (บาท)
คณะกรรมการ

ค่่าตอบแทน

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการตรวจสอบ

1,089,999.98
-

488,365.54

2,455,000.00
217,500.00

-

-

105,000.00

-

-

300,000.00
137,500.00

คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
(CG&CSR)

-

-

340,000.00

คณะกรรมการบริิหารเงิินลงทุุน
คณะกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ

-

-

300,000.00
190,000.00

คณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�
จััดการทั่่�วไป

-

-

42,500.00

คณะกรรมการ บสย.
คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

ยอดรวม

1,578,365.52

4,087,500.00

หมายเหตุุ:	ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการนัับรวมค่่าเบี้้�ยประชุุมของกรรมการที่่�มาจากบุุคคลภายนอกและเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบด้้วย

	สำำ�หรัับค่่าตอบแทนและค่่าเบี้้�ยประชุุมแยกตามรายชื่่�อกรรมการ (เฉพาะบุุคคลที่่�เป็็นกรรมการบรรษััทประกัันสิิน
เชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม) มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนกรรมการและค่่าเบี้้�ยประชุุมปีี 2563 (บาท)
คณะกรรมการ

นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย
นายวสัันต์์ เทีียนหอม
ดร.เพิ่่�มพููน พึ่่�งประสิิทธิ์์�
นางอััญชลีี เต็็งประทีีป
นายบััณฑิิต อนัันตมงคล
นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัักษณ์์
นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล
นายสุุพััฒน์์ เมธีีวรพจน์์
ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร
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ค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการตรวจสอบ

240,000.00
80,666.66
120,000.00
86,333.33
120,000.00
120,000.00
120,000.00
82,999.99
120,000.00

127,634.39
122,989.23
142,580.64
-

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

375,000.00
285,000.00
487,500.00
315,000.00
570,000.00
570,000.00
387,500.00
307,500.00
530,000.00

นอกจากนี้้� คณะกรรมการ บสย. ได้้รัับการจััดสรรโบนััสซึ่่�งคำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดผลประโยชน์์
ตอบแทนคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ ซึ่่�งอิิงกัับกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี สััดส่่วนของระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการใน
ปีีนั้้�น อััตราการเข้้าประชุุมของกรรมการ รวมทั้้�งการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ บสย. ตามบัันทึึกข้้อตกลงการ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจระหว่่าง บสย. กัับกระทรวงการคลัังในปีีที่่�คำำ�นวณโบนััส โดยโบนััสของกรรมการที่่�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในช่่วงปีี 2562 จำำ�นวน 15 คน คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินรวมทั้้�งสิ้้�น 954,427.80 บาท ซึ่่�งได้้จััดสรรให้้กัับกรรมการ
ในช่่วงเดืือนมิิถุุนายน 2563 ที่่�ผ่่านมา สำำ�หรัับโบนััสจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 ยัังอยู่่�ระหว่่างรอผลการประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจตามแนวทางระบบการประเมิินคุุณภาพ
รััฐวิิสาหกิิจจากกระทรวงการคลััง

47

48

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร		
กรรมการและผู้จด
ั การทัว่ ไป
นายวิเชษฐ วรกุล			
รองผู้จด
ั การทัว่ ไปอาวุโส
สายงานบริหารช่องทางและพัฒนา
ผู้ประกอบการ
นายจตุฤทธิ ์ จันทรกานต์		
รองผู้จด
ั การทัว่ ไปอาวุโส
สายงานปฏิบัติการ
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
รองผู้จด
ั การทัว่ ไปอาวุโส
สายงานการเงิน
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวฒ
ั น์
รองผู้จด
ั การทัว่ ไป
สายงานสารสนเทศและดิจท
ิ ัล
นางดุสิดา ทัพวงษ์
รองผู้จด
ั การทัว่ ไป
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
นายเกรียงไกร ไชยศิรว
ิ งศ์สุข
รองผู้จด
ั การทัว่ ไป
สายงานสนับสนุน

49

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการและผู้จด
ั การทัว่ ไป

50

ชื่่�อ-นามสกุุล

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป

อายุุ

46 ปีี

การศึึกษา

- Doctor of Business Administration, Strathclyde Business School, UK
- Master of Business Administration, Birmingham Business School, UK
- วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต (อุุตสาหการ), จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

อายุุงานใน บสย.

2 ปีี

ประสบการณ์์
ทำำ�งาน

บสย.
2561 - ปััจจุุบััน
ที่่�อื่่�น
2559 – 2561

การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
อนุุกรรมการ /
กรรมการสำำ�คััญ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
รองกรรมการผู้้�จััดการ
ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

2554 – 2559

รองกรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารสายงานธุุรกิิจรายย่่อย
ธนาคารอิิสลามแห่่งประเทศไทย

2553 – 2554

รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาธุุรกิิจและการตลาด
บริิษััท ธนารัักษ์์พััฒนาสิินทรััพย์์ จำำ�กััด

2549 – 2553

หััวหน้้าคณะที่่�ปรึึกษาภููมิิภาคเอเชีียใต้้ (Regional Lead Advisor)
ฝ่่ายนโยบายด้้านรััฐกิิจและกิิจการสััมพัันธ์์
บริิษััท เชฟรอนเอเชีียเซ้้าท์จำ์ ำ�กััด

2563

อนุุกรรมการ ภายใต้้คณะกรรมการบริิหารสถานการณ์์เศรษฐกิิจ
จากผลกระทบของการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19)

2563

กรรมการที่่�ปรึึกษา ศููนย์์สนัับสนุุนและให้้บริิการประเมิินจััดอัันดัับเทคโนโลยีี
ของประเทศ สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)

2560

กรรมการ คณะกรรมการบริิหารการเงิินและทรััพย์์สิิน
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์

2559

อนุุกรรมการ คณะกรรมการ บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด

2559

อนุุกรรมการ คณะอนุุกรรมการการลงทุุน กองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.)

51

นายวิเชษฐ วรกุล

ชื่่�อ-นามสกุุล

นายวิิเชษฐ วรกุุล

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

รองผู้้�จััดการทั่่�วไปอาวุุโส สายงานบริิหารช่่องทางและพััฒนาผู้้�ประกอบการ

อายุุ

56 ปีี

การศึึกษา

MBA (Finance), University of Akron, Ohio, USA.			
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต วิิศวกรรมอุุตสาหการ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์

อายุุงานใน บสย.

9 ปีี 6 เดืือน

ประสบการณ์์
ทำำ�งาน

บสย.
2563 - ปััจจุุบััน

รองผู้้�จััดการทั่่�วไปอาวุุโส สายงานบริิหารช่่องทางและพััฒนาผู้้�ประกอบการ

2554 - 2562

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานธุุรกิิจ

ที่่�อื่่�น
2553 - 2554

กรรมการบริิหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd.

2537 - 2552

รองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทเงิินทุุนสิินอุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)

2535 - 2537

ผู้้�จััดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd.

2534 - 2535

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ บริิษััทเงิินทุุนเอกธนกิิจ จำำ�กััด (มหาชน)

52

นายจตุฤทธิ ์ จันทรกานต์

ชื่่�อ-นามสกุุล

นายจตุุฤทธิ์์� จัันทรกานต์์

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

รองผู้้�จััดการทั่่�วไปอาวุุโส สายงานปฏิิบัติั ิการ

อายุุ

52 ปีี

การศึึกษา

- Master of Business Administration (MBA), Cleveland State University, Ohio, USA.
- บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (บริิหารธุุรกิิจ) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

อายุุงานใน บสย.

6 ปีี 6 เดืือน

ประสบการณ์์
ทำำ�งาน

บสย.
2563 - ปััจจุุบััน

รองผู้้�จััดการทั่่�วไปอาวุุโส สายงานปฏิิบัติั ิการ

2561 - 2563

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานบริิหารสิินทรััพย์์ และกำำ�กัับดููแลงานของ
สายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

2557 - 2561

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานสนัับสนุุน

ที่่�อื่่�น
2551 - 2557

Head of Unsecured Lending Products & Payments
บมจ. ธนาคารธนชาต

2549 - 2551

ผู้้�บริิหารผลิิตภััณฑ์์บััตรเครดิิตและร้้านค้้ารัับบััตร การตลาดและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
บััตรเครดิิต บมจ. ธนาคารกสิิกรไทย

2542 - 2548

ผู้้�บริิหารระดัับสููง บริิษััท อีีซี่่�บาย จำำ�กััด (มหาชน)

53

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์

ชื่่�อ-นามสกุุล

นางวสุุกานต์์ วิิศาลสวััสดิ์์�

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

รองผู้้�จััดการทั่่�วไปอาวุุโส สายงานการเงิิน

อายุุ

59 ปีี

การศึึกษา

- พััฒนบริิหารศาสตร์์มหาบััณฑิิต การวิิเคราะห์์และประเมิินโครงการ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
- เศรษฐศาสตรบััณฑิิต สาขาการเงิินและการธนาคาร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

อายุุงานใน บสย.

10 เดืือน

ประสบการณ์์
ทำำ�งาน

บสย.
ธ.ค. 63 - ปััจจุุบััน
มีี.ค. 63 - พ.ย. 63
ที่่�อื่่�น
2559 - 2563
2557 - 2558
2554 - 2557

2552 - 2554
2548 - 2552
2558 - 2559
2558 - 2559
2553 - 2557
54

รองผู้้�จััดการทั่่�วไปอาวุุโส สายงานการเงิิน
รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานการเงิิน
กรรมการและผู้้�จััดการ บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานการเงิิน และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท เอสเอฟ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ สายการเงิินและการบััญชีี
บริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ สายการเงิิน และผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
บริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเงิินทุุน สายการเงิินและการบััญชีี
บริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท ซิิลิิค คอร์์ป จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ กรรมการควบคุุมภายในและปฏิิบััติิตามกฎหมาย
กรรมการลงทุุน และประธานกรรมการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
บริิษััท กรุุงไทย แอกซ่่า ประกัันชีีวิิตจำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
บริิษััท โรงแรมท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ จำำ�กััด

ดร. ฐิติพงศ์ นันทาภิวฒ
ั น์

ชื่่�อ-นามสกุุล

ดร.ฐิิติิพงศ์์ นัันทาภิิวััฒน์์

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานสารสนเทศและดิิจิิทััล

อายุุ

44 ปีี

การศึึกษา

- Doctor of Information Technology, Murdoch University, Perth, Australia
- M.Sc. in Information Science, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.
- B.Sc. in Computer Science, University of Waikato, Hamilton, New Zealand

อายุุงานใน บสย.

1 ปีี 1 เดืือน

ประสบการณ์์
ทำำ�งาน

บสย.
2563 - ปััจจุุบััน

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานสารสนเทศและดิิจิิทััล

2562 - 2562

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ที่่�อื่่�น
2560 - 2562

2561 - 2562

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร การท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท แกรนด์์ แอสเสท โฮเทลส์์ แอนด์์ พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริิษััท บลิิส-เทล จำำ�กััด (มหาชน)

2560 - 2561

ที่่�ปรึึกษาผู้้�บััญชาการ ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ สำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง

2559 - 2560

กรรมการ รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทยดิิสทริิบิิวชั่่�น จำำ�กััด

2557 - 2562

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานอนุุกรรมการพััฒนาระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด (ปณท.)
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี ฝ่่ายการตลาดต่่างประเทศ และคณบดีีวิิทยาลััยนานาชาติิ
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
ผู้้�ช่่วยรองประธาน กสทช. (ผู้้�ช่่วยประธานกรรมการกิิจการโทรคมนาคม)
สำำ�นัักงาน กสทช.

2561 - 2562

2556 - 2560
2554 - 2556

55

นางดุสิดา ทัพวงษ์

ชื่่�อ-นามสกุุล
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
อายุุ
การศึึกษา
อายุุงานใน บสย.
ประสบการณ์์
ทำำ�งาน

นางดุุสิิดา ทััพวงษ์์
รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานกลยุุทธ์์และผลิิตภััณฑ์์
54 ปีี
- M.B.A. Emporia State University, USA							
- เศรษฐศาสตร์์มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต สาขาการเงิิน การคลัังระหว่่างประเทศ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
11 ปีี 2 เดืือน
บสย.
2563 - ปััจจุุบััน
รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานกลยุุทธ์์และผลิิตภััณฑ์์
11 - 31 ธ.ค. 2562
2562 - 2562
2560 - 2562
2556 - 2560

2556 - 2556
2555 - 2556
2553 - 2555
2552 - 2553
ที่่�อื่่�น
2548 - 2552
2542 - 2548
2539 - 2542
2534 - 2536
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รัักษาการรองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานกลยุุทธ์์และการเงิิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานกลยุุทธ์์และการเงิิน
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายกลยุุทธ์์องค์์กร
ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกลยุุทธ์์องค์์กร
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ (รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ) ฝ่่ายกลยุุทธ์์องค์์กร
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายการตลาด
ผจก.ส่่วนอาวุุโส ส่่วนวางแผนและงบประมาณ
ฝ่่ายวางแผนและยุุทธศาสตร์์องค์์กร

รองผู้้�อำำ�นวยการ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ บริิษััท ทริิสเรทติ้้�ง จำำ�กััด
วาณิิชธนกิิจ บริิษััท สยามวานิิชธุุรกิิจ จำำ�กััด
เศรษฐกรอาวุุโส บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหารสััตว์์ จำำ�กััด

นายเกรียงไกร ไชยศิรว
ิ งศ์สุข

ชื่่�อ-นามสกุุล

นายเกรีียงไกร ไชยศิิริิวงศ์์สุุข

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานสนัับสนุุน

อายุุ

47 ปีี

การศึึกษา

- บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
- วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

อายุุงานใน บสย.

8 ปีี 8 เดืือน

ประสบการณ์์
ทำำ�งาน

บสย.
2563 - ปััจจุุบััน

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานสนัับสนุุน

2562 - 2562

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

2561 - 2562

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายการตลาดและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์

2555 - 2561

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายการตลาดและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์

ที่่�อื่่�น
2553 - 2555

VP. Head of Small SME Credit Product
ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน)

2545 - 2553

ผู้้�จััดการอาวุุโส สำำ�นัักงานจัังหวััดเชีียงใหม่่
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)

2544 – 2545

อาจารย์์ประจำำ�สาขาภาควิิชาการจััดการ มหาวิิทยาลััยโยนก

2538 - 2544

วิิศวกรอาวุุโส ภาคเหนืือ-ลำำ�ปาง
บรรษััทเงิินทุุนอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (IFCT)
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คณะผู้้�บริิหาร บสย.

นายศิิษฎ์์ วงศาริิยะ

นายศิริพงษ์ แผนสนิท

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
สำำ�นัักกรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบริิหารงานคดีี

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

น.ส.ปราณี วงค์อ�ำ นวยกุล

นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
สำำ�นัักพััฒนาองค์์กร

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายกิิจการสาขา 2
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คณะผู้้�บริิหาร บสย.

นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ

นายพิทยา ปริวัฒนศักดิ ์

นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายพััฒนาและบริิหารผลิิตภััณฑ์์

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบริิหารงานกลาง

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบริิหารการลงทุุน

นายวุฒิพั นธุ์ ปริดิพั นธ์

นายดุลยวิทย์ อินทปั นตี

ดร.ชุณหพงษ์ ไทยอุปถัมภ์

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
�
ฝ่่ายวิิเคราะห์์ค้ำำ�ประกัันสิินเชื่่อ

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับปฏิิบัติ
ั ิการ

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายกลยุุทธ์์และพััฒนาระบบดิิจิทั
ิ ัล

นางผกามาศ สัจจพงษ์

นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ

นายวิรชาติ อินทร์กง

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
สำำ�นัักพััฒนาองค์์กร

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายพิิธีก
ี ารค้ำำ�ประกััน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกฎหมาย
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คณะผู้้�บริิหาร บสย.

นายสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์

นายชญานิน ศิริจางคพั ฒนา

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกิิจการสาขา 2

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพิิธีก
ี ารค้ำำ�ประกััน

นายโกศล จันทะมาต

น.ส.ปิ ยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ์

น.ส.พู ลสิริ จันทร์เสวี

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักพััฒนาองค์์กร

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร

น.ส.ประภัสรา เนาวบุตร

นางอติพร ค้วนสมบุญ

นายพั ฒนพงษ์ วงศ์วน
ั

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกิิจการสาขา 1

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายค่่าประกัันชดเชย

รัักษาการผู้้�บริิหาร
ฝ่่ายกลยุุทธ์์องค์์กร
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การเปลี่่�ยนแปลงผู้้�บริิหารระดัับสููง
และผู้้�บริิหารระดัับฝ่่าย
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่�

� – สกุุล
ชื่่อ

ระดัับพนัักงาน

สัังกััด

วัันที่่�

หมายเหตุุ

1 นายวิิเชษฐ วรกุุล

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป
อาวุุโส

1 มกราคม 2563

เลื่่�อนระดัับ
พนัักงาน

2 นายจตุุฤทธิ์์� จัันทรกานต์์

1 มกราคม 2563

3 นางดุุสิิดา ทััพวงษ์์

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป
อาวุุโส
รองผู้้�จััดการทั่่�วไป

4 นายเกรีียงไกร ไชยศิิริิวงศ์์สุุข

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป

5 นางวสุุกานต์์ วิิศาลสวััสดิ์์�

รองผู้้�จััดการทั่่�วไป
รองผู้้�จััดการทั่่�วไป
อาวุุโส

สายงาน
บริิหารช่่องทาง
และพััฒนา
ผู้้�ประกอบการ
สายงาน
ปฏิิบััติิการ
สายงานกลยุุทธ์์
และผลิิตภััณฑ์์
สายงาน
สนัับสนุุน
สายงาน
การเงิิน

เลื่่�อนระดัับ
พนัักงาน
เลื่่�อนระดัับ
พนัักงาน
เลื่่�อนระดัับ
พนัักงาน
เริ่่�มงาน
เลื่่�อนระดัับ
พนัักงาน

1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
2 มีีนาคม 2563
1 ธัันวาคม 2563

ผู้้�บริิหารระดัับฝ่่าย

ที่่�

วัันที่่�

หมายเหตุุ

1 นายศิิริิพงษ์์ แผนสนิิท
2 นายพิิทยา ปริิวััฒนศัักดิ์์�

1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563

โอนย้้าย
โอนย้้าย

3
4

1 มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
1 มีีนาคม 2563

โอนย้้าย
โอนย้้าย
โอนย้้าย

1 เมษายน 2563
1 ตุุลาคม 2563
1 มกราคม 2563
1 พฤศจิิกายน
2563

โอนย้้าย
โอนย้้าย
โอนย้้าย
เลื่่�อนระดัับ
พนัักงาน

5
6
7

� – สกุุล
ชื่่อ

ระดัับพนัักงาน

สัังกััด

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารงานคดีี
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบริิหาร
งานกลาง
น.ส.ปิิยพรรณ วิิทยาสุุนทรวงศ์์
ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักพััฒนาองค์์กร
นายชญานิิน ศิิริิจางคพััฒนา
ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
ฝ่่ายพิิธีีการ
ค้ำำ��ประกััน
น.ส.ปราณีี วงค์์อำำ�นวยกุุล
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สำำ�นัักพััฒนาองค์์กร
นางผกามาศ สััจจพงษ์์
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สำำ�นัักพััฒนาองค์์กร
นางวลััยลัักษณ์์ จิิตรประวััติิ
ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพิธีีิ การ
ค้ำำ��ประกััน
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
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ที่่�

� – สกุุล
ชื่่อ

8 นายคมสััน วััฒนวนาพงษ์์

9 นายสมเกีียรติิ รุ่่�งเรืืองลดา

10 นางอติิพร ค้้วนสมบุุญ
11 นายดุุลยวิิทย์์ อิินทปัันตีี

12 ดร.ชุุณหพงศ์์ ไทยอุุปถััมภ์์

ระดัับพนัักงาน

สัังกััด

วัันที่่�

หมายเหตุุ

ผู้้�อำำ�นวยการ

ฝ่่ายส่่งเสริิมลููกค้้า
และพััฒนา
ผู้้�ประกอบการ
ฝ่่ายกิิจการสาขา 2

1 มกราคม 2563

โอนย้้าย

16 พฤศจิิกายน
2563
1 มกราคม 2563

โอนย้้าย

1 เมษายน 2563

เริ่่�มงาน

ผู้้�อำำ�นวยการ

ฝ่่ายปฏิิบััติิการและ
โอนย้้าย
สนัับสนุุนเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
ฝ่่ายบริิหารความ 28 ธัันวาคม 2563 โอนย้้าย
มั่่�นคงปลอดภััย
ทางไซเบอร์์
ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายค่า่ ประกััน 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เลื่่�อนระดัับ
ชดเชย
พนัักงาน
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบริิหาร
1 เมษายน 2563
เริ่่�มงาน
ความเสี่่�ยงและ
กำำ�กัับปฏิิบััติิการ
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส

ฝ่่ายกลยุุทธ์์และ
พััฒนาระบบดิิจิิทััล

ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�จััดการทั่่�วไป จะดำำ�เนิินการตามกรอบหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลที่่�อยู่่�ในสััญญาจ้้างผู้้�
บริิหารสููงสุุด โดยคณะกรรมการ บสย.จะแต่่งตั้้�งคณะกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�จััดการทั่่�วไป เพื่่�อประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานในแต่่ละปีี ตามแผนงานและตััวชี้้�วััดที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ บสย. ตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีีของแต่่ละปีี รวมทั้้�ง
พิิจารณาปรัับค่่าตอบแทนคงที่่�และค่่าตอบแทนพิิเศษ และนำำ�เสนอคณะกรรมการ บสย.เพื่่�ออนุุมััติิต่่อไป
	สำำ�หรัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริหิ ารระดัับสููง คืือผู้้�บริหิ ารสายงานนั้้�น จะพิิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�จะเป็็นผู้้�พิิจารณาในการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดและค่่าตอบแทนต่่าง ๆ โดยมีีผู้้�จััดการทั่่�วไปร่่วมในการ
พิิจารณาด้้วย หลัังจากนั้้�นจะมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ปรัับค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี ได้้แก่่ การขึ้้�น
เงิินเดืือนและจ่่ายเงิินโบนััส โดยค่่าตอบแทนรวมผู้้�บริิหารระดัับสููง 3 ปีี ย้้อนหลััง สรุุปได้้ดัังนี้้�
รายการ

ค่่าตอบแทน (บาท)
สวััสดิิการ (บาท)

62

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

18,435,115.12
176,738.00

27,595,763.54
342,449.25

23,490,756.00
282,906.70

โครงสร้้างอััตรากำำ�ลััง
จำำ�นวนพนัักงานและลููกจ้้าง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
พนัักงาน
ประจำำ�

พนง.ชั่่�วคราว

พนง. จาก
บริิษััท
Outsource

29

2

0

ผู้้�บริิหารสายงาน

1

-

-

ฝ่่ายพััฒนาและบริิหารผลิิตภััณฑ์์

15

1

-

ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

4

-

-

ฝ่่ายกลยุุทธ์์องค์์กร

9

1

-

78

0

22

ผู้้�บริิหารสายงาน

1

-

-

ฝ่่ายส่่งเสริิมลููกค้้าและพััฒนาผู้้�ประกอบการ

7

-

-

ฝ่่ายกิิจการสาขา 1

25

-

8

ฝ่่ายกิิจการสาขา 2

45

-

14

84

25

1

ผู้้�บริิหารสายงาน

1

-

-

ฝ่่ายวิิเคราะห์์ค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ

27

8

-

ฝ่่ายบริิหารหนี้้�

17

7

1

ฝ่่ายบริิหารงานคดีี

14

2

-

ฝ่่ายพิิธีีการค้ำำ��ประกััน

25

8

-

สายงานสารสนเทศและดิิจิทั
ิ ัล

18

1

0

ผู้้�บริิหารสายงาน

1

-

-

ฝ่่ายกลยุุทธ์์และพััฒนาระบบดิิจิิทััล

13

-

-

ฝ่่ายปฏิิบััติิการและสนัับสนุุนเทคโนโลยีีสารสนเทศ

4

1

-
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11

8

ผู้้�บริิหารสายงาน

1

-

-

ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

17

4

-

ฝ่่ายบริิหารการลงทุุน

4

-

-

ฝ่่ายบริิหารงานกลาง

22

4

8

ฝ่่ายค่่าประกัันชดเชย

24

3

-

� า่ ยงาน
ชื่่อฝ่
สายงานกลยุุทธ์์และผลิิตภััณฑ์์

สายงานบริิหารช่่องทางและพัั ฒนาผู้้�ประกอบการ

สายงานปฏิิบััติิการ

สายงานการเงิิน

63

พนัักงาน
ประจำำ�

พนง.ชั่่�วคราว

พนง. จาก
บริิษััท
Outsource

45

1

0

ผู้้�บริิหารสายงาน

1

-

-

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

12

-

-

ฝ่่ายสื่่�อสารและภาพลัักษณ์์องค์์กร

10

1

-

สำำ�นัักกรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป

14

-

-

ฝ่่ายกฎหมาย

2

-

-

สำำ�นัักพััฒนาองค์์กร

6

-

-

23

0

0

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

10

-

-

ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับปฏิิบััติิการ

10

-

-

ฝ่่ายบริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

3

-

-

345

40

31

� า่ ยงาน
ชื่่อฝ่
สายงานสนัับสนุุน

ฝ่่ายงานที่่�รายงานตรงต่่อผู้้�จัด
ั การทั่่�วไป

รวม

ค่่าใช้้จ่า่ ยรวมด้้านพนัักงานและลููกจ้้าง
	บสย. ได้้กำำ�หนดกรอบเงิินเดืือนพนัักงานและลููกจ้้างตามเกณฑ์์ที่่�กระทรวงการคลัังอนุุมััติิ และคณะกรรมการ
บสย. เป็็นผู้้�พิิจารณาสวััสดิิการ สำำ�หรัับโบนััสจะพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานตามกรอบการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานที่่�
บสย. ตกลงกัับกระทรวงการคลััง โดยค่่าใช้้จ่่ายรวมพร้้อมกัับจำำ�นวนรายพนัักงานและลููกจ้้าง ณ วัันสิ้้�นปีี 2561-2563
สรุุปดัังนี้้�
ค่่าใช้้จ่า่ ยรวม
(บาท)

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

พนัักงาน
ประจำำ�

ลููกจ้้าง

พนัักงาน
ประจำำ�

ลููกจ้้าง

พนัักงาน
ประจำำ�

ลููกจ้้าง

เงิินเดืือน/ค่่าจ้้าง

188,657,676.76

10,059,487.33

216,254,661.91

10,348,582.73

236,652,415.34

12,194,917.34

โบนััส

66,559,932.31

-

82,869,354.01

-

27,573,065.66

-

สวััสดิิการ

47,194,705.61

-

52,306,673.80

-

81,637,009.39

-

302,412,314.68

10,059,487.33

351,430,689.72

10,348,582.73

345,862,490.39

12,194,917.34

รวม

64

65

ภาวะแวดล้้อมการดำำ�เนิินงาน
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ภาพรวมเศรษฐกิิจและแนวโน้้ม
	นัับจากความพยายามของไทยในการปรัับเปลี่่ย� นนโยบายด้้านการค้้าไปสู่่�ระบบการค้้าเสรีีในช่่วงแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 5 ในช่่วงปีี พ.ศ. 2525-2529 ตลอดถึึงการเปิิดเสรีีทางการค้้าตามข้้อตกลงเขตการค้้าเสรีีอาเซีียน
หรืือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) อัันเป็็นความตกลงเขตการค้้าเสรีีฉบัับแรกของไทย ซึ่ง่� มีีผลนัับจากปีี 2535 เป็็นต้้นมา
ด้้วยวััตถุุประสงค์์ในการเพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่งขัันและเชื่่อ� มต่่อเศรษฐกิิจของกลุ่่�มประเทศสมาชิิกอาเซีียนหรืือสมาคม
ประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (Association of South East Asian Nations) เข้้ากัับเศรษฐกิิจโลก โดยการลด
อััตราภาษีีศุุลกากรและข้อจํํากััดทางการคาอื่่�นๆ ที่่�มิิใชภาษีี (Non-Tariff Barriers) ตลอดจนการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างภาษีี
ศุุลกากรเพื่่�อเอื้้อ� อํํานวยการคาเสรีีระหวางประเทศสมาชิิก ส่่งผลให้้การส่่งออกเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของ
ประเทศเรื่่�อยมา โดยมีีอััตราการขยายตััวเฉลี่่�ยต่่อปีีในช่่วง พ.ศ. 2535-2538 สููงกว่่าร้้อยละ 18 และส่่งผลให้้อััตราการขยาย
ตััวของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยร้้อยละ 8.5 ต่่อปีี โดยการขยายตััว
ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศและการส่่งออกของไทยในช่่วงเวลาต่่าง ๆ สรุุปดัังนี้้�
การขยายตััวของ GDP และการส่่งออกของไทยในช่่วงเวลาต่่าง ๆ

ที่่�มา : สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.)

	ปีี 2563 ภายใต้้วิิกฤตการแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลให้้การขยายตััว GDP
ของไทยมีีอััตราการขยายตััวต่ำำ�� กว่่าค่่าเฉลี่่�ยในช่่วงปีี 2558-2562 ซึ่�ง่ อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3.4 และนัับว่่าต่ำ��ำ สุุดในรอบระยะเวลา
22 ปีีที่่ผ่� า่ นมา รวมทั้้ง� ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อรายได้้ภาคการท่่องเที่่ย� วของไทย ซึ่่ง� มีีมููลค่่าประมาณร้้อยละ 16 ของ GDP
ในปีี 2562 โดยมีีสััดส่่วนรายได้้สำ�ำ คััญจากนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิซึ่�ง่ มีีพฤติิกรรมการใช้้จ่่ายระหว่่างการท่่องเที่่�ยวเฉลี่่�ย
มากกว่่านักั ท่่องเที่่ย� วชาวไทยคิิดเป็็น 2 เท่่า หรืือประมาณ 10 เท่่าของการใช้้จ่าย
่ ปรกติิเฉลี่่ย� ของคนไทย โดยวิิกฤตโรคระบาด
ในครั้้�งนี้้�แตกต่่างจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดที่่�ผ่่านมาทั้้�งขอบเขตพื้้�นที่่�การแพร่่ระบาดที่่�แพร่่กระจายแล้้วกว่่า 200 ประเทศ
ทั่่ว� โลก ความรวดเร็็วในการแพร่่ระบาดและระยะเวลายาวนานของการแพร่่ระบาด รวมถึึงความรุุนแรงของผลกระทบที่่�มีีต่อ่
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งกดดัันก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในรููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตและโครงสร้้างเศรษฐกิิจทั่่�วโลกอัันนำำ�ไป
สู่่�ภาวะดุุลยภาพใหม่่หรืือบนฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ (New Normal) อย่่างก้้าวกระโดดและบนฐานวิิถีีชีีวิิตถััดไป (Next Normal)
ในระยะต่่อไป ภายใต้้การประสมประสานความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และนวััตกรรมทางเทคโนโลยีีที่่เ� กิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
	สำำ�หรัับสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจของไทยที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดเป็็นวงกว้้างของ COVID-19 เช่่น
เดีียวกัับประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก และมีีแนวโน้้มการฟื้้�นตััวของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในกรอบจำำ�กััดและอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป
ทั้้�งนี้้� ด้้วยนโยบายการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจและมาตรการความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ และอานิิสงส์์ของมาตรการเหล่่านั้้�นที่่�จะทยอย
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ส่่งผลเกิิดขึ้้�นตลอดจนการปรัับตััวของภาคธุุรกิิจต่่าง ๆ และแรงขัับเคลื่่�อนจากกลไกภาครััฐจึึงเป็็นที่่�คาดหมายว่่าสถานการณ์์
วิิกฤติิทางเศรษฐกิิจจะค่่อย ๆ บรรเทาคลี่่�คลายตามกรอบระยะเวลาการฟื้้�นตััวของปััจจััยสำ�ำ คััญทางเศรษฐกิิจและระดัับ
ความเชื่่อ� มั่่น� ของภาคธุุรกิจิ และครััวเรืือน ภายใต้้ความสมดุุลในการบริิหารจััดการด้้านเศรษฐกิิจและมาตรการทางสาธารณสุุข
ของภาครััฐ ดัังเช่่นวิิกฤตต่่าง ๆ ที่่เ� คยเกิิดขึ้้น� ของไทย
สภาวการณ์์ท่่องเที่่�ยวไทยในช่่วงวิิกฤติิโรคระบาด
ระบบทางเดิินหายใจเฉีียบพลัันร้้ายแรง (SARS)

ที่่�มา : สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ (สสช.)

สภาวการณ์์ทางเศรษฐกิิจของไทยในช่่วงวิิกฤติิเศรษฐกิิจเอเชีีย พ.ศ. 2540

ที่่�มา : สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.)

จากแนวคิิดในการพััฒนาเศรษฐกิิจอย่่างประสมประสานและอย่่างยั่่ง� ยืืนด้้วยแรงขัับเคลื่่�อนทางเศรษฐกิิจทั้้ง� จากอุุปสงค์์
ภายในประเทศ (Domestic Demand-Led Growth) และจากต่่างประเทศ (Export-Led Growth) เบื้้อ� งต้้นเพื่่อ� ลดข้้อจำำ�กััดต่่าง ๆ
ของตลาดภายในประเทศ (Internal Demand Constraint) อัันนำำ�มาซึ่่ง� ความสำำ�เร็็จและก้้าวหน้้าครั้้ง� สำำ�คััญของกลุ่่�มประเทศสมาชิิก
ASEAN ในปีี 2563 ในการแสวงหาความร่่วมมืือทางการค้้าและการลงทุุนผ่่านการลงนามตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิภิ าค
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ของประเทศสมาชิิกร่่วมกัับประเทศจีีน เกาหลีีใต้้ ญี่่ปุ่่�� น ออสเตรเลีีย
นิิวซีีแลนด์์ รวมเป็็น 15 ประเทศสมาชิิก โดยกลุ่่�มประเทศ RCEP ทั้้ง� หมดนัับรวมเป็็นเขตการค้้าที่่มีีศั
� กั ยภาพและมีีขนาดใหญ่่ที่่สุ� ดุ
ในโลก โดยมีีขนาดเศรษฐกิิจรวมกัันคิิดเป็็น 27,530 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หรืือร้้อยละ 27.7 ของเศรษฐกิิจโลก และมีีประชากร
รวมกัันกว่่า 3,549 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 45.3 ของจำำ�นวนประชากรโลก และมีีมููลค่่าการค้้ารวม 11,545 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
คิิดเป็็นร้้อยละ 29.4 ของมููลค่่าการค้้าโลก
68

และจากสภาวการณ์์การค้้าโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
และที่่อ� าจเปลี่่ย� นแปลงในอนาคต ดัังนั้้น� เพื่่อ� ให้้ครอบคลุุมต่่อ
สภาวการณ์์ดัังกล่่าวและเตรีียมความพร้้อมต่่อการเจรจา
ข้้อตกลงทางการค้้าอื่่น� ๆ ในอนาคต ข้้อตกลง RCEP จึึงได้้
พิิจารณาความร่่วมมืือมิิติอื่่ิ น� ๆ ที่่�สำำ�คััญด้้วย อาทิิ การพััฒนา
ความร่่วมมืือระหว่่างกลุ่่�มภาคีีด้้านการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
ที่่�จ ะสนัั บสนุุน ต่่ อ การเติิ บ โตและการจ้้ า งงานในภาพรวม
การพััฒนาความร่่วมมืือเพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนวิิสาหกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ด้้วยตระหนัักถึึงบทบาท
ความสำำ� คัั ญ ของ SMEs ในการสร้้ า งความเจริิ ญ เติิ บ โต
ทางเศรษฐกิิจและนวััตกรรมตลอดจนการจ้้างงานของประเทศ
โดยข้้อตกลง RCEP ถููกคาดหมายให้้เป็็นกลไกผลัักดัันเพื่่อ� สร้้าง
โอกาสในการฟื้้�นฟููและชดเชยการเติิบโตทางเศรษฐกิิจให้้กัับ
กลุ่่�มประเทศสมาชิิกที่่�ต่่างเผชิิญความท้้าทายจากภาวการณ์์
ชะลอตััวทางเศรษฐกิิจและผลกระทบจากการกีีดกัันทางการค้้า
ตลอดจนผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 รวมถึึง
การพััฒนาโครงสร้้างและขีีดความสามารถทางเศรษฐกิิจของ
ประเทศต่่าง ๆ ให้้เพิ่่ม� ขึ้้น� สอดรัับสภาวการณ์์ต่า่ ง ๆ ในอนาคต
	นัับจากความเปราะบางทางเศรษฐกิิจจากการหดตััว
ของ GDP รายไตรมาสแรกตลอดจน GDP ในปีี 2563 และ
ด้้วยมุุมมองคาดการณ์์การฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจในภาพรวม

อย่่างประคัับประคองและด้้วยอััตราการฟื้้�นตััวที่่�แตกต่่างกััน
ในแต่่ละอุุตสาหกรรม (Uneven Recovery) ในระยะฟื้้น� ตััว
(Recovery Stage) ก่่ อ นกลัั บ เข้้ าสู่่�ร ะดัั บ เดิิ ม ก่่ อ นการ
แพร่่ระบาด (Pre-Pandemic Level) ภายใต้้ศักั ยภาพและ
แรงกดดัันจากความเสี่่ย� งของประเทศ (Country Risks) ทั้้ง� จาก
สภาพแวดล้้อมภายนอกและสถานการณ์์ความไม่่แน่่นอน
ต่่าง ๆ ภายในประเทศ รวมถึึงสภาวการณ์์และผลกระทบที่่�
เกิิดขึ้้�นจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 มาตรการและ
ประสิิ ท ธิิ ผ ลด้้ า นสาธารณสุุ ข ตลอดจนผลของมาตรการ
ช่่วยเหลืือและบรรเทาผลกระทบในระยะต่่าง ๆ ทางเศรษฐกิิจ
โดยมีีปัั จจัั ย หนุุ นทั้้�งจากการฟื้้�นตัั ว ทางเศรษฐกิิ จต่่ อ เนื่่�อ ง
ของประเทศคู่่�ค้้า และความพยายามของไทยในการยกระดัับ
ความเชื่่�อมโยงทางเศรษฐกิิจไทยเข้้ากัับห่่วงโซ่่การผลิิตใหม่่
ของโลก (New Global Value Chain) การพััฒนาโครงสร้้าง
เศรษฐกิิจของประเทศเข้้าสู่่�ภาคบริิการสมััยใหม่่ (Modern
Service) และการเป็็ น ประเทศที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ
ด้้ ว ยการค้้ า (Trading Nation) ซึ่่�ง ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด มููลค่่ า เพิ่่�ม
(Value-added) ทางเศรษฐกิิ จ ที่่� สูู งมากขึ้้� น โดยสรุุ ป
แนวโน้้ ม เศรษฐกิิ จ ไทยในช่่ ว งก้้ า วผ่่ า นวิิ ก ฤตโรคระบาด
และการสร้้างสมดุุลทางสาธารณสุุขในปีี 2564 เป็็นดัังนี้้�

� งชี้้�วัด
เครื่่อ
ั ทางเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญและประมาณการ
ข้้อมููลจริิง
ตััวชี้้�วัด
ั ทางเศรษฐกิิจ

2562

2563

ประมาณ
การ
ปีี 2564

ทั้้�งปีี

Q3

Q4

ทั้้�งปีี

2.3
2.0
2.7
0.1
4.0
1.7
-3.3
-5.6

-6.4
-2.6
-10.6
17.6
-0.6
2.5
-8.2
-19.4

-4.2
-2.5
-3.3
0.6
0.9
1.9
-1.5
-5.9

-6.1
-4.8
-8.4
5.7
-1.0
0.8
-6.6
-13.5

2.5-3.5
5.7
3.8
10.7
2.0
5.1
5.8
6.5

7.0
0.7

5.3
-0.7

-0.8
-0.4

3.3
-0.8

2.3
1.0-2.0

1. การขยายตััวทางเศรษฐกิิจ (%)

การขยายตััวของ GDP
การลงทุุนรวม
- ภาคเอกชน
- ภาครััฐ
การบริิโภคภาคเอกชน
การอุุปโภคภาครััฐ
มููลค่่าการส่่งออก
มููลค่่าการนำำ�เข้้า
2. เสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจ (%)

ดุุลบััญชีีเดิินสะพััดต่่อ GDP
อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไป

ที่่�มา : สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.)
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ภายใต้้กรอบการฟื้้�นตััวของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่างจำำ�กััด และประเมิินจุุดต่ำำ��สุุด
ทางเศรษฐกิิจในวิิกฤตการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2563 ซึ่่�งมีีอััตราการเติิบโตของ GDP อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ -12.1 รวมถึึงการทยอยฟื้้�นตััวในแต่่ละกลุ่่�มอุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้� กรอบประมาณการอััตราการขยายตััว GDP ของไทย
ในปีี 2564 คาดว่่าจะขยายตััวอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 2.5-3.5 โดยมีีกลไกสำำ�คััญจากแรงขัับเคลื่่�อนภาครััฐและการส่่งออกรวมทั้้�ง
สภาวการณ์์ปรัับตัวั ที่่�จะขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีฐานที่่�ต่ำำ��ผิิดปกติิ โดยมีีปััจจััยเสี่่ย� งที่่�สำำ�คััญ อาทิิ ความสมดุุลในการบริิการจััดการ
ด้้านสาธารณสุุขและด้้านเศรษฐกิิจ ระยะเวลาการฟื้้�นตััวและการประคัับประคองอุุตสาหกรรมสำำ�คััญที่่�ได้้รัับผลกระทบ
สภาวการณ์์หนี้้�สิินและฐานะทางการเงิินของครััวเรืือนและภาคธุุรกิิจ ความเสี่่�ยงทางธรรมชาติิและความไม่่แน่่นอน
ภายในประเทศ รวมถึึงความเสี่่�ยงด้้านสถานการณ์์เศรษฐกิิจการเงิินโลกและปััจจััยความไม่่แน่่นอนเหนืือความคาดหมาย
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สภาวการณ์์รวม SMEs
SMEs หรืือวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมของไทยมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อระบบเศรษฐกิิจไทยนัับจากปีี พ.ศ. 2530
เป็็นต้้นมา ผลพวงจากการขยายการลงทุุนจากต่่างประเทศที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ก่่อให้้เกิิดความเชื่่อ� มโยงห่่วงโซ่่การผลิิต
ของไทยเข้้ากัับอุุปทานการผลิิตและการค้้าโลก ตลอดจนการโยกย้้ายแรงงานจากภาคการเกษตรไปสู่่�ภาคอุุตสาหกรรม
การผลิิตและภาคบริิการในระบบนิิเวศธุุรกิิจ (Business Ecosystem) ของไทย และด้้วยผู้้�ประกอบการ SMEs จำำ�นวนมาก
และกระจายอยู่่�ทั่่�วทุุกภููมิิภาค ส่่งผลให้้ SMEs หรืือ MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) ตามนิิยามใหม่่
ซึ่่�งประกาศใช้้เมื่่�อวัันที่่� 7 มกราคม 2563 แล้้วนั้้�นได้้มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการขัับเคลื่่�อนหมุุนเวีียนระบบเศรษฐกิิจของไทย
ผ่่านกลไกการจ้้างงานและสร้้างรายได้้ให้้กัับครััวเรืือนในพื้้�นที่่�ชุุมชนต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
จำำ�นวนกิิจการและการจ้้างงานของวิิสาหกิิจไทยจำำ�แนกตามขนาด ปีี 2561 - 2563

ที่่�มา : สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.)

จากรายงานของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.) ปีี 2563 พบว่่า จำำ�นวนผู้้ป� ระกอบการ MSME
ของไทยซึ่�่งมีีจำำ�นวนรวม 3.14 ล้้านรายหรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 99.5 ของวิิสาหกิิจทั่่�วประเทศ และก่่อให้้เกิิดการจ้้างงาน
รวมกว่่า 11.83 ล้้านตำำ�แหน่่ง หรืือร้้อยละ 70.5 ของการจ้้างงานรวมนั้้น� ได้้มีีการกระจายอยู่่�ทั่่ว� ประเทศตามภููมิิภาคต่่าง ๆ ดัังนี้้�
จำำ�นวนและการจ้้างงานของวิิสาหกิิจไทยจำำ�แนกตามภููมิิภาคของไทย ปีี 2563
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวนวิสาหกิจ (กิจการ)
780,391 (24.8%)

ภาคเหนือ

จํานวนวิสาหกิจ (กิจการ)
530,684 (16.9%)

การจ้างงาน (ราย)
1,369,044 (11.6%)

ภาคกลาง
จํานวนวิสาหกิจ (กิจการ)
590,724 (18.7%)

การจ้างงาน (ราย)
1,875,343 (15.8%)

การจ้างงาน (ราย)
2,786,427 (23.6%)

ภาคตะวันออก
จํานวนวิสาหกิจ (กิจการ)
259,996 (8.2%)

การจ้างงาน (ราย)
1,220,331 (10.3%)

กรุงเทพมหานคร
จํานวนวิสาหกิจ (กิจการ)
572,327 (18.2%)

การจ้างงาน (ราย)
3,307,712 (27.9%)

ภาคใต้
จํานวนวิสาหกิจ (กิจการ)
414,613 (13.2%)

การจ้างงาน (ราย)
1,276,595 (10.8%)

ที่่�มา : สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.)
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	นัั บ จากวิิ ก ฤตทางการเงิิ น ในปีี 2540 ภาครัั ฐ ได้้ เ ล็็ ง เห็็ น ถึึ ง บทบาทความสำำ� คัั ญ ของธุุ รกิิจ SMEs ที่่� มีีต่่อ
การสร้้างงานและรายได้้ให้้กัับประเทศตลอดจนการเป็็นกลไกสำำ�คััญในการแก้้ไขปััญหาความยากจนและสร้้างความยั่่�งยืืน
ให้้กับร
ั ะบบเศรษฐกิิจฐานราก โดยได้้ประกาศใช้้พระราชบััญญััติส่ิ ง่ เสริิมรััฐวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมครั้้�งแรกในปีี 2543
และได้้ดำ�ำ เนิินนโยบายเพื่่อ� ส่่งเสริิมและช่่วยเหลืือธุุรกิจิ SMEs อย่่างเข้้มแข็็งเรื่่อ� ยมา โดยมอบหมายให้้หน่่วยงานสำำ�คััญต่่าง ๆ
ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมผู้้ป� ระกอบการรายใหม่่และสนัับสนุนุ ผู้้ป� ระกอบการ SMEs ทั้้ง� ระบบอย่่างครบวงจร ส่่งผลให้้มููลค่่าผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมของวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม หรืือ MSME GDP เพิ่่�มขึ้้�นและมีีนััยสำ�ำ คััญต่่อระบบเศรษฐกิิจไทยอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง ทั้้ง� นี้้� พบว่่าในช่่วงปีี 2558 ถึึง 2562 MSME GDP มีีอััตราการเติิบโตเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 4.9 ขยายตััวสอดคล้้องทิิศทาง
เดีียวกัับ GDP ของประเทศแต่่ด้ว้ ยแนวโน้้มการขยายตััวด้้วยอััตราเพิ่่ม� ที่่สูู� งกว่่าเมื่่อ� เทีียบในช่่วงเวลาเดีียวกััน
สััดส่่วน MSME GDP ต่่อ GDP ประเทศ และอััตราการขยายตััวเปรีียบเทีียบ

ที่่�มา : สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.)

	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 ผลจากการหยุุดชะงัักของกิิจกรรมและฟัันเฟืืองสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ
ส่่งผลให้้ GDP ของไทยหดตััวลงร้้อยละ -6.1 แต่่ยัังไม่่ต่ำำ��กว่่าช่่วงวิิกฤตเศรษฐกิิจปีี 2540 ซึ่่�งปรัับตััวลดลงร้้อยละ -7.6
พ้้องกัับ MSME GDP ของปีี 2563 ที่่�ปรัับตััวลดลงเช่่นเดีียวกัันประมาณร้้อยละ -9.1 และจะกลัับมาขยายตััวได้้ในปีี 2564
ที่่�ร้้อยละ 4.1-4.8 จากแนวโน้้มการขยายปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นหลัังภาวะวิิกฤต และนโยบายการช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ SMEs
ตลอดจนการกระตุ้้�นการใช้้จ่ายผ่
่ า่ นโครงการสำำ�คััญต่่าง ๆ ของภาครััฐ ภายใต้้ความเสี่่ย� งและความไม่่แน่่นอนทางด้้านเศรษฐกิิจ
และวิิกฤตโรคระบาดของประเทศและของโลก
	สำำ�หรัับบทบาทของกลุ่่�มธุุรกิิจ MSME ในด้้านการส่่งออก พบว่่าในช่่วงภาวะปรกติิการส่่งออกของ MSME
ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งในด้้านมููลค่่าและนััยสำำ�คััญต่่อการส่่งออกของประเทศ รวมถึึงยัังคงมีีทิิศทางสอดคล้้องกัับ
การส่่งออกในภาพรวมของประเทศด้้วย
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มููลค่่าและสััดส่่วนการส่่งออกธุร
ุ กิิจ MSME ไทย

ที่่�มา : สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.)

ภาพรวมสิินเชื่่�อ SMEs
ภายใต้้ความแข็็งแกร่่งของธนาคารพาณิิชย์์ไทยที่่�ต้อ้ งเผชิิญความท้้าทายจากวิิกฤตการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในปีี 2563 ส่่งผลให้้ธุุรกรรมการปล่่อยสิินเชื่่�อของธนาคารพาณิิชย์์ดำำ�เนิินการไปด้้วยความระมััดระวััง
กดดัันต่่อผลประกอบการของธนาคารพาณิิชย์์โดยรวมส่่งผลให้้ระบบธนาคารพาณิิชย์์มีีกำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 146.2 พัันล้้านบาท
พ้้องกัับอััตราส่่วนปริิมาณสิินเชื่่�อต่่อยอดเงิินฝาก (Loan to Deposits : L/D ratio) ของระบบธนาคารพาณิิชย์์ที่่�ลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ขณะที่่�สภาพคล่่องในภาพรวมซึ่่�งสะท้้อนจากเงิินฝากและตั๋๋�วแลกเงิินมีีการขยายตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�นเมื่่�อ
เทีียบกัับช่่วงก่่อนการแพร่่ระบาด
� ธุร
ยอดคงค้้างและสััดส่่วนเงิินให้้สิินเชื่่อ
ุ กิิจ SMEs

ที่่�มา : ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)

	ทั้้�งนี้้� สััดส่่วน NPL ของธนาคารพาณิิชย์์ไทยในปีี 2563 ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ทรงตััวที่่�ร้้อยละ 3.1 ในขณะที่่�สััดส่่วน
สิินเชื่่�อที่่�กล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ (Special Mention : SM) ได้้มีีการปรัับเพิ่่�มอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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� ่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (NPL)
อััตราการขยายตััวของสิินเชื่่อที่
� ่�กล่่าวถึึงเป็็นพิิ เศษ (SM)
และสิินเชื่่อที่

ที่่�มา : ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)

จากสภาวการณ์์ดัังกล่่าวที่่�ยัังคงส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�องในปีี 2564 ภายใต้้ปััจจััยสนัับสนุุนรวมทั้้�งข้้อจำำ�กััดและ
ปััจจััยเสี่่ย� ง โดยภาพรวมของธุุรกรรมการปล่่อยสิินเชื่่อ� จึึงคาดการณ์์ว่า่ จะมีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับฐานที่่�ต่ำำ��ในปีี 2563
ภายใต้้ความไม่่แน่่นอนของภาวะเศรษฐกิิจที่่�ยังั คงผัันแปรตามสถานการณ์์และการคลี่่�คลายของวิิกฤตโรคระบาด รวมถึึงการ
เฝ้้าระวัังและบริิหารจััดการภาระหนี้้�เดิิมและภาระหนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (Non-performing Loan : NPL) ซึ่่�งยัังคงมีี
แนวโน้้มขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตามข้้อจำำ�กััดความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของกลุ่่�มลููกค้้าโดยเฉพาะกลุ่่�มเปราะบาง
และกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ SMEs

และเช่่นเดีียวกัับวิิสาหกิิจอื่่น� ๆ ที่่�ผู้�ป้ ระกอบการ SMEs ต่่างต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายและข้้อจำำ�กััดที่่แ� ตกต่่างกััน
ทั้้ง� จากวััฏจักั รอุุตสาหกรรม (Industry Life Cycle) และวััฎจัักรธุุรกิจิ (Business Life Cycle) ส่่งผลต่่อแนวโน้้มความต้้องการ
สิินเชื่่�อ SMEs ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งเพื่่�อรัักษาสภาพคล่่องและแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินตลอดจนเพื่่�อการลงทุุนของกิิจการ แต่่ภาวะวิิกฤต
โรคระบาดที่่เ� กิิดขึ้้น� ส่่งผลให้้ภาวะการปล่่อยสิินเชื่่อ� SMEs ในปีี 2563 ปรัับตัวั ลดลงจากปีี 2562 เนื่่อ� งจากความระมััดระวัังใน
การอนุุมััติิสิินเชื่่�อของสถาบัันการเงิิน ในขณะที่่�ต้้นทุุนทางการเงิินหรืืออััตราดอกเบี้้�ยเฉลี่่�ยที่่�เรีียกเก็็บจากลููกค้้ารายย่่อยชั้้�นดีี
(Minimum Retail Rate : MRR) และอััตราดอกเบี้้ย� สิินเชื่่อ� ปล่่อยใหม่่ของภาคธุุรกิจิ (New Loan Rate : NLR) มีีแนวโน้้ม
การปรัับตัวั ลดลงต่่อเนื่่อ� ง
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	ทั้้�งนี้้� ประมาณการว่่าภาวะการปล่่อยสิินเชื่่�อ SMEs ในปีี 2564 จะขยายปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากปีีฐานภาวะการ
ปล่่อยสิินเชื่่อ� ที่่ต่ำ� ��ำ ผิิดปกติิ มาตรการสนัับสนุนุ สิินเชื่่อ� และการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� จากภาครััฐ และความพร้้อมในการบริิหารจััดการ
ระบบของธนาคารพาณิิชย์์ ภายใต้้กรอบการเร่่งบริิหารจััดการคุุณภาพสิินเชื่่อ� ของธนาคารพาณิิชย์์ให้้สอดคล้้องกัับการเพิ่่ม� ขึ้้น�
ของ NPL และ SM อย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญ และผลการติิดตามมาตรการความช่่วยเหลืือกลุ่่�มลููกหนี้้ที่่� มีีค
� วามเปราะบางและมีีสถานะทาง
การเงิินที่่อ่� อ่ นไหว รวมถึึงความสามารถในการประคัับประคองธุุรกิจิ ของผู้้ป� ระกอบการ SMEs ในระยะก้้าวผ่่านวิิกฤตสำำ�คััญในครั้้�งนี้้�

แนวโน้้มการค้ำำ�ประกัันสิินเชื่่�อ
	นัับจากปีี 2552 จุุดเริ่่ม� ต้้นในการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� แบบ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ได้้ถููกนำำ�มาพััฒนา
ต่่อเนื่่�องตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาให้้เหมาะสมกัับความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ SMEs และความต้้องการของ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียรวมถึึงสภาพการณ์์และปััญหาเศรษฐกิิจในแต่่ละช่่วงเวลา ตลอดจนการขยายการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ไปยัังกลุ่่�ม
ผู้้ป� ระกอบการรายย่่อยระดัับฐานราก หรืือ Micro SMEs ในปีี 2556 อัันเป็็นจุุดเริ่่ม� ที่่� บสย. พััฒนาความช่่วยเหลืือไปยัังกลุ่่�มลููกค้้า
SMEs รายย่่อยที่่�มีีขนาดเล็็กมากที่่ยั� งั ไม่่เคยได้้รับั โอกาสทางการเงิินในระบบมาก่่อน
และด้้วยเจตนารมณ์์ในการมุ่่�งสนัับสนุนุ ต่่อผลสััมฤทธิ์์ใ� นยุุทธศาสตร์์ชาติแิ ละแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
โดยการช่่วยเหลืือ SMEs ให้้ได้้รับั สิินเชื่่อ� อย่่างเพีียงพอและทั่่ว� ถึึงตลอดจนขยายความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ ที่่ส� อดคล้้องกัับความ
ต้้องการและคาดหวัังของ SMEs อย่่างเกิิดผลและครบวงจร รวมถึึงการสร้้างความสมดุุลทางการเงิินเพื่่อ� ลดระดัับการพึ่่�งพิิงภาครััฐ
อัันสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจของ บสย. ตลอดจนโอกาสทางด้้านเทคโนโลยีีสมััยใหม่่และนวััตกรรมทางการเงิิน
โดยแนวโน้้มการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ตามทิิศทางการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ (Strategic Positioning) ของ บสย. เพื่่อ� ก้้าวเข้้าสู่่�การเป็็น
ตััวกลางและศููนย์์กลางการเชื่่อ� มโยงแหล่่งเงิินทุุนของ SMEs สรุุปดัังนี้้�

ปัจจุบน
ั
บสย. 2.0

บสย. 1.0
Credit Guarantor

Credit Accelerator
บสย. สามารถเพิ่ มรูปแบบการคํ้าประกัน
่ และใกล้ชด
ที่หลากหลายมากกว่าสินเชือ
ิ
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ปี 2563
ปี 2564

ปี 2562

Penetration rate

14%

สัดส่วนโครงการทําเอง

9%

บริการคํ้าประกัน
• PGS Fixed (PGS รูปแบบเดิม)

Penetration rate

17% - 21%

สัดส่วนโครงการทําเอง

8% - 19%

บสย. 4.0

บสย. 3.0
Credit Enhancer
่ ม
บสย. สามารถเป็นตัวกลางเชือ
แหล่งเงินทุนเพื่ อเพิ่ มโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากยิ่งขึ้น

Credit Facilitator
บสย. สามารถเพิ่ มบทบาทในการเป็น
แหล่งเงินทุนทางตรงและศูนย์กลาง
ข้อมูลทางด้านเงินทุนของ SMEs

ปี 2565
ปี 2566

Penetration rate

25% - 30%

สัดส่วนโครงการทําเอง

24% - 28%

ปี 2567
ปี 2568

Penetration rate

34% - 39%

สัดส่วนโครงการทําเอง

32% - 35%

บริการคํ้าประกัน
• PGS Fixed
• PGS Flexi + Direct Guarantee

บริการคํ้าประกัน
• PGS Fixed
• PGS Flexi + Direct Guarantee

บริการคํ้าประกัน
• PGS Fixed
• PGS Flexi + Direct Guarantee

บริการให้ความรูแ
้ ละ
คําปรึกษาแก่ SMEs
• บสย. F.A. Center & Financial
Literacy

บริการให้ความรูแ
้ ละ
คําปรึกษาแก่ SMEs
• บสย. F.A. Center & Financial
Literacy

บริการให้ความรูแ
้ ละ
คําปรึกษาแก่ SMEs
• บสย. F.A. Center & Financial
Literacy

บริการ Funding platform
เพื่ อค้นหาเงินทุน
• B2G / Peer-to-Peer

บริการ Funding platform
เพื่ อค้นหาเงินทุน
• B2G / Peer-to-Peer

่ เพื่ อการ
บริการสินเชือ
ช่วยเหลือ SMEs

่ เพื่ อการ
บริการสินเชือ
ช่วยเหลือ SMEs
บริการข้อมูล
SMEs Databank

ที่่�มา : ระบบการวััดและวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการ (PEMA) และระบบ Dashboard Cockpit
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1. แนวโน้้มการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อในระยะสั้้�น
การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อในระยะนี้้�มุ่่�งเน้้นเร่่งขยายการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อโดยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์หรืือโครงการที่่�มีี
ความยืืดหยุ่่�น (PGS Flexi) สามารถปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้สอดรัับกับค
ั วามต้้องการและกลุ่่�มเป้้าหมายได้้ทันั ต่่อสถานการณ์์
ดัังเช่่น โครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� SMEs ทวีีค่่า (PGS ระยะที่่� 8) และโครงการรายสถาบัันการเงิินระยะที่่� 6 (บสย. SMEs
ไทยชนะ) ซึ่ง�่ มีี Product ย่่อยที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์และรองรัับต่อ่ ความต้้องการและศัักยภาพในการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน
ที่่ห� ลากหลายรวมถึึงกลุ่่�ม SMEs ที่่มีีปั
� ญั หาด้้านสภาพคล่่องและขยายการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ให้้กับผู้
ั ใ�้ ห้้บริกิ ารสิินเชื่่อ� กลุ่่�ม Non-Bank
เพิ่่ม� ขึ้้น� เพื่่อ� ให้้ครอบคลุุมการให้้บริกิ ารสิินเชื่่อ� ไปยััง SMEs ได้้อย่่างครอบคลุุมมากขึ้้น� พร้้อมทั้้ง� เพิ่่ม� บทบาทการให้้บริกิ ารเป็็น
ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน เช่่น การแก้้หนี้้ห� รืือปรัับโครงสร้้างหนี้้� รวมทั้้ง� การเป็็นที่่ป� รึึกษาด้้านการจััดการทางธุุรกิจิ เพื่่อ� สร้้างพื้้น� ฐาน
การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้กับั SMEs ในระยะต่่าง ๆ ด้้วย
2. แนวโน้้มการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อในระยะกลาง
เป็็นแนวโน้้มการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อที่่�มุ่่�งเน้้นขยายบทบาทธุุรกรรมค้ำำ�� ประกัันรวมทั้้�งขยายบทบาทการเป็็นตััวกลาง
เชื่่อ� มโยงแหล่่งเงิินทุุนของ SMEs ผ่่านนวััตกรรมทางการเงิินหรืือตััวกลางแหล่่งเงิินทุุนประเภทต่่าง ๆ เพื่่อ� ขยายการให้้บริกิ าร
ของ บสย. ให้้ครอบคลุุมและเพิ่่ม� โอกาสให้้ SMEs สามารถเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุนจากช่่องทางหรืือธุุรกรรมค้ำำ�� ประกัันในรููปแบบใหม่่
เพิ่่ม� ขึ้้น� เช่่น Peer-to-Peer Lending และ Letter of Guarantee สำำ�หรัับ SMEs ที่่ทำ� �ำ โครงการภาครััฐ (B2G) เป็็นต้้น
โดยการดำำ�เนิินการในระยะนี้้จำ� �ำ เป็็นต้้องปรัับแก้้พระราชบััญญััติิ บสย. เพื่่อ� รองรัับการดำำ�เนิินธุุรกรรมรููปแบบใหม่่ด้ว้ ย
3. แนวโน้้มการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อในระยะยาว
เป็็นแนวโน้้มการขยายบทบาทการเป็็นแหล่่งเงิินทุุนในการให้้สินิ เชื่่อ� เฉพาะด้้านสำำ�หรัับกลุ่่�ม SMEs ที่่ไ� ม่่สามารถเข้้า
ถึึงสิินเชื่่อ� ในระบบได้้ (Unbankable) เช่่น กลุ่่�ม SMEs ที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งสููงหรืือไม่่มีีโอกาสในการได้้รับั สิินเชื่่อ� ในระบบหรืือกลุ่่�ม
เป้้าหมายที่่�รัฐั ให้้การส่่งเสริิมเป็็นพิิเศษ โดยอาศััยฐานข้้อมููลและการพััฒนาระบบวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล SMEs ในเชิิงลึึกที่่�สามารถ
นำำ�มาต่่อยอดการให้้บริกิ ารศููนย์์กลางข้้อมููลด้้านเงิินทุุนของ SMEs เพิ่่ม� เติิมได้้อีีกทางหนึ่่ง� ด้้วย

ปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีอิท
ิ ธิิพลต่่อการดำำ�เนิินงาน

ภายใต้้บริบิ ทการเปลี่่ย� นแปลงของปััจจััยและสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงานที่่� บสย. ตั้้ง� อยู่่� อัันส่่งผลกระทบที่่�ท้า้ ทาย
และสนัับสนุนุ ต่่อการดำำ�เนิินงานของ บสย. ในระยะต่่าง ๆ สรุุปเป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้�
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ปัั จจััยภายนอก

1. สภาวการณ์์ทางเศรษฐกิิจ จากสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจที่่มีีอั
� ตั ราการเติิบโตที่่ห� ยุุดชะงัักและชะลอตััวลงจากสถานการณ์์

2.

3.

4.

5.

6.

การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้้ง� ในระดัับประเทศและระดัับโลก ส่่งผลกระทบต่่ออััตราการเติิบโตของ GDP SME
ซึ่ง�่ ต้้องใช้้ระยะเวลาในการฟื้้น� ตััวกลัับเข้้าสู่่�ภาวะปรกติิก่อ่ นวิิกฤตโรคระบาด รวมถึึงสถานการณ์์สินิ เชื่่อ� SMEs และหนี้้ที่่� �
ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้ (NPL) ที่่ยั� งั คงต้้องเฝ้้าติดิ ตามที่่อ� าจส่่งผลให้้การขยายตััวของสิินเชื่่อ� SMEs ต่ำำ�� กว่่าความต้้องการของ
ตลาดและนำำ�ไปสู่่�ภาวะการเข้้าไม่่ถึงึ แหล่่งเงิินทุุนยิ่่ง� ขึ้้น� ของผู้้ป� ระกอบการ SMEs รวมถึึงปริิมาณหนี้้ไ� ม่่ก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้ที่่�
เพิ่่ม� ขึ้้น� ต่่อเนื่่อ� งยัังส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการปล่่อยสิินเชื่่อ� ของผู้้ใ� ห้้บริกิ ารสิินเชื่่อ� อีีกด้้วย
ความต่่อเนื่่อ� งของนโยบายภาครััฐ จากบทบาทภาครััฐในการบริิหารจััดการประเทศภายใต้้สถานการณ์์และด้้วยมิิติต่ิ า่ ง ๆ
ในทุุกภาคส่่วนอย่่างสมดุุล รวมถึึงผลลััพธ์์เชิิงประจัักษ์์หรืือจุุดมุ่่�งเน้้นที่่แ� ตกต่่างกัันของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เช่่น นโยบาย
การสร้้างความคุ้้�มค่่าในด้้านงบประมาณพร้้อมกำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั ความคุ้้�มค่่าทางการเงิิน ในขณะเดีียวกัันยัังมีีนโยบายกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจและสนัับสนุนุ SMEs อย่่างต่่อเนื่่อ� งโดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้ป� ระกอบการที่่�มีีความอ่่อนแอทางการเงิิน ซึ่ง�่ มีีความเสี่่ย� ง
ทางการเงิินในระดัับสููงอัันอาจส่่งผลต่่อความคุ้้�มค่่าทางการเงิินและกรอบการจำำ�กััดปริิมาณหนี้้� NPGs (Non Performing
Credit Guarantee) ในการดำำ�เนิินงานของ บสย. ได้้
นโยบายการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ จากนโยบายการพััฒนาโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจด้้วยมุ่่�งหวัังเสริิมสร้้างความ
แข็็งแกร่่งและยกระดัับศักั ยภาพการแข่่งขัันของประเทศอย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้ง� จากโครงการพััฒนาพื้้�นที่่ร� ะเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และนโยบายส่่งเสริิมการเติิบโตทางการค้้าระหว่่างประเทศ
ทั้้ง� ในระดัับประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนข้้อตกลงการค้้าต่า่ ง ๆ อาทิิ
ความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ซึ่่ง� จะ
เสริิมสร้้างโอกาสให้้กับผู้
ั ป�้ ระกอบการตลอดห่่วงโซ่่ทางเศรษฐกิิจในทุุกระดัับรวมถึึงผู้้ป� ระกอบการ SMEs ด้้วยนั้้�น สอดรัับ
กัับบทบาทสำำ�คััญของ บสย. ในการสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� และเป็็นกลไกบริิหารความเสี่่ย� งให้้กับผู้
ั ใ�้ ห้้บริกิ ารทางการเงิินในการ
กระจายสิินเชื่่อ� และให้้ความช่่วยเหลืือให้้แก่่ผู้ป�้ ระกอบการ SMEs ในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างทั่่ว� ถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการเงิิน เทคโนโลยีีดิิจิิทััลก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในการ
ดำำ�เนิินงานของภาคการเงิินอย่่างรวดเร็็วและขยายผลเป็็นวงกว้้าง ก่่อให้้เกิิดผลดีีในการก้้าวผ่่านข้้อจำำ�กััดการดำำ�เนิินงาน
ของ บสย. ทั้้ง� ในด้้านการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการให้้บริกิ ารและการช่่วยเหลืือแก่่กลุ่่�ม SMEs รวมทั้้ง� ยัังก่่อให้้เกิิดความท้้าทาย
ในการดำำ�เนิินงานของ บสย. ด้้วยเช่่นกััน ทั้้ง� ในด้้านการระดมทุุนของผู้้ป� ระกอบการในรููปแบบใหม่่หรืือแหล่่งเงิินทุุนทางเลืือก
หรืือ Alternative Financing ตลอดจนความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียภายใต้้ความก้้าวหน้้าของ
เทคโนโลยีีทั้้�งในปััจจุุบันั และในระยะถััดไป
การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม สัังคมไทยได้้มีีวิวัิ ฒ
ั นาการในมิิติต่ิ า่ ง ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยเฉพาะโครงสร้้างประชากรที่่�คาดว่่า
ประเทศไทยจะเข้้าสู่่�สังั คมผู้้�สููงอายุุ (Aging Society) ในปีี 2564 ซึ่ง�่ จะส่่งผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจ แรงงาน และรููปแบบ
การบริิโภคในภาพรวมของประเทศซึ่่�งมีีแนวโน้้มการบริิโภคลดลง นอกจากนี้้�จากความเปราะบางของฐานะทางการเงิิน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของภาคครััวเรืือนจากภาระหนี้้ส� ะสมซึ่่�งมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง สวนทางกัับสััญญาณความอ่่อนแอของ
ภาวะเศรษฐกิิจยัังจะเป็็นอุุปสรรคกดดัันต่่อการขยายตััวในการใช้้จ่าย
่ ภาคครััวเรืือน รวมถึึงก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย� งในการผิิดนััด
ชำำ�ระหนี้้ใ� นภาคการเงิินด้้วย
สภาวการณ์์ของผู้้�ประกอบการ SMEs จากความสำำ�คััญของผู้้ป� ระกอบการ SMEs ที่่มีีต่
� อ่ ระบบเศรษฐกิิจของไทย โดย
SMEs ไทยที่่�ต่า่ งมีีจุุดแข็็งในการดำำ�เนิินการหลายด้้านทั้้ง� ในด้้านความคล่่องตััวและความยืืดหยุ่่�นในการบริิหารจััดการ และ
ในขณะเดีียวกัันต่่างก็็มีีความท้้าทายหลัักจากปััจจััยทางการเงิินที่่อ� าจส่่งผลต่่อความอยู่่�รอดของกิิจการและสภาวะการแข่่งขััน
ที่่รุ� นุ แรงเฉพาะในอุุตสาหกรรมและระดัับประเทศ และจากการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างก้้าวกระโดดของเทคโนโลยีีและรููปแบบ
การดำำ�เนิินชีีวิิตตลอดจนตััวเร่่งจากภาวะวิิกฤตโรคระบาด COVID-19 ส่่งผลให้้ SMEs บางส่่วนไม่่สามารถเร่่งปรัับตััว
ให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� หรืือรัักษาความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันของตนได้้
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7. ความเสี่่ย� งอุุบัติั ใิ หม่่ จากความสำำ�คััญของความเสี่่ย� งเกิิดใหม่่ที่่ไ� ม่่เคยเกิิดขึ้้น� มาก่่อนหรืือยากในการเทีียบเคีียง แต่่สามารถ

สร้้างความเสีียหายต่่อระบบเศรษฐกิิจหรืือในระดัับองค์์กรได้้ โดยสามารถเกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้าน
สภาพแวดล้้อม ความไม่่แน่่นอนทางสัังคม เศรษฐกิิจและการเมืือง ตลอดจนพััฒนาการที่่�รวดเร็็วทางเทคโนโลยีีทั้้�งใน
ระดัับภููมิภิ าคและในระดัับโลก ซึ่ง�่ ก่่อให้้เกิิดผลกระทบที่่�ยากต่่อการคาดการณ์์หรืือประเมิินตััวบ่่งชี้้ห� รืือ Triggers จุุดเสี่่ย� ง
เริ่่ม� ต้้นของความเสีียหายได้้ และยัังส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินงานทั้้ง� ในระยะสั้้น� และระยะยาวได้้ด้ว้ ย จึึงจำำ�เป็็นที่่ห� น่่วยงานต่่าง ๆ
รวมทั้้�ง บสย. ต้้องเตรีียมความพร้้อมให้้สามารถรัับมืือและบริิหารจััดการองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสามารถ
บรรลุุผลสััมฤทธิ์์ที่่� ว� างไว้้
ปัั จจััยภายใน

1. การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์การค้ำำ�ป
� ระกัันสิินเชื่่อ� อย่่างหลากหลาย หนึ่่ง� ในยุุทธศาสตร์์สำ�ำ คััญของ บสย. ในการก้้าวสู่่�การเป็็น

2.

3.

4.

5.

Credit Accelerator ที่่�มุ่่�งเน้้นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�ออย่่างหลากหลาย พร้้อมทั้้�งขยายกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�
บสย. ดำำ�เนิินการเองได้้ (Commercial Product) ควบคู่่�กัับการพััฒนา Credit Scoring Model อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� รองรัับ
การขยายบทบาทและสนัับสนุนุ ต่่อการเติิบโตขององค์์กรในอนาคตรวมถึึงรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์ที่่มีีค
� วามยืืดหยุ่่�นสามารถ
ปรัับเปลี่่ย� นให้้สอดคล้้องตามสภาวการณ์์ต่า่ ง ๆ และรองรัับต่อ่ ความต้้องการที่่�แตกต่่างของ SMEs ได้้มากยิ่่ง� ขึ้้น�
ความน่่าเชื่่�อถืือ ผลจากการเป็็นรััฐวิิสาหกิิจและสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจเพีียงแห่่งเดีียวที่่�ให้้บริิการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ
ให้้กัับผู้�ป้ ระกอบการ SMEs ส่่งผลให้้ บสย. ได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการดำำ�เนิินงานที่่�มุ่่�งสร้้างการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนพร้้อมกัับการให้้ความช่่วยเหลืือ SMEs อย่่างเป็็นระบบและมีีผลการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะในวิิกฤต COVID-19 ที่่� บสย. ได้้เป็็นกลไกสำำ�คััญในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้�ใ้ ห้้บริิการสิินเชื่่�อต่่าง ๆ
ในการอนุุมััติิสิินเชื่่�อ SMEs ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงสููง ส่่งผลให้้ปีี 2563 บสย. มีียอดการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อธุุรกิิจ SMEs สููงสุุด
เป็็นประวััติกิ ารณ์์และทัันท่่วงทีีต่่อความต้้องการของผู้้ป� ระกอบการ SMEs
ความเชี่่ย� วชาญด้้านการค้ำำ�ป
� ระกัันสิินเชื่่อ� และการวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� ง ซึ่ง�่ เป็็นทัักษะเฉพาะทางของ บสย. อัันเกิิดจาก
สั่่ง� สมประสบการณ์์และความเชี่่ย� วชาญอย่่างยาวนาน ประสมประสานกัับเทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการเงิินต่่าง ๆ ส่่งผล
ให้้การดำำ�เนิินงานของ บสย. มีีความคล่่องตััวและสามารถจำำ�กััดความเสีียหายภายใต้้กรอบที่่�วางไว้้ คงบทบาทในการเป็็น
เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สำ�ำ คััญหนึ่่�งของภาครััฐในการพััฒนาและส่่งเสริิมสัังคมผู้้�ประกอบการ SMEs ของประเทศรวมถึึง
การเป็็นเครื่่�องมืือการบริิหารความเสี่่ย� งที่่สำ� �ำ คััญให้้กับผู้
ั ใ�้ ห้้บริกิ ารสิินเชื่่อ� SMEs ด้้วย
ความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับสถาบัันต่่าง ๆ เป็็นสมรรถนะเชิิงรุุกที่่�ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานของ บสย. ให้้เป็็นไปอย่่างราบรื่่�น
และสอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย โดยเฉพาะในการผสานความช่่วยเหลืือ SMEs กัับพันั ธมิิตรต่่าง ๆ
ภายใต้้ช่อ่ งทางหลัักนัับจากบุุคลากรตลอดจนระบบงานและเทคโนโลยีีสารสนเทศต่่าง ๆ นอกจากนี้้ค� วามเป็็นกลางของ
บสย. ยัังส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานของ บสย. นำำ�มาซึ่�่งข้้อมููลหลายระดัับที่่�เชื่่�อมโยงกััน และพร้้อมต่่อการประยุุกต์์ใช้้
ตามความต้้องการทั้้�งในด้้านการบริิหารความเสี่่ย� ง การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ และการทำำ�ตลาดลููกค้้า เป็็นต้้น
การบริิหารจััดการองค์์กร จากความตระหนัักถึึงภาระหน้้าที่่ใ� นการช่่วยเหลืือและสนัับสนุนุ SMEs อย่่างเต็็มกำำ�ลัังพร้้อมกัับ
การสร้้างความเติิบโตและการพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์การปรัับเปลี่่�ยนองค์์กร (Transformation)
ผ่่านกลยุุทธ์์ในการพััฒนา New Business Model การปรัับโครงสร้้างองค์์กร การบริิหารระบบงาน และการบริิหารทรััพยากร
บุุคลากร อัันสอดรัับต่อ่ พลวััตแวดล้้อมทางธุุรกิจิ ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปและสามารถตอบสนองต่่อภารกิิจตามนโยบายภาครััฐ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงาน
และแผนงาน
	บสย. ได้้ดำำ�เนิินโครงการ Transformation นัับจากปีี 2562 ซึ่่�งเป็็นแผนงานหลัักในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การ
ดำำ�เนิินงานที่่�ได้้ผนวกรวมการบริิหารจััดการธุุรกิจิ รููปแบบใหม่่ (New Business Model) การจััดโครงสร้้างองค์์กร การบริิหาร
ระบบงาน ตลอดจนยุุทธศาสตร์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคล (HR Strategy) ด้้วยมุ่่�งปรัับโครงสร้้างทางธุุรกิิจของ บสย. ให้้
สอดคล้้องกัับสภาวะแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้อย่่างเหมาะสมและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมกัันนี้้�ได้้กำำ�หนด
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ (Strategic Objectives) และยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานในการจััดทำำ�แผนวิิสาหกิิจประจำำ�ปีี
2564 และปีี 2564-2568 ดัังนี้้�
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์

1.	สร้้างรายได้้ให้้กัับองค์์กรเพื่่�อเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
2. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพองค์์กรและบุุคลากร ในการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนของ SMEs
กรอบยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงาน

	ยุุทธศาสตร์์และกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานภายใต้้กรอบยุุทธศาสตร์์ (Strategic Themes) แผนที่่ยุ� ทุ ธศาสตร (Strategy
Map) ที่่มุ่่�� งเน้้นผลัักดัันผลการดำำ�เนิินงานขององค์์กรให้้ลุลุ่ ว่ งพัันธกิิจอย่่างสมดุุลและเชื่่อ� มโยงไปสู่่�การปฏิิบัติั ทั่่ิ ว� ทั้้ง� องค์์กร พร้้อม
ทั้้ง� การเพิ่่ม� ศัักยภาพในการสร้้างรายได้้เพื่่อ� รองการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในอนาคต โดยมีีแนวทางสำำ�คััญ ดัังนี้้�
S2
ขยายการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของ SME

S1
พึ่งพาตนเองได้
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เพิ่มกําไร

Finance

C3

P9
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Management

C1,P7
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P3
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P1
ปรับรูปแบบสาขา
เป็น Profit Center

P8
เพิ่มประสิทธิผล
การเก็บหนี้+ขายหนี้

F1.2
P2
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มุง
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C3
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เข้าถึงลูกค้า
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P6
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สนับสนุนทัง
้ 2 Performance

F1.2
เพิ่มรายได้จาก
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C2
ขยายปริมาณ
การคํ้าประกัน

C1
ขยายฐานลูกค้า/
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P5
พัฒนา TCG
Data Management

Internal
Process

สนับสนุน Corporate Performance

F1.3
Cost Control

F1.1
เพิ่มรายได้ Fee-based
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Customer
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L5
เพิ่มประสิทธิภาพ
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ขยายขอบเขต
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P4
สร้างความรูท
้ างการเงิน
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1. ยุุทธศาสตร์์ Credit Accelerator

มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่� บสย. ดำำ�เนิินการ
ได้้เอง (Commercial Product) เพื่่อ� เพิ่่ม� รายได้้ Fee-based
Income รวมทั้้ง� การขยายฐานลููกค้้าใหม่่ (New Customer
Segment) เพื่่�อเพิ่่�มยอดการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อให้้ครอบคลุุม
ช่่วยเหลืือ SMEs ได้้มากยิ่่�งขึ้้�นโดยดำำ�เนิินการควบคู่่�ไปกัับ
การพััฒนา Credit Scoring Model ในการประเมิินความเสี่่ย� ง
และกำำ�หนดอััตราค่่าธรรมเนีียมที่่เ� หมาะสมของลููกค้้าแต่่ละราย
โดยมีีโครงการที่่�สำ�ำ คััญ ได้้แก่่
• โครงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
• โครงการพััฒนา Credit Scoring Model สำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
• โครงการพััฒนาระบบการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงเพื่่�อ
สนัับสนุนุ การให้้บริกิ ารผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ ของ บสย.
• การพััฒนาระบบ Auto Approve อย่่างต่่อเนื่่อ� ง

2. ยุุทธศาสตร์์ SMEs Growth Companion

	มุ่่�งเน้้นเสริิมสร้้างองค์์ความรู้�้ (Financial Literacy)
ให้้กับั SMEs และการเติิบโตคู่่�ขนานระหว่่าง บสย. กัับพันั ธมิิตร
ทางธุุรกิจิ และสนัับสนุนุ ต่่อการดำำ�เนิินการ Credit Accelerator
โดยมีีโครงการที่่�สำ�ำ คััญ ได้้แก่่
• โครงการส่่งเสริิมความรู้�ใ้ ห้้แก่่ผู้�ป้ ระกอบการ SMEs
(Financial Literacy)
• โครงการพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารข้้ อ มููลในการทำำ�
กิิจกรรมสร้้าง Engagement กัับลููกค้้า SMEs
• โครงการศููนย์์ ที่่� ป รึึ ก ษาทางการเงิิ น SMEs
(บสย. F.A. Center)
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3. ยุุทธศาสตร์์ Funding Gateway

เป็็นยุุทธศาสตร์์ระยะกลางตามแผน Transformation
เพื่่�อเพิ่่�มบทบาท บสย. ในการเป็็นคนกลางทางการเงิิน
ในการจัับคู่่�กลุ่่�ม Demand ที่่ต้� อ้ งการ Uses of Fund และ
กลุ่่�ม Supply ที่่ต้� อ้ งการเป็็น Sources of Fund โดยมีี
โครงการที่่�สำ�ำ คััญ ได้้แก่่
• โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มออนไลน์์เพื่่�อรองรัับ
การให้้บริิการ Funding Gateway และรองรัับ
การ ให้้บริิการผลิิตภััณฑ์์ของ บสย.

4. ยุุทธศาสตร์์ Finance the Unfinanced

เป็็นยุุทธศาสตร์์การหาแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มเติิมจาก
แหล่่งต่่าง ๆ เพื่่�อมาดำำ�เนิินการเป็็นผู้้�จััดการกองทุุน หรืือ
ดำำ�เนิินการภายใต้้ทุนุ ของ บสย. ที่่สา
� มารถจััดสรรเพื่่อ� ธุุรกรรม
สิินเชื่่อ� ให้้กับบา
ั งกลุ่่�มลููกค้้า โดยต้้องอาศััยผลสำำ�เร็็จของการ
แก้้ไข พรบ. บสย. ร่่วมด้้วย โดยมีีโครงการที่่�สำ�ำ คััญ ได้้แก่่
• โครงการศึึกษาและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สินิ เชื่่อ� ทางตรง

5. ยุุทธศาสตร์์ SMEs Data Bank

เป็็นยุุทธศาสตร์์ในการผนวกโอกาสจากกระแสโลกาภิิวัฒ
ั น์์
ในยุุค Digitalized และการเป็็นองค์์กรที่่�มีีฐานข้้อมููลกลุ่่�มลููกค้้า
SMEs มาพััฒนาระบบ Data Structure และ Data Analytics
ซึ่่ง� สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ทั้้ง� ในการบริิหารความเสี่่ย� ง การบริิหาร
ผลิิตภััณฑ์์ และการทำำ�ตลาดลููกค้้า ที่่น� อกจากจะนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
ในการสร้้าง Credit Scoring Model ของ บสย. ได้้แล้้วยัังสามารถ
พััฒนาต่่อยอดเพื่่อ� ให้้กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย เช่่น กลุ่่�มสถาบัันการเงิิน
สามารถขอใช้้บริิการข้้อมููลลููกค้้า SMEs จาก บสย. ได้้อีีกด้้วย
โดยมีีโครงการที่่�สำ�ำ คััญ ได้้แก่่
• โครงการ TCG Data Management Platform Phase 2
• โครงการจััดเตรีียมฐานข้้อมููลเพื่่�อรองรัับระบบ Data
Management Platform และระบบที่่�รองรัับการทำำ�
Big data
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6. ยุุทธศาสตร์์สนับ
ั สนุุนการทำำ�แผน Transformation

1. มุ่่�งเน้้นการปรัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิมข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ

บสย. เพือ่ ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
2. มุ่่�งเน้้นการปรัับเปลี่่ย� นภาพลัักษณ์์องค์์กร (Rebranding)
ของ บสย. ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ แผนยุุ ท ธศาสตร์์ ใ หม่่
รวมถึึงมุ่่�งเน้้นการรัับรู้�ต่้ อ่ แบรนด์์ (Brand awareness)
ในวงกว้้างเพื่่�อสนัับสนุนุ การขยายฐานตลาดยุุทธศาสตร์์
หลัักทั้้ง� 5 ยุุทธศาสตร์์
3. มุ่่�งเน้้ น พัั ฒ นาแนวทางการลงทุุ น โดยขยายขอบเขต
การลงทุุนเพื่่�อเพิ่่�มเสถีียรภาพในการสร้้างผลตอบแทน
4. มุ่่�งเน้้นปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในงานติิดตามหนี้้� ทั้้ง� การศึึกษาแนวทางการขาย Port ลููกหนี้้� และการออกมาตรการ
จูงใจในการประนอมหนี้ (Campaign) เพือ่ เพิม่ โอกาสในการรับช�ำระหนมี้ ากขึน้
5. มุ่่�งเน้้นการปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของสำำ�นัักงานสาขา ให้้เป็็น Profit Center เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการสร้้างรายได้้
และการเข้าถงึ SMEs ในวงกว้าง
โดยมีีโครงการที่่�สำ�ำ คััญได้้แก่่
• โครงการพััฒนาพระราชบััญญััติบรรษั
ิ ทั ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม พ.ศ. 2534
• โครงการศึึกษาแนวทางเปลี่่ย� นแปลงภาพลัักษณ์์ของ บสย. (Rebranding)
• โครงการศึึกษาแนวทางการปรัับรููปแบบการลงทุุนและโครงสร้้างเงิินกองทุุน
• โครงการพััฒนาเครื่่�องมืือวััดความเสี่่ย� งด้้านตลาด
• โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิผลการเก็็บหนี้้�
• โครงการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ที่่ไ� ม่่ก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้
• โครงการปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงานเขต
• โครงการบริิหารจััดการต้้นทุุน (Cost Management)
• โครงการสร้้างความสััมพัันธ์์กับสถาบั
ั
นั การเงิิน
• แผนแม่่บทด้้านต่่าง ๆ เช่่น HR Master Plan, IT Master Plan, KM & Innovation Plan, Customer & Stakeholder Plan

	ทั้้�งนี้้�ในแต่่ละยุุทธศาสตร์์มีีการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการหรืือโครงการรองรัับ ซึ่่�งสามารถ
แสดงความเชื่่�อมโยงระหว่่างกลยุุทธ์์ นำำ�ไปสู่่�การบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ได้้แก่่ การพึ่่�งพาตนเอง และ
การขยายการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุนของ SMEs พร้้อมทั้้ง� การสร้้างความสมดุุลในการพััฒนาตามหลัักการ Balanced Scorecard
ทำำ�ให้้การกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนงานหรืือโครงการรองรัับกลยุุทธ์์มีีความครบถ้้วนตามมุุมมองทั้้ง� 5 ด้้าน ได้้แก่่
1. ด้้านผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย (Stakeholders)
2. ด้้านการเงิิน (Finance)
3. ด้้านลููกค้้า (Customer)
4. ด้้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
5. ด้้านการเรีียนรู้แ�้ ละพััฒนา (Learning & Growth)
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ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญขององค์์กร
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ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
จากผลการวิิเคราะห์์แนวนโยบาย ความต้้องการ และความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในระยะต่่าง ๆ ซึ่ง่� ต่่างยัังคง
มุ่่�งความสำำ�คััญให้้ บสย. ขยายผลความช่่วยเหลืือ SMEs ให้้สามารถเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุนคู่่�ขนานกัับการบริิหารจััดการองค์์กร
ให้้เติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน สอดรัับกับั พลวััตสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิจิ ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญที่่�แสดงความ
คืืบหน้้าในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
ตััวชี้้�วัด
ั

ยอดอนุุมััติิค้ำำ��ประกััน (ล้้านบาท)
ลููกค้้าที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิค้ำำ��ประกััน (จำำ�นวน LG)
การขยายฐานลููกค้้า (จำำ�นวนราย)
Penetration Rate (%)

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

ผลต่่าง

100,500
112,921
83,563
16.03 %

141,888
173,660
128,146
17.47 %

+41,388
+60,739
+44,583
+1.44 %

การค้ำำ�ประกัันสิินเชื่่�อ
ผลจากโครงการ Transformation นำำ�ไปสู่่�กระบวนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์หรืือโครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ทั้้�งในด้้านปริิมาณ
และในด้้านคุุณภาพที่่�ตอบสนองและเอื้้�ออำำ�นวยต่่อความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้า SMEs ให้้มีีความแตกต่่างและยืืดหยุ่่�นตาม
คุุณลัักษณะและศัักยภาพในการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุนของ SMEs ได้้อย่่างเหมาะสม ครอบคลุุมทั้้�งในภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต
ต่่าง ๆ ของประเทศ
ผลการดำำ�เนิินงาน บสย. และเหตุุการณ์์สำำ�คััญ ปีี 2552 – 2563

ที่่�มา : ระบบการวััดและวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการ (PEMA) และระบบ Dashboard Cockpit

โดยในปีี 2563 บสย. ได้้ นำำ� เสนอผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ค้ำำ�� ประกัั น สิิ น เชื่่� อ เพื่่� อ ให้้ คร อบคลุุ ม SMEs ทุุ ก กลุ่่�มรวมทั้้� ง
กลุ่่�มผู้้�ประกอบการกลุ่่�มเปราะบางในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน
พร้้อมกัับเสริิมสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�ให้้บริิการสิินเชื่่�อในการอนุุมััติิสิินเชื่่�อให้้กัับผู้้�ประกอบการ SMEs ได้้อย่่างทั่่�วถึึง
และเพิ่่�มมากขึ้้�น ดัังนี้้�
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� ของ บสย. ในปีี 2563
ผลิิตภััณฑ์์ค้ำำ�ประกัันสิินเชื่่อ
โครงการ

โครงการ

Micro
Entrepreneurs
ระยะที่่� 3

Start-up & Innobiz
PGS Renew
PGS5-7 ขยายเวลา
ไทยชนะ
(รายสถาบัันการเงิิน เฟส 6)
• SMEs เพิ่่�มพููน
• สััญญาเช่่าซื้้�อ เช่่าแบบลีีสซิ่่�ง
และสิินเชื่่�อแฟ็็กเตอริิง
•
•
•
•

โครงการ

PGS8 ทั่่�วไป

• บสย. SMEs ดีีแน่่นอน
• บสย. SMEs D ยกกำำ�ลัังสาม
• บสย. SMEs Supply Chain/
Franchise
• บสย. SMEs ที่่�ได้้รัับสิินเชื่่�อ
หนัังสืือค้ำำ��ประกััน
• บสย. SMEs สหกรณ์์ภาค
การเกษตร/กองทุุนหมู่่�บ้้าน/
วิิสาหกิิจชุุมชน
• บสย. SMEs บััญชีีเดีียว
• บสย. SMEs เช่่าซื้้�อ ลีีสซิ่่�ง

PGS8

• บสย. SMEs สร้้างไทย
• บสย. SMEs ชีีวิิตใหม่่
• บสย. SMEs พลิิกฟื้้�น
ท่่องเที่่�ยว

PGS ระยะพิิเศษ
• Soft Loan พลััส

ที่่�มา : ระบบ Dashboard Cockpit โดยฝ่่ายพััฒนาและบริิหารผลิิตภััณฑ์์

	ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือครอบคลุุมกลุ่่�มผู้้�ประกอบการรายย่่อย (Micro SMEs) และ Start up ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�ม
ผู้้ป� ระกอบการรายย่่อยระดัับฐานรากที่่�มีีความสำำ�คััญทั้้�งในด้้านจำำ�นวนผู้้ป� ระกอบการและการจ้้างงาน โดย บสย. ได้้ดำ�ำ เนิินการ
ส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ กลุ่่�มผู้้ป� ระกอบการดัังกล่่าวตามกลยุุทธ์์ SMEs Segmentation อย่่างต่่อเนื่่�องนัับจากปีี 2556 จนถึึง
ปััจจุุบันั ส่่งผลให้้เกิิดประโยชน์์โดยตรงต่่อกลุ่่�มผู้้ป� ระกอบการกลุ่่�มฐานรากและขยายผลต่่อระบบเศรษฐกิิจโดยรวม สรุุปได้้ดังั นี้้�
รัักษาการจ้้างงาน (ตำำ�แหน่่ง)
Micro SMEs GSB

Start-up & Innovation
50,000

100,000

150,000

200,000

2558

2563

2558

2563

2558

2563

5.01

41.35

5.15

43.33

22.93

138.74

ที่่�มา : ระบบการวััดและวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการ
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Start-up & Innobiz

การให้้คำำ�ปรึึกษา SMEs
นอกเหนืือจากการช่่วยเหลืือ SMEs ให้้เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนอย่่างเต็็มกำำ�ลัังแล้้ว และด้้วยมุุมมองในการแสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมในการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับผู้�ป้ ระกอบการ SMEs และระบบเศรษฐกิิจของประเทศ และเพื่่�อช่่วยให้้
SMEs สามารถพลิิกฟื้้น� คืืนกลัับคืนื สู่่�ศัักยภาพได้้โดยเร็็ว ตลอดจนการเตรีียมความพร้้อมและสร้้างโอกาสให้้กับผู้
ั ป�้ ระกอบการ
SMEs ในภาวะและวิิกฤตต่่าง ๆ บสย. จึึงได้้ยกระดัับการให้้ความรู้้�และการเป็็นที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน โดยได้้จััดตั้้�ง
“ศููนย์์ที่่ปรึ
� กึ ษาทางการเงิิน SMEs” หรืือ “บสย. F.A. Center” เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางด้้านที่่�ปรึึกษาทางการเงิินให้้กับั SMEs
ทั้้�งในด้้านสิินเชื่่�อ การปรัับโครงสร้้างหนี้้� และการจััดการธุุรกิิจ ด้้วยคำำ�ปรึึกษาเชิิงลึึกและคำำ�แนะนำำ�โดยตรงอย่่างบููรณาการ
กัับสำ�ำ นัักงานเขตทั้้�ง 11 แห่่ง และช่่องทาง Social Media หรืือสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ โดยมีีผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ ดัังนี้้�
การให้้คำำ�ปรึึกษาผู้้�ประกอบการ SMEs

ที่่�มา : ระบบการวััดและวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินการ (PEMA) โดยฝ่่ายส่่งเสริิมลููกค้้าและพััฒนาผู้้�ประกอบการ

การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรม
ในปีี 2563 บสย. ได้้ให้้ความสำำ�คััญการจััดการความรู้้แ� ละนวััตกรรม ดัังเห็็นได้้จากค่่านิยิ ม (Value) องค์์กรที่่�มุ่่�งสู่่�การเป็็น
คู่่�คิิดทางการเงิินด้้วยนวััตกรรมให้้กับั SMEs เพื่่�อยกระดัับธุรกิ
ุ จิ (True Innovative Financial-Partner for SMEs) รวมทั้้�งมีี
กลยุุทธ์์หนึ่่�งที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนานวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ค้ำ�ำ� ประกัันรููปแบบใหม่่ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
รวมทั้้�งยัังมีีแผนการปรัับเปลี่่ย� นองค์์กร (Transformation) มีีการปรัับเปลี่่ย� นกระบวนการทำำ�งาน มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์หรืือ
การบริิการที่่�เอื้้อ� อำำ�นวยความสะดวกในการใช้้บริกิ าร และตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ โดยมีีเป้้าหมายที่่�สำ�ำ คััญ
คืือ การสร้้างโอกาสทางธุุรกิจิ ให้้กับลูู
ั กค้้า SMEs และรายย่่อยด้้วยการเป็็นเพื่่�อนคู่่�คิิดควบคู่่�กัับการยกระดัับขีีดความสามารถ
ของ บสย. สนัับสนุนุ เศรษฐกิิจฐานรากอย่่างบููรณาการ รวมทั้้�งมีีแผนแม่่บทการจััดการนวััตกรรม (พ.ศ. 2563 - 2567) ที่่�สะท้้อน
การทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง และชััดเจน มีีการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่ผู้� รั�้ บผิ
ั ดิ ชอบในการจััดการความรู้้แ� ละนวััตกรรมในระดัับต่า่ ง ๆ
ดัังนี้้�
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ระดัับนโยบาย

1. คณะกรรมการ บสย. มีีหน้้าที่่ดั� งั นี้้�
4. ผู้้�บริิหารสายงานสารสนเทศและดิิจิทัิ ลั เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อ
1. พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ น โยบายการจัั ด การความรู้้�แ ละ “ผู้้�บริิหารด้้านการจััดการนวััตกรรม” (Chief Innovation
นวั ต กรรมวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ Officer : CINO) มีีหน้้าที่่ดั� งั นี้้�
การจััดการความรู้้�และการจััดการนวััตกรรม และ
1. ทบทวนนโยบาย วิิสัยทั
ั ศน์
ั ์ พัันธกิิจ และยุุทธศาสตร์์
แผนแม่่บทการจััดการความรู้้แ� ละนวััตกรรม
การจััดการนวััตกรรมทุุกปีี และนำำ�เสนอคณะกรรมการ
2. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแผนแม่่บทฯ และ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความ
แผนปฏิิบัติั กิ ารอย่่างน้้อยเป็็นรายไตรมาส
รัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม (CG&CSR)
2. กำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั (KPI) และเป้้าหมายด้้านการเงิินและ
2. คณะกรรมการด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และการแสดง
ไม่่ใช่่การเงิิน ในการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และการ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CG&CSR) เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อ
จััดการนวััตกรรมทั้้�งระดัับองค์์กร สายงาน/ฝ่่ายงาน
“คณะกรรมการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม (KM-INNO
เพื่่�อสะท้้อนความสำำ�เร็็จในการบรรลุุตามวิิสััยทััศน์์
Committee)” มีีหน้้าที่่ดั� งั นี้้�
และพัันธกิิจที่่�กำ�ำ หนดก่่อนดำำ�เนิินการติิดตาม และ
1. กลั่่น� กรองนโยบายการจััดการความรู้้แ� ละนวััตกรรม
ประเมิินผลอย่่างสม่ำำ�� เสมออย่่างน้้อยเป็็นรายไตรมาส
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
3. ถ่่ายทอดและมอบนโยบายการจััดการนวััตกรรมให้้กับั
และการจัดการนวัตกรรม แผนแม่บทการจัดการความ
ระดับผูบร
้ หิ ารสายงาน ฝ่ายงานไปสู่การปฏิบตั ิ
รู้และนวัตกรรม ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ บสย.
4. มีีหน้้าที่่ขั� บั เคลื่่�อนดัังนี้้�
เพื่่�อพิิจารณา
4.1 การนำำ�องค์์กรสู่่�การจััดการนวััตกรรมที่่�ยั่่ง� ยืืน
2. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแผนแม่่บทฯ และ
4.2 ยุุทธศาสตร์์ด้า้ นนวััตกรรม
แผนปฏิิบัติั กิ ารอย่่างน้้อยเป็็นรายไตรมาส
4.3 นวััตกรรมเพื่่�อมุ่่�งเน้้นลููกค้้าและตลาด
4.4 ความรู้้�สู่่�การสร้้างนวััตกรรม
3. ผู้้�บริิหารสายงานสนัับสนุุนเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อ “ผู้้�บริิหาร
4.5 วััฒนธรรมเพื่่�อมุ่่�งเน้้นการสร้้างนวััตกรรม
ด้้านการจััดการความรู้้�” (Chief Knowledge Officer : CKO)
4.6 กระบวนการนวััตกรรม
มีีหน้้าที่่ดั� งั นี้้�
4.7 การจััดสรรทรััพยากรด้้านนวััตกรรม
1. ทบทวนนโยบาย วิิสัยทั
ั ศน์
ั ์ พัันธกิิจ และยุุทธศาสตร์์
4.8 ผลลััพธ์์ด้า้ นนวััตกรรม
การจััดการความรู้้�ทุกุ ปีี และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความ
รัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม (CG&CSR)
2. ติิดตาม ดููแล และสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินงานการจััดการ
ความรู้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
3. ถ่่ายทอดและมอบนโยบายการจััดการความรู้้� ให้้กับั
ระดับผูบร
้ หิ ารสายงาน ฝ่ายงาน ไปสู่การปฏิบตั ิ
4. มีีหน้้าที่่ขั� บั เคลื่่�อนดัังนี้้�
4.1 การนำำ�องค์์กร (KM Leadership)
4.2 การวางแผนและทรััพยากรสนัับสนุนุ (Planning
& Resources)
4.3 บุุคลากร (People)
4.4 กระบวนการจััดการความรู้้� (KM Process)
4.5 กระบวนการปฏิิบัติั งิ าน (Operational Process)
4.6 ผลลััพธ์์ของการจััดการความรู้้� (KM Results)
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ระดัับปฏิิบััติิ

1. คณะทำำ�งานกระบวนการปฏิิบััติิงานและการจััดการ
Enablers (ด้้านที่่� 7 การจััดการความรู้้�และนวััตกรรม)
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อ “คณะทำำ�งานขัับเคลื่่�อนการจััดการ
ความรู้้�และนวััตกรรม” มีีหน้้าที่่ดั� งั นี้้�
1. ส่่งเสริิม สนัับสนุนุ และกระตุ้้�นให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ
ขององค์์กรใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และบริิหารจััดการ
ความรู้้แ� ละนวััติกิ รรมได้้ตามนโยบาย แผนแม่่บทฯ และ
แผนปฏิิบัติั กิ ารประจำำ�ปีีที่่กำ� �ำ หนดอย่่างมีีประสิิทธิิผล
2. ติิดตามและรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผนแม่่
บทฯ และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีแก่ผบร
ู้ หิ ารฯ และ
คณะกรรมการฯ อย่่างสม่ำำ�� เสมออย่่างน้้อยเป็็นราย
ไตรมาส
3. จััดทำำ�คู่่�มืือการจััดการความรู้้�และคู่่�มืือการจััดการ
นวัตกรรมเพือ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมของ บสย.
2. ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบต่่อ “KM Facilitator”
และกำำ�ห นดให้้ ฝ่่ า ยกลยุุ ท ธ์์ แ ละพัั ฒ นาระบบดิิ จิิ ทัั ล
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อ “IM Facilitator” มีีหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. เป็็นผู้้�ประสานงาน (Coordinator) เพื่่�อกระตุ้้�น
และส่งเสริมให้ทีมมีส่วนร่วมมากที่สุดและน�ำไปสู่
การแก้ปัญหา
2. เป็็นพี่่�เลี้้�ยงในการเรีียนรู้้� (Learning Coach) เพื่่�อ
ให้ผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัว
(Tacit Knowledge) ได้้เล่่าถึึงประสบการณ์์และ
วิิ ธีี การแก้้ ปัั ญ หา นำำ�ไปสู่่�การพัั ฒ นาและจัั ดการ
งาน/ตนเองให้้ประสบความสำำ�เร็็จ และสามารถหา
แนวทาง/องค์์ความรู้้เ� พื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ ต่่อยอด
ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผล
3. เป็็นผู้้�กระตุ้้�น (Catalyst) ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ผ่่าน
ค�ำถาม เพื่อดึงพลังหรือศักยภาพของผู้เข้าร่วม
ให้เห็นถึงปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย และทางออก
ร่่วมกััน
4. เป็็นผู้้�สร้้างบรรยากาศ (Climate Setter) ให้้กลุ่่�ม
ผ่อนคลาย เป็นกันเอง และสร้างความไว้วางใจเพื่อ
ให้เกิดการสื่อสาร เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป็็นผู้้�ช่ว่ ยการสื่่�อสาร (Communicator Enablers)

ช่วยให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์
ความรู้ต่างๆ อย่างเต็มที่ เต็มใจ และเปิดกว้างที่จะ
รับฟังอย่างใคร่ครวญ
6. เป็็นผู้้�สัังเกตการณ์์ (Observer) รัับรู้้�ถึึงพฤติิกรรม
ความรู้ สึ ก และวิ ธีคิ ด ของผู ้ เ ข้ าร ่ ว มเพื่ อ ปรั บ
กระบวนการให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
	ส่่ ว นการบริิ ห ารจัั ด การเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สายงานสารสนเทศได้้มีีการจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ ารดิิจิทัิ ลั ระยะ
5 ปีี และมีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกปีีให้้สอดคล้้องกัับ
แผนวิิสาหกิิจองค์์กร อีีกทั้้�งมีีการจััดทำำ� กลยุุทธ์์ด้า้ นเทคโนโลยีี
สารสนเทศ แบ่่งเป็็น 5 กลยุุทธ์์ดัังนี้้�
กลยุุทธ์์ที่่� 1 : จััดหา/พััฒนาระบบงานสารสนเทศ
เพื่่�อสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินธุุรกรรมขององค์์กร
กลยุุทธ์์ที่่� 2 : ปรัับปรุุง/พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิทัิ ลั
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความมั่่น� คงปลอดภััยของ
ระบบ IT
กลยุุทธ์์ที่่� 3 : พััฒนาระบบบริิหารจััดการสารสนเทศ
เพื่่�อการจััดการที่่�ดีี (IT Governance)		
กลยุุทธ์์ที่่� 4 : พััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่�อสนัับสนุนุ
การตรวจสอบ การควบคุุมภายใน และการบริิหาร
ความเสี่่ย� ง
กลยุุทธ์์ที่่� 5 : เสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
ให้้มีีความพร้้อมด้้านดิิจิทัิ ลั
แผนปฏิิบัติั กิ ารดิิจิทัิ ลั ยัังมีีความสอดคล้้อง สามารถ
รองรัับ และให้้การสนัับสนุุนภารกิิจต่่าง ๆ ในแผนวิิสาหกิิจ
บสย. อย่่างมีีประสิิทธิิผล โดยสรุุปความสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยง
ระหว่่างแผนปฏิิบัติั กิ ารดิิจิทัิ ลั กัับแผนวิิสาหกิิจ ปีี 2563-2567
ดัังนี้้�
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� โยงแผนปฏิิบัติ
สรุุปความเชื่่อม
ั ิการดิิจิทั
ิ ัลและแผนวิิสาหกิิจ ปีี 2563-2567

ในปีี 2563 บสย. ได้้มีีดำ�ำ เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องในการ
ปรัับปรุุงระบบค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ที่่� บสย. ใช้้งานอยู่่�ในปััจจุุบันั
หรืือระบบ MAGIC เพื่่�อให้้ระบบงานมีีเสถีียรภาพ และ
ประสิิทธิิภาพ สามารถรองรัับปริิมาณข้้อมููลได้้มากขึ้้น� ให้้บริกิ าร
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง รองรัับความต้้องการและธุุรกรรมใหม่่ๆ ได้้แก่่
การรัับคำ�ำ ขอออนไลน์์ โครงการ PGS9 และการค้ำำ�� ประกััน
ทางตรง (Direct Guarantee) และยัังได้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีี
ทางการเงิินบััตรดิิจิทัิ ลั มาเสริิมประสิิทธิิภาพในการการแจ้้งหนี้้�
ที่่�ต้อ้ งชำำ�ระเงิิน พร้้อม QR Code สำำ�หรัับให้้ลููกค้้าหรืือลููกหนี้้�
นำำ�ไปสแกนเพื่่�อชำำ�ระเงิินได้้อย่่างสะดวก มีีข้้อมููลบััญชีีลููกค้้า
หรืือลููกหนี้้� ให้้ผู้ป�้ ฏิิบัติั งิ านนำำ�ไปตรวจสอบรายการที่่�รับั ชำำ�ระได้้
อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน อีีกทั้้�งยัังได้้นำ�ำ ระบบบบริิหารจััดการ
ทรััพยากรบุุคคล (HRIS) เข้้ามาสนัับสนุุนงานภายในองค์์กร
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการเก็็บข้อ้ มููลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับทรััพยากร
บุุคคล และสามารถนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ในการวิิเคราะห์์บุุคลากร
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ รองรัับกระบวนการทำำ�งานด้้านทรััพยากร
บุุคคลให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และข้้อมููลของพนัักงาน
จะถููกจััดเก็็บอย่่างปลอดภััย สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
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และโครงการพััฒนาระบบค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อใหม่่
(CGS : Core Guarantee System) เป็็นโครงการที่่�สำ�ำ คััญ
ซึ่ง่� ได้้เริ่่ม� ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2560 โดยอาศััยแนวทางการ
ออกแบบกระบวนการทำำ�งานจากโครงการ BPR (Business
Process Re-design) มาเป็็นความต้้องการหลัักในการพััฒนา
ระบบ และเพื่่�อเพิ่่�มโอกาสความสำำ�เร็็จของการพััฒนาระบบ
CGS ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของโครงการ และขึ้้น� ระบบได้้
ตามเวลาที่่�กำ�ำ หนด จึึงได้้จัดั จ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อบริิหารโครงการ
CGS (Project Management Office) เข้้ามาควบคุุมการดำำ�เนิิน
การโครงการอย่่างมีีมาตรฐาน ปััจจุุบันั โครงการอยู่่�ในกระบวนการ
พััฒนา และทดสอบระบบ คาดว่่าโครงการจะแล้้วเสร็็จได้้
ภายในปีี 2564
	ส่่วนด้้านของความมั่่น� คงปลอดภััยระบบสารสนเทศ
นั้้�นในปีี 2563 ได้้มีีการดำำ�เนิินการจััดจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อทำำ�การ
ประเมิินช่่องโหว่่และภััยคุกุ คามทางไซเบอร์์ รวมถึึงการสร้้าง
ความตระหนัักด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์แก่่พนัักงาน
โดยการจััดอบรมพนัักงานทุุกฝ่่ายให้้มีีความตระหนัักถึึงภััย
คุุกคามตามทางไซเบอร์์ และยัังต่่ออายุุการรัับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 : 2013 (Surveillance) ขอบเขต ระบบบริิหาร

จััดการความมั่่น� คงปลอดภััยสารสนเทศ (ISMS) ของงานบริิหารระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและการบริิหารจััดการศููนย์์คอมพิิวเตอร์์
หลััก ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ของบรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อมเพื่่�อสนัับสนุนุ ระบบงานสารสนเทศขององค์์กร และระบบ
งานสารสนเทศออนไลน์์ (Application Online) รวมถึึงการออกหนัังสืือค้ำำ�� ประกัันโดยวิิธีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ (e-LG)

การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
สมรรถนะตามหน้้าที่่ง� าน (Functional Competency
จากการดำำ�เนิินโครงการ Transformation ในปีี 2562
: FC) เนื่่�องด้้วยในปีี 2562 ภายหลัังจากการการดำำ�เนิิน
บสย. กำำ�หนดแผนการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลใหม่่
โครงการ HR Transformation แล้้วเสร็็จ ส่่งผลให้้
ทั้้�งระบบ ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาการดำำ�เนิินงานด้้านทรััพยากร
บสย. มีี Competency ใหม่่ทั้้ง� 3 ระดัับ ทั้้�ง CC, MC และ
บุุ คค ลเพื่่� อ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพบุุ ค ลากรและขัั บ เคลื่่� อ นการ
FC ดัังนั้้�น เพื่่�อกำำ�หนดกรอบและทิิศทางในการประเมิิน
ดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานองค์์กรใหม่่ โดยเชื่่อ� มโยง
ขีีดความสามารถบุุคลากรในแต่่ละระดัับและนำำ�ไปสู่่�
ให้้สอดคล้้องกัับธุรกิ
ุ จิ ของ บสย. ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในแผนวิิสาหกิิจ
การพััฒนาบุุคลากรได้้ตรงตามความต้้องการขององค์์กร
ทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว และแนวทางตามระบบประเมิิน
จึึ ง ได้้ มีี การกำำ� หนดคำำ� นิิ ยา มและพฤติิ ก รรมบ่่ ง ชี้้� ต าม
คุุณภาพรััฐวิิสาหกิิจ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อม
ค่่าคาดหวัังในแต่่ละตำำ�แหน่่ง และจััดทำำ�เป็็นคู่่�มืือเผย
ทั้้�งภายในและภายนอก
แพร่่ให้้กัับผู้�บริ
้ ิหารและพนัักงานได้้รัับทราบสำำ�หรัับใช้้
การดำำ�เนิินงานปีี 2563 บางส่่วนดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�อง
ในการประเมิิ น คุุ ณ ลัั ก ษณะและวางแผนการพัั ฒ นา
มาจากปีี 2562 และนำำ�มาประกาศใช้้และถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่
บุุคลากรรายบุุคคลต่่อไป
ต้้นปีี 2563 ได้้แก่่ โครงสร้้างองค์์กรใหม่่ บทบาทหน้้าที่่ค� วาม
รัั บผิิ ด ชอบตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บสาย งาน/ฝ่่ าย งาน/ส่่ ว นงานจนถึึ ง
ระดัับบุุคล และกำำ�หนดคำำ�บรรยายลัักษณะงานพนัักงาน 2. โครงการการจััดทำำ�ทางก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ (Career
Path) และแผนพััฒนาสายอาชีีพ (Career Development)
ทุุกตำำ�แหน่่งใหม่่ที่่ชั� ดั เจนพร้้อมกัับการกำำ�หนด Competency
เป็็นการสร้้างเส้้นทางสั่่�งสมประสบการณ์์และผลงาน
ที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์องค์์กร เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้
ที่่�จำ�ำ เป็็นสำำ�หรัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป้้าหมาย เพื่่�อให้้ บสย.
พนัักงานปฏิิบััติิงานบรรลุุเป้้าหมาย จััดสรรพนัักงานให้้ไป
สามารถวางแผนอััตรากำำ�ลัังคนคุุณภาพ ในขณะเดีียวกััน
ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ าที่่� ที่่� เ หมาะสมกัั บทัั ก ษะความรู้้�ค วามสามารถ
ก็็เป็็นการสร้้างแรงจููงใจให้้บุุคลากรพััฒนาตนเองให้้
เนื่่� อ งจากเกิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ พนัั ก งาน
สั่่� ง สมประสบการณ์์ แ ละผลงานได้้ ต ามเส้้ น ทางใน
ค่่อนข้้างมาก ผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้มีีการสื่่�อสารสร้้างการรัับรู้�้
ตำำ�แหน่่งงานต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ตำำ�แหน่่งที่่�มีีลักั ษณะ
ความเข้้าใจ ประโยชน์์ ผลกระทบต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินโครงการ
งานในการบริิหาร ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นที่่�ผู้�ดำ้ �ำ รงตำำ�แหน่่ง
Transformation เป็็นระยะ ๆ มาโดยตลอดตั้้ง� แต่่เริ่่ม� โครงการ
ต้้องสั่่ง� สมประสบการณ์์ที่่ห� ลากหลาย จากผลการดำำ�เนิิน
อีีกทั้้�งฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลจััดประชุุมชี้้�แจงสร้้างความเข้้าใจ
โครงการฯ ในปีี 2563 ได้้ผลผลิิตจากการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
เรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�ปรัับปรุุงและเปลี่่�ยนแปลงใหม่่ ในการประชุุม
• บสย. มีีการจััดกลุ่่�ม Job Family ใหม่่ โดยแบ่่งเป็็น
ระดัับองค์์กร (Town Hall Meeting) ประชุุมระดัับสายงาน/
10 Job Families
ฝ่่ายงาน รวมถึึงการดำำ�เนิินงานตามแผนแม่่บทด้้านบริิหาร
• จััดทำำ� Functional Career Path ทุุกฝ่่ายงาน
ทรัั พ ยากรบุุ คค ล ประจำำ� ปีี 2563 ซึ่่� ง มีีแผนงานสำำ� คัั ญ ที่่�
• กำำ� หนดหลัั กเกณฑ์์ การโอนย้้ าย เลื่่� อ นระดัั บ และ
สนัับสนุนุ วิิสัยทั
ั ศน์
ั ์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ และค่่านิยิ มขององค์์กร
การแต่่งตั้้ง� พนัักงาน ที่่�สอดคล้้องกัับ Career Path
มีีจำำ�นวน 8 แผนงาน ดัังนี้้�
• ทบทวนและปรัับปรุุง Functioal Competency
1. โครงการจััดทำำ�พจนานุุกรมเชิิงสมรรถนะ (Competency
ใหม่่ โดยมีีการกำำ�หนดกิิจกรรมในการประเมิินผล
Dictionary) ตามที่่� บสย. ใช้้ระบบ Competency Model
ที่่�เป็็นรููปธรรม
มากำำ�หนดขีีดความสามารถของบุุคลากร (Workforce
• พััฒนาระบบ Success Profile สำำ�หรัับใช้้ในการรายงาน
Capability) อัันประกอบด้้วยสมรรถนะ 3 ระดัับ ได้้แก่่
ประสบการณ์์และผลงานของพนัักงานรายบุุคคล,
สมรรถนะหลััก (Core Competency : CC) สมรรถนะ
การประเมิิน Competency Gap และวางแผนพััฒนา
ทางการบริิหาร (Managerial Competency : MC) และ
รายบุุคคล
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• จัั ด ทำำ� หลัั ก เกณฑ์์ ก ารคัั ด เลืื อ กผู้้�สืื บ ทอดตำำ� แหน่่ ง 5. โครงการขัั บ เคลื่่� อ นค่่ านิิ ย มไปสู่่�วัั ฒ นธรรมองค์์ ก ร

(Successor)

3. โครงการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม (Knowledge

ปีี 2563 บสย. ปรัับเปลี่่ย� นค่่านิยิ มใหม่่ โดยมุ่่�งเน้้นการ
สร้้างพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ในองค์์กรร่่วมกัันภายใต้้
ค่่านิยิ มองค์์กรใหม่่ คืือ T : True innovative financial
partner for SMEs C : Connectivity for business
possibilities โยงใยเพื่่� อ ความเป็็ น ไปได้้ ท างธุุ รกิิ จ
G : Governance for sustainable growth โปร่่งใส
สุุจริิต เพื่่�อการเติิบโต โดยกำำ�หนดกรอบพฤติิกรรมหลััก
ที่่�พึึงประสงค์์และไม่่พึึงประสงค์์ (Do-Don’t) จััดทำำ�
แผนงาน/จััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างค่่านิิยม เผยแพร่่คู่่�มืือ
ค่่านิิยมเพื่่�อขัับเคลื่่�อนวััฒนธรรมองค์์กร พร้้อมทั้้�งมีีการ
ประเมิินผลเพื่่�อสะท้้อนประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิินการ
ซึ่่ง� พบว่่าพนัักงานรัับรู้แ�้ ละเข้้าใจค่่านิยิ มที่่�ปรัับเปลี่่ย� นใหม่่
มีีพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ตามค่่านิิยมที่่�ปรัับเปลี่่�ยนใหม่่
และพึึงพึึงพอใจในการจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมค่่านิิยม
ผลลััพธ์์ของการประเมิินมีีระดัับคะแนนสููงกว่่าเป้้าหมาย
ที่่�กำ�ำ หนด

Management & Innovation (KM & INNO) บสย.
ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ� งานกระบวนการปฏิิ บัั ติิ ง านและ
การจััดการ (Enablers) ด้้านที่่� 7 การจััดการความรู้้�
และนวััตกรรม ทำำ�หน้้าที่่�ในการขัับเคลื่่�อนการจััดการ
ความรู้้�แ ละนวัั ต กรรมของ บสย. ภายใต้้ ก ารนำำ� ทีีม
ของผู้้�บริิ ห ารสายงานสารสนเทศและดิิ จิิ ทัั ล เป็็ น
หัั ว หน้้ าค ณะทำำ� งานและผู้้�บริิ ห ารสายงานสนัั บสนุุ น
เป็็ น ที่่� ป รึึ ก ษาคณะทำำ� งาน โดยในปีี 2563 จากผล
การดำำ�เนิินโครงการฯ ของคณะทำำ�งานฯ Enablers
ด้้านที่่� 7 การจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ได้้ผลผลิิต
(Output) จากการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
• กำำ�หนดนโยบาย วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และยุุทธศาสตร์์
การจัั ด การความรู้้� แ ละนวัั ต กรรม (Knowledge
Management Innovation Management
Policy) ของ บสย.
6. โครงการการสำำ� รวจหาปัั จ จัั ยค วามพึึ ง พอใจและ
• จััดทำำ�แผนแม่่บทการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม
ความผููกพัันของพนัักงาน บสย. ในปีี 2563 มีีการ
ปีี 2564 และปีี 2564-2568 แผนปฏิิ บัั ติิ ก าร
ทบทวนปัั จ จัั ยค วามพึึ ง พอใจและความผููกพัั น ของ
การจััดการความรู้้� และนวััตกรรม ปีี 2564
บุุ ค ลากรทุุ ก กลุ่่�ม โดยการจัั ด ทำำ� Focus Group
• กำำ�หนดระบบและกระบวนการสำำ�คััญเพื่่�อขัับเคลื่่�อน
จากกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งของพนัั ก งาน เพื่่� อ นำำ� มาใช้้ ปัั จ จัั ย
การจััดการความรู้้น� วััตกรรม
ในการสำำ� รวจความพึึ ง พอใจและความผููกพัั น ของ
• จััดทำำ�คู่่�มืือการจััดการความรู้้แ� ละนวััตกรรม
พนัั ก งาน จากผลสำำ� รวจความผููกพัั น ของพนัั ก งาน
• สร้้างความตระหนััก ความเข้้าใจ การมีีส่่วนร่่วมและ
(Employee Engagement) ผลสำำ�รวจการสนัับสนุุน
การสร้้างแรงจููงใจด้้านการจััดการความรู้้�ผ่า่ นกิิจกรรม
พนัักงาน (Employee Enablement) พบว่่าระดัับ
โครงการ ต่่าง ๆ ได้้แก่่ Business Transformation
คะแนนเพิ่่�มขึ้้น� มากกว่่าปีี 2562
with G Suite, TCG Innovation Contest, TCG KM
& INNO Day
7. การให้้ทุุนการศึึกษระดัับปริิญญาโท ดำำ�เนิินทบทวน
หลัักเกณฑ์์การให้้ทุุนการศึึกษาโดยกำำ�หนดสาขาวิิชา
4. โครงการพััฒนาและติิดตั้้ง� ระบบบริิหารจััดการทรััพยากร
สอดคล้้องกัับความต้้องขององค์์กรทั้้�งในปััจจุุบัันและ
บุุ คค ล เป็็ น การนำำ� เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ โ ดย
รองรัับอนาคต ได้้แก่่ คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย การเงิิน
การพััฒนาระบบการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้มีี
การตลาด และเทคโนโลสารสนเทศ โดยในปีี 2563
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การมีีฐานข้้อมููลกลางที่่�ใช้้เก็็บ
มีีผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั การคััดเลืือกให้้ได้้รับทุ
ั นุ การศึึกษาจำำ�นวน 4 คน
ข้้ อมููลที่่� เกี่่� ย วข้้ องกัับทรััพยากรบุุคคลขององค์์ก รที่่�มีี
ในสาขาวิิชาการเงิินประยุุกต์์ 1 คน การตลาด 1 คน ระบบ
ความปลอดภััย สามารถนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ในการวิิเคราะห์์
สารสนเทศทางธุุรกิจิ ดิิจิทัิ ลั 1 คน และบริิหารเทคโนโลยีี
และรองรัับการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับระบบต่่าง ๆ ภายใน
สารสนเทศ 1 คน
บสย. โดยการจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อมาพััฒนาและติิดตั้้�ง
ระบบบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล เริ่่ม� พััฒนาระบบมา
ตั้้ง� แต่่ต้น้ ปีี และนำำ�ระบบขึ้้�นใช้้จริิงในช่่วงปลายปีี 2563
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8. การยกระดัับความรู้้�ความเชี่่ย� วชาญ และทัักษะบุุคลากร
ด้้าน HR โดยยกมาตรฐานของบุุคลากรเพิ่่�มความเป็็น
มืื อ อาชีีพ ด้้ ว ยการส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาให้้ มีีทัั ก ษะ
ความรู้้� ความสามารถในเชิิงลึึก สามารถปฏิิบัติั งิ านสอดรัับ
กัับธุรกิ
ุ จิ ที่่�มีีการเปลี่่ย� นแปลง รวมถึึงเป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิจิ
(Business Partner) ที่่�สามารถให้้คำ�ำ ปรึึกษาและให้้การ
สนัับสนุนุ ผู้้�บริหิ ารและหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการวางแผน
และบริิหารทรััพยากรบุุคคล ส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้ารัับ
การทดสอบคุุณวุุฒิวิิ ชาชีี
ิ พ HR ปััจจุุบันั มีีบุุคลากรที่่�ได้้รับั
คุุณวุุฒิวิิ ชาชีี
ิ พไปแล้้วจำำ�นวน 2 ราย
ในปีี 2563 มีีการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ ๆ เพิ่่�มจาก
แผนงานโครงการดัังกล่่าวข้้างต้้น ดัังนี้้�
ด้้านบริิหารทรััพยากรบุุคคล (HRM)

	บุุคลากรเป็็นทรััพยากรสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้บรรลุุเป้้าหมาย บสย. จึึงได้้กำ�ำ หนด
แผนการบริิหารทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อให้้เป็็นแนวทางในการดููแล
พนัักงานในด้้านการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล มีีการ
ดำำ�เนิินการด้้านผลตอบแทนและสวััสดิิการเพื่่�อให้้พนัักงาน
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีมีีความสุุข โดยนำำ�ผลการประเมิินค่่างาน
โครงสร้้างเงิินเดืือนและโครงสร้้างตำำ�แหน่่งงานใหม่่ มาใช้้ประกอบ
การจััดสรรการจ่่ายเงิินค่่าตอบแทนให้้กับั พนัักงาน โดยเฉพาะ
การปรัับขึ้้�นเงืืนเดืือนประจำำ�ปีีที่่�เชื่่�อมโยงกัับการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานและเหมาะสมกัับระดัับและตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบของพนัักงาน รวงถึึงการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
และเกิิดความเป็็นธรรม และสามารถแข่่งขัันกัับตลาด มีีการ
ทบทวนระบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานให้้มีีแนวทางที่่�เป็็น
มาตรฐานสามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ใิ ช้้ทั่่ว� ทั้้�งองค์์กร การจััดสวััสดิกิ าร
และสิิทธิิประโยชน์์ให้้กัับพนัักงานครอบคลุุมไปถึึงครอบครััว
ของพนัักงาน ให้้การช่่วยเหลืือส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ในด้้ า นต่่ า ง ๆ เช่่ น การตั้้� ง ชมรมด้้ า นกีีฬาและกิิ จ กรรม
นัันทนาการต่่าง ๆ การให้้รางวััล Long Service Award
เพื่่�อตอบแทนพนัักงานที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจปฏิิบััติิงานอยู่่�
เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญให้้กับั องค์์กร
และจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
COVID-19 ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงการบริิหารทรััพยากร
บุุคคลเป็็นอย่่างมาก จึึงได้้ปรัับแผนการดำำ�เนิินงานและนำำ�
เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ปรัับวิิธีีการทำำ�งานใหม่่ ได้้แก่่
การสััมภาษณ์์พนัักงาน Online การปรัับลด/เหลื่่อ� มเวลาทำำ�งาน
และการรัักษาระยะห่่างระหว่่างกััน (Social Distancing) แบ่่งทีีม

ปฎิิบัติั งิ านให้้ปฏิิบัติั จิ ากที่่�บ้า้ น (Work from Home) ปฏิิบัติั งิ าน
จากสถานที่่�สำ�ำ รอง (Co-site) การปฏิิบัติั งิ านที่่�สำ�ำ นัักงานใหญ่่และ
สาขา ให้้การสนัับสนุนุ เครื่่�องมืือเทคโนโลยีีที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการปฎิิบัติั ิ
งานจากพื้้�นที่่�พักั อาศััย จััดหาอุุปกรณ์์ป้อ้ งกััน กำำ�หนดมาตรการ
การรัักษาความสะอาดเพื่่�อให้้ถููกสุุขลัักษณะและสอดคล้้องกัับ
มาตรฐานของกรมควบคุุมโรคติิดต่่อ
ด้้านการพัั ฒนาทรััพยากรบุุคคล (HRD)

การพััฒนาบุุคลากรใช้้แนวทางการพััฒนาบุุคลากร
แบบ Competency Based Model และใช้้รููปแบบการพััฒนา
ตาม Model 70 : 20 : 10 (70 = By Experience การพััฒนา
ตนเองและเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์, 20 = By Exchange
การแลกเปลี่่� ย นความรู้้�/ การสอนงาน/การให้้ คำ�ำ แนะนำำ� ,
10 = By Education การอบรม) ในปีี 2563 ได้้เพิ่่�มช่่องทางการ
เรีียนรู้้ใ� นรููปแบบออนไลน์์ในรููปแบบ Google Meet , Platform
ของ SEAC , Zoom ทำำ�ให้้พนัักงานมีีโอกาสเข้้าถึงึ แหล่่งการเรีียน
รู้้ไ� ด้้ทั่่ว� ถึึง พร้้อมกัับส่ง่ เสริิมให้้เกิิด Self-Learning ที่่�เปิิดโอกาส
ให้้พนัักงานได้้เรีียนในสิ่่ง� ที่่�ตนเองสนใจ ซึ่ง่� เป็็นการสร้้างให้้เกิิด
บรรยากาศแห่่งการเรีียนรู้้�
การพััฒนา Core & Managerial Competency
ใช้้การเรีียนรู้้ใ� นรููปแบบออนไลน์์ของโครงการ YourNextYou
บริิษััท SEAC กำำ�หนดให้้พนัักงานเข้้าอบรมขั้้�นต่ำำ�� คนละ
2 หลัักสููตร ภายในระยะเวลา 4 เดืือน จำำ�นวนบุุคลากรที่่�เข้้า
รัับการอบรมมีีทั้้�งหมด 335 คน เข้้าอบรมทั้้�งหมด 2,498 ครั้้�ง
เฉลี่่ยค
� นละ 7 ครั้้�ง และทุุกคนเข้้ารัับการอบรมตั้้ง� แต่่ 2 หลัักสููตร
ขึ้้� น ไปครบทุุ ก คน ในส่่ ว นของการพัั ฒ นา Functional
Competency ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�ม Core Business
ก่่อน ได้้แก่่ ฝ่่ายวิเิ คราะห์์ค้ำ�ำ� ประกัันสิินเชื่่อ� ฝ่่ายกิจิ การสาขา
และฝ่่ายพัฒ
ั นาและบริิหารผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อพััฒนาความรู้้แ� ละ
ทัักษะที่่�เกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ การตลาดแบบดิิจิิทััล
รวมถึึงการให้้บุุคลากรเข้้าอบรมในหลัักสููตรของ OMEGA
ในปีี 2563 มีีการจััดอบรมรวมทั้้�งสิ้้น� 97 หลัักสููตร แบ่่งเป็็นการ
อบรมภายใน 58 หลัั ก สููตร และการอบรมภายนอก
39 หลัักสููตร	
นอกจากนั้้�นยัังมีีการจััดกิิจกรรมการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� มีีการกำำ�หนดให้้ทุกุ ฝ่่ายงานดำำ�เนิินการถ่่ายทอดความรู้้�ที่่�
ได้้รัับจากการอบรม และแนวทางการนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์
ใช้้ ในฝ่่ายงานของตนอย่่างน้้อย 3 ครั้้�ง ซึ่ง่� ทุุกฝ่่ายงานได้้จัดั
กิิจกรรมแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ตั้้ง� แต่่ 3 ครั้้�งขึ้้น� ไป
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ในปีี 2563 บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� และการประพฤติิมิชิ อบให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนของสำำ�นัักงานคณะกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
และหลัักการแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) ตามหลััก
Apply or Explain ซึ่่�งให้้นำำ�หลัักการและแนวทางไปปรัับใช้้ตามความเหมาะสมกัับการบริิหารจััดการ นอกจากนี้้� บสย.
ได้้กำำ�หนดนโยบายการพััฒนาความยั่่�งยืืน โดยนำำ�เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) ขององค์์การสหประชาชาติิกำำ�หนดเป็็นกรอบทิิศทางการดำำ�เนิินงาน และจััดทำำ�โครงสร้้างและระบบบริิหารจััดการ
ตามหลัักมาตรฐานว่่าด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (ISO 26000) เพื่่�อเป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนสำำ�คััญในการสร้้างคุุณค่่าร่่วมด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และความยั่่�งยืืนขององค์์กร

ด้้านการกำำ�กัับดูแ
ู ลกิิจการที่่�ดีี
	บสย. กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามมาตรฐานสากล เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิของคณะกรรมการ บสย.
ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ 7 ประการ ได้้แก่่
1. มีีความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� (Accountability)
2. มีีความสำำ�นึึกในหน้้าที่่�ด้้วยขีีดความสามารถและประสิิทธิิภาพที่่�เพีียงพอ (Responsibility)
3. ปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยสุุจริิตและเท่่าเทีียมกััน (Equitable Treatment)
4. มีีความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน ตรวจสอบได้้ และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและครบถ้้วนแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
(Transparency)
5. มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่กิิจการทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว (Value Creation)
6. มีีการส่่งเสริิมพััฒนาการกำำ�กัับดููแลและจรรยาบรรณที่่�ดีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และจรรยาบรรณของบุุคลากร
(Ethics)
7. มีีส่่วนร่่วมและส่่งเสริิมในการกระจายโอกาสแก่่สาธารณะในการร่่วมแสดงความคิิดเห็็น (Participation)
	คณะกรรมการ บสย. ผู้้�บริหิ ารและพนัักงานทุุกระดัับ ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความรัับผิดิ ชอบระมััดระวััง (Duty of Care)
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อองค์์กร (Duty of Loyalty) และปฏิิบััติิตามหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ซึ่่�งประกอบด้้วย
10 หมวด ดัังต่่อไปนี้้�
หมวดที่่� 1 บทบาทของภาครััฐ
หมวดที่่� 2 การตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิดิ ชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้า้ งคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การ
อย่่างยั่่�งยืืน
หมวดที่่� 3 การเสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
หมวดที่่� 4 การสรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
หมวดที่่� 5 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
หมวดที่่� 6 การส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
หมวดที่่� 7 การเปิิดเผยข้้อมููล
หมวดที่่� 8 การดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
หมวดที่่� 9 การสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
หมวดที่่� 10 จรรยาบรรณ
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ด้้านการแสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม
	บสย. ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างองค์์กรให้้มีี
ความยั่่ง� ยืืนและเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างเศรษฐกิิจประเทศ
ให้้เจริิญก้้าวหน้้า จึึงได้้กำ�ำ หนดนโยบายด้้านการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยยึึดกรอบการดำำ�เนิินงาน
ตามพัั น ธกิิ จ เพื่่� อ วิิ สา หกิิ จ ขนาดกลางและขนาดย่่ อ ม
(SMEs) เป็็นสำำ�คััญ และน้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียงมาประยุุกต์์ใช้้ ควบคู่่�กัับการนำำ�
เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (SDGs) เป็็นกรอบการ
ดำำ�เนิินงานเพื่่�อสัังคม และนำำ�แนวปฏิิบััติิด้้านการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบริิหาร
จััดการกระบวนการทางธุุรกิิจ ด้้วยการนำำ�ศัักยภาพและ
ขีีดความสามารถของ บสย. มาใช้้ในการส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนการพััฒนาเพื่่�อสร้้างโอกาสและคุุณประโยชน์์
ให้้ แ ก่่ สัั ง คมและชุุ ม ชนที่่� สำ�ำ คัั ญ นอกเหนืื อ จากให้้
คณะกรรมการ ผู้้�บริหิ าร และพนัักงาน บสย. มีีส่่วนร่่วม
ในการพััฒนาชุุมชนและสัังคม สอดคล้้องตามนโยบาย
การพััฒนาความยั่่�งยืืนของ บสย. ที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้
องค์์กร สัังคมและชุุมชน เกิิดการพััฒนาและพึ่่�งพาตนเอง
ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน

ด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รัป
ั ชั่่�นและ
การประพฤติิมิช
ิ อบ
	บสย. มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินกิิจการด้้วยความซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิต โปร่่งใส ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
และการประพฤติิ มิิ ช อบอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด ไม่่ เ รีียก/รัั บ
หรืื อ ให้้ ผ ลประโยชน์์ อื่่� น ใดกัั บผู้�ที่่้ � เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ บสย.
ทุุกกลุ่่�มอาทิิ เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ คู่่�ค้า้ ลููกค้้า ฯลฯ ที่่�อาจมีี
ความเสี่่� ย งต่่ อ การเกิิ ด ทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น และการ
ประพฤติิ มิิ ช อบ หรืื อ อาจมีีผลทำำ� ให้้ ภ าพลัั ก ษณ์์ แ ละ
ชื่่อ� เสีียงของ บสย. เสีียหายนอกเหนืือจากการให้้สนับสนุ
ั นุ
หน่่ ว ยงานหรืื อ องค์์ ก รเพื่่� อ ร่่ ว มกัั น ต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รััปชั่่�นและการประพฤติิมิิชอบโดยกำำ�หนดให้้คณะ
กรรมการ บสย. ผู้้�บริิหารและพนัักงานมีีหน้้าที่่�ความ
รัั บผิิ ด ชอบในการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น และ
การประพฤติิมิชิ อบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ประพฤติิปฏิิบััติิตามค่่านิิยมองค์์กร เพื่่�อนำำ�
ไปสู่่�วัั ฒ นธรรมองค์์ ก รต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รัปั ชั่่น� และการประพฤติิมิชิ อบ
2. ปฏิิบัติั ติ นด้้วยความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต มุ่่�งมั่่น� และ
สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และการประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ
3. ให้้ ค วามสำำ� คัั ญ กัั บ ประโยชน์์ ส่่ว นรวมของ
องค์กรมากกว่าประโยชน์สว่ นตน เพือ่ ป้องกัน
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)

แผนงานด้้านการกำำ�กัับดูแ
ู ลกิิจการที่่�ดีี
และการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์
ในปีี 2563 บสย. ได้้กำำ�หนดแผนงานและกิิจกรรมด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
แบ่่งเป็็นกลยุุทธ์์ 3 ด้้าน ได้้แก่่
กลยุุทธ์์ที่่� 1 พััฒนางานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ให้้มีีความเป็็นระบบ
โดยดำำ�เนิินการผ่่านกิิจกรรม ดัังต่่อไปนี้้�
1. จััดทำำ�และทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ทั้้�งหมด 16 เรื่่�อง และเผยแพร่่ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร
ของ บสย. เช่่น ระบบอิินทราเน็็ต และเว็็บไซต์์ของ บสย. เพื่่�อให้้บุคุ ลากรทุุกคนรัับทราบและยึึดถืือเป็็นแนวทาง
ปฏิิบัติั ใิ ห้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อ บสย. และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 กรรมการ ผู้้�บริหิ าร พนัักงาน
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ทุุกคนรัับทราบและตอบกลัับทั้้�งหมด ร้้อยละ 100 โดยให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานรัับทราบผ่่านระบบออนไลน์์
2. สอบทานการปฏิิ บัั ติิ ง านตามกฎเกณฑ์์ โดยเริ่่� ม ตั้้� ง แต่่ ร วบรวมกฎระเบีียบ สื่่� อ สาร สอบทาน รายงาน
และติิดตาม จำำ�นวน 9 เรื่่�อง เช่่น รายงานสอบทานการเตรีียมความพร้้อมการปฏิิบััติิตามกฎหมายคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล รายงานสอบทานการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้ว้ ยการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ รายงาน
สอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านธรรมาภิิบาล และการรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เป็็นต้้น
กลยุุทธ์์ที่่� 2 เสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ โดยดำำ�เนิินการ
	ผ่่านกิิจกรรม ดัังต่่อไปนี้้�
1. จััดกิิจกรรมอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ บสย. เช่่น พระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 ความรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อมููลเครดิิต เป็็นต้้น
2. สื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และสรุุปกฎเกณฑ์์ที่่�ออกใหม่่และเกี่่�ยวข้้องกัับ
บสย. ในรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่าย ทั้้�งหมด 6 เรื่่อ� ง เช่่น Infographics เรื่่อ� ง “มารู้้�จักั 3 Lines of Defense กัันเถอะ!!!”
Infographics เรื่่�อง “ทำำ�ไม? พนัักงานต้้องให้้ความยิินยอมข้้อมููลส่่วนบุุคคลแก่่ บสย.” และสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
เสีียงตามสายเรื่่�องการให้้ความยิินยอมข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมทั้้�งบทความ เรื่่�อง “COI คืืออะไร? และบทเรีียน
จากคดีีทุุจริิตต่่างๆ เป็็นต้้น
กลยุุทธ์์ที่่� 3 ส่่งเสริิมและพััฒนาค่่านิิยมสู่่�วััฒนธรรม ผ่่านกิิจกรรม ดัังต่่อไปนี้้�
1. กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร พนัักงาน บสย. ร่่วมกัันปฏิิญาณตนและแสดงเจตจำำ�นง
สุุจริิต เพื่่�อเสริิมสร้้างคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการบริิการงานของ บสย. โดยได้้ถ่าย
่ ทอดสดผ่่านระบบ VDO
Conference ไปยัั ง สำำ� นัั ก งานสาขาของ บสย. ทั่่� ว ประเทศ ซึ่่� ง ผลของการร่่ ว มมืื อ ร่่ ว มใจ ร่่ ว มพลัั ง
ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ บสย. ได้้รัับรางวััลองค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 9 จากสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ต่่อเนื่่�องจากปีี 2562
ที่่� บสย. ได้้รัับรางวััลชมเชยองค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 8 นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้ถ่่ายทอดความรู้้�และ
ประสบการณ์์ พร้้ อ มทั้้� ง เข้้ าร่่ ว มกิิ จ กรรม CG&CSR เพื่่� อ เป็็ น แบบอย่่ า งให้้ แ ก่่ พ นัั ก งาน เช่่ น กิิ จ กรรม
“จิิตอาสาพระราชทาน เราทำำ�ความ ดีี ด้้วยหััวใจ เพื่่�อชาติิ ศาสน์์ กษััตริิย์”์ เนื่่�องในโอกาสวัันแม่่แห่่งชาติิ กิิจกรรม
ไลฟ์์ทอล์์ค “บสย. โปร่่งใส สุุจริิต เพื่่�อการเติิบโต” และกิิจกรรมเสีียงตามสาย เป็็นต้้น
2. ส่่งเสริิมการสร้้างคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ โดยเข้้าร่ว่ มโครงการประเมิิน
คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity & Transparency Assessment:
ITA) ของสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บสย. ได้้คะแนนประเมิินคุุณธรรม ITA 91.84 คะแนน ตามเกณฑ์์
การประเมิิน ถืือว่่า บสย. มีีระดัับคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน ระดัับ A
3. กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ตามแบบที่่�กำำ�หนด ภายใน
เดืือนธัันวาคมของทุุกปีี และผลจากการสอบทาน ไม่่พบกรณีีที่่�เป็็นความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การดำำ�เนิินธุุรกิิจย่่อมต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลหลายฝ่่าย บสย. ตระหนัักถึึงสิิทธิิและบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
กลุ่่�มต่่างๆ ทั้้�งภายในและภายนอก เพื่่�อให้้ทุุกฝ่่ายได้้รัับการดููแลจาก บสย. ตามสิิทธิิทางกฎหมายอย่่างเท่่าเทีียมกััน จึึงได้้
กำำ�หนดไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น เว็็บไซต์์ของ บสย.
เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มได้้ตระหนัักและมั่่�นใจว่่า สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้รัับการคุ้้�มครองและปฏิิบััติิด้้วยดีี
ตลอดจนเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือระหว่่าง บสย. กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการสร้้างความมั่่�นคงอย่่างยั่่�งยืืน
ของผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม และประเทศชาติิ ดัังต่่อไปนี้้�
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ระดัับฐานะทางการเงิินให้้มีีความมั่่�นคงและแข็็งแกร่่ง โดยดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรอบคอบและโปร่่งใส เป็็นไป
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมเสริิมสร้้างศัักยภาพในการแข่่งขัันและ
ยึึดมั่่�นในหลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อภาครััฐ บสย. เป็็นรััฐวิิสาหกิิจภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกระทรวงการคลััง บสย. จึึงสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของภาครััฐ และปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์และนโยบายของหน่่วยงานกำำ�กัับ ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนให้้เกิิดความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่าง ๆ ของหน่่วยงานภาครััฐ เพื่่�อร่่วมเสริิมสร้้างความมั่่�นคง
และความเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจให้้กัับประเทศชาติิ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า บสย. มุ่่�งมั่่�นให้้บริิการแก่่ลููกค้้าด้้วยความเต็็มใจ เต็็มกำำ�ลัังความสามารถ ด้้วยความเสมอ
ภาค เป็็นธรรม และจััดให้้มีีบุคุ ลากรที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญ เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�ช่่วยเหลืือแก่่ลููกค้้าด้ว้ ยกิิริยา
ิ วาจา
ที่่�สุุภาพ อ่่อนโยน และให้้มั่่�นใจว่่าลููกค้้าได้้รัับบริิการที่่�ดีีที่่�สุุด ตลอดจนจััดให้้มีีระบบการรัับข้้อร้้องเรีียน
เพื่่�อดำำ�เนิินการแก้้ไขตามความเหมาะสมด้้วยความใส่่ใจและยุุติิธรรม
ข้้อพึึงปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เจ้้าหนี้้� บสย. มุ่่�งมั่่น� ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขที่่�ตกลงไว้้กับั เจ้้าหนี้้ใ� นกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อรัักษาไว้้ซึ่ง่� ชื่่อ� เสีียง
และความน่่าเชื่่�อถืือของ บสย. ต่่อเจ้้าหนี้้�และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า บสย. กำำ�หนดให้้พนัักงานที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการซื้้�อหรืือขายทรััพย์์สิิน ผลิิตภััณฑ์์
และบริิการทุุกชนิิดของ บสย. ต้้องยึึดหลัักผลประโยชน์์สููงสุุดของ บสย. โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ส่่วนตน
หรืือพวกพ้้อง ทั้้�งนี้้� ต้้องให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของความจริิง ไม่่ทำำ�ให้้คู่่�ค้้าเข้้าใจผิิดพลาดหรืือได้้รัับ
ข้้อมููลที่่�ไม่่ครบถ้้วน
ข้้อพึึงปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ บสย. มุ่่�งมั่่น� ที่่�จะปฏิิบัติั ติ ามข้้อตกลงหรืือความร่่วมมืือที่่�ได้้ทำำ�ไว้้กับพั
ั นั ธมิิตร
ทางธุุรกิิจของ บสย. เพื่่�อประโยชน์์ด้้วยกัันโดยรวม
ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่ง บสย. ไม่่มีีนโยบายแข่่งขัันด้้วยการใส่่ร้้ายป้้ายสีี กลั่่�นแกล้้ง หรืือบิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง
ของคู่่�แข่่ง
ข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม บสย. พึึงปฏิิบััติิตนเสมืือนหนึ่่�งเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี ประพฤติิตนโดยคำำ�นึึง
ถึึงหน้้าที่่ค� วามรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและประเทศชาติิ อีีกทั้้�งให้้การสนัับสนุนุ กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ ร่่วมพััฒนา
สัังคม ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมทั้้�งให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนนโยบายของรััฐบาล เพื่่�อผลประโยชน์์
ของประเทศชาติิ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเกิิดผลเป็็นรููปธรรมและเป็็นประโยชน์์
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างแท้้จริิง คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร บสย. ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิิน
งานในเรื่่�องนี้้�ตามนโยบายด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) และแผนงานประจำำ�ปีีของ บสย.
ที่่�กำำ�หนดไว้้
ข้้อพึึงปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงาน บสย. ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของทรััพยากรบุุคคลซึ่ง่� เป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนที่่�สำำ�คััญขององค์์กร
จึึงสรรหาและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ ให้้ผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมและเพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีวิิต
ของพนัักงาน ขณะเดีียวกััน บสย. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานผ่่านแผนการฝึึกอบรมซึ่่�ง
ได้้พัฒ
ั นาระบบการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�มีีความหลากหลาย เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้เรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเอง
และเรีียนรู้้�ด้ว้ ยกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง และเป็็นการมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานมีีความเป็็นมืืออาชีีพ มีีความรู้้�ความสามารถและ
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงานให้้ประสบความสำำ�เร็็จ ซึ่่�งถืือเป็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและนำำ�ไปสู่่�การเป็็นองค์์กร
แห่่งการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

การเปิิดเผยข้้อมููล
ข่่าวสารและความโปร่่งใส
	บสย. ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการและ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ซึ่ง่� รวมถึึงการ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่ห� น่่วยงานกำำ�กัับดููแลกำำ�หนด และการปฏิิบัติั ิ
ตามพระราชบััญญััติข้ิ อ้ มููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รวมทั้้�งกฎหมายอื่่�นและแนวปฏิิบัติั ใิ นการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ให้้
ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบกระบวนการบริิหาร
งานที่่�อาจกระทบต่่อสิิทธิิของตน จึึงได้้กำ�ำ หนดแนวปฏิิบัติั ิ เรื่่อ� ง
การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสาร และเพื่่�อเป็็นการสร้้างความเชื่่อ� มั่่น�
ให้้แก่่ผู้�มีีส่
้ ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม จึึงกำำ�หนดให้้มีีการทบทวนแนว
ปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าวเป็็นประจำำ�ทุุกปีี นอกจากนี้้� บสย. จััดให้้มีีช่อ่ ง
ทางการให้้บริกิ ารข้้อมููลข่่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9
สำำ�หรัับเผยแพร่่ข้อ้ มููลต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าผู้�มีี้
ส่่วนได้้เสีียสามารถเข้้าถึงึ ข้้อมููลของ บสย. ได้้ เช่่น
1. การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลข่่ า วสารต่่ อ ประชาชน
เช่่ น รายงานประจำำ� ปีี เว็็ บ ไซต์์ ข อง บสย.
www.tcg.or.th, Call Center สื่่�อโฆษณา
ต่่ า ง ๆ ทางโทรทัั ศน์์ วิิ ท ยุุ หนัั ง สืื อ พิิ ม พ์์
และนิิตยสาร รวมถึึงเว็็บไซต์์ศููนย์์ข้อ้ มููลข่่าวสาร
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้อมููล
ข่่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th/
INFOCENTER3/347/
2. การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารต่่อพนัักงานผ่่าน
ระบบสื่ อ สารภายในองค์ ก ร (Intranet)
กลุ่่�มไลน์์ พ นัั ก งาน “สถานีีข่่ า ว บสย.”
เสีียงตามสายจากผู้้�นำ�ำ ระดัับสููง การประชุุม
พนัักงานทุุกระดัับ (Town Hall Meeting) และ
บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ เป็็นต้้น

	บสย. ในฐานะรััฐวิิสาหกิิจภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
ของกระทรวงการคลัั ง และเป็็ น หน่่ ว ยงานของรัั ฐ ตาม
พระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ได้้เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของ บสย. ต่่อประชาชนตาม
กฎหมายดัั ง กล่่ า วอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์
แก่่ประชาชนในการเข้้าถึงึ ข้้อมููลข่่าวสารของ บสย. ดัังต่่อไปนี้้�
1. การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลเกี่่� ย วกัั บ การจัั ด ซื้้� อ
จัั ด จ้้ า ง บสย. ปฏิิ บัั ติิ ต ามพระราชบัั ญ ญัั ติิ
การจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ
พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
รวมทั้้� ง เผยแพร่่ ข้้อ มููลเกี่่� ย วกัั บ การจัั ด ซื้้� อ
จััดจ้้างบนเว็็บไซต์์ ซึ่ง่� ประกอบด้้วย ประกาศ
ราคากลาง ประกาศร่่าง TOR ประกาศเชิิญชวน
ประกาศรายชื่่�อผู้้�ชนะการเสนอราคา สรุุปผล
การจััดซื้้อ� จััดจ้้าง และสรุุปรายงานเรื่่อ� งร้้องเรีียน
ด้้านการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ในการสืืบค้้นข้้อมููลข่่าวสารการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ของ บสย.
2. การเปิิดเผยข้้อมููลของ บสย. และข้้อมููลของ
ลููกค้้าแก่่หน่่วยงานและบุุคคลภายนอกที่่�ร้อ้ งขอ
บสย. ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�มีีอำ�ำ นาจ
ตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้้อมููลหรืือ
เรีียกเอกสารหลัักฐาน เช่่น กระทรวงการคลััง
ธนาคารแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานการ
ตรวจเงิินแผ่่นดิิน สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
กรมสรรพากรกรมสอบสวนคดีีพิิเศษ และ
ศาล เป็็นต้้น โดย บสย. จะให้้ข้้อมููลภายใต้้
กฎหมายและแนวปฏิิบััติิการเปิิดเผยข้้อมููล
ข่่าวสารของ บสย.
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การติิดต่่อสื่่�อสาร แจ้้งข้้อร้้องเรีียน เบาะแสการทุุจริิต
และแสดงความคิิดเห็็น
บสย. จััดให้้มีีช่่องทางเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มสามารถติิดต่่อสอบถาม ร้้องเรีียน
แจ้้งเบาะแสการทุุจริิต แสดงความคิิดเห็็น หรืือให้้ข้้อเสนอแนะผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�

Call Center

โทรศััพท์์

โทรสาร

เว็็บไซต์์

0-2890-9999
(เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)

0-2890-9988

0-2890-9900
0-2890-9800

www.tcg.or.th

E-mail

ร้้องเรีียนขอความเป็็น
ธรรมถึึงกรรมการและ
ผู้้�จััดการทั่่�วไป

สายด่่วนสำำ�หรัับแจ้้ง
เบาะแสหรืือร้้องเรีียน
การทุุจริิต

Facebook

โทร 0-2890-9911

0-2890-9977
0-2890-9766

info@tcg.or.th

บสย.

สำำ�นัักกรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป

สำำ�หรัับพนัักงานสามารถร้้องเรีียน

บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 ชั้้�น 16-18
เลขที่่� 2922/243 ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่
แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310

เสนอแนะข้้อคิิดเห็็นได้้ที่่�กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
โดยตรงตามช่่องทางที่่�กำำ�หนด เช่่น TCG webboard
หรืือ bokrak@tcg.or.th และ กล่่องรัับฟัังความคิิดเห็็น
เป็็นต้้น รวมถึึง ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ และสามารถแจ้้งเบาะแส
หรืือร้้องเรีียนการทุุจริิตได้้ที่่�สายด่่วน
หมายเลข 0-2890-9977 และ 0-2890-9766
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แนวปฏิิบัติ
ั ิการแจ้้งการกระทำำ�ผิิดและการ
ให้้ความคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน
	บสย. กำำ�หนดแนวปฏิิบัติั เิ รื่่อ� งการแจ้้งการกระทำำ�ผิิดและให้้ความคุ้้�มครองผู้้�ร้อ้ งเรีียน (Whistleblowing) เพื่่�อให้้มีี
กลไกและช่่องทางสำำ�หรัับพนัักงาน บสย. และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในการยื่่�นข้้อร้้องเรีียนหรืือรายงานถึึงข้้อกัังวลใจเกี่่ย� วกัับพฤติิกรรม
ใด ๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสมผิิดจรรยาบรรณหรืือกฎเกณฑ์์ของทางการ รวมถึึงการกระทำำ�ที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
การฝ่่าฝืืนกฎหมาย หรืือการประพฤติิปฏิิบัติั ที่่ิ ไ� ม่่เหมาะสมทางด้้านการเงิิน การยัักยอก การทุุจริิต การฉ้้อโกง เป็็นต้้น
	ทั้้�งนี้้� ผู้้แ� จ้้งข้้อมููลสามารถส่่งเรื่่อ� งร้้องเรีียนต่่อผู้้�จัดั การทั่่�วไป (ผู้้�บริหิ ารสููงสุุด) หรืือประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือประธาน
กรรมการ บสย. แล้้วแต่่กรณีี หากเป็็นการร้้องเรีียนผู้้�จัดั การทั่่�วไป ให้้ร้อ้ งเรีียนต่่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรืือประธานกรรมการ
บสย. แล้้วแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� ทุุกข้้อร้้องเรีียนจะถููกเก็็บรัักษาเป็็นความลัับ และในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงจะดำำ�เนิินการในลัักษณะ
ที่่�เป็็นความลัับ โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและความเสีียหายของผู้้�ร้อ้ งเรีียน

การป้้องกัันการใช้้ข้อ
้ มููลภายใน
และการป้้องกัันการเกิิดรายการเกี่่�ยวโยง
	บสย. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ยึึดหลัักความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิตและโปร่่งใส
คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม จึึงกำำ�หนดโยบายและแนวปฏิิบััติิการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน รวมถึึงนโยบายและ
แนวปฏิิบัติั กิ ารป้้องกัันการเกิิดรายการเกี่่ย� วโยง เพื่่�อเป็็นแนวทางในการกำำ�กัับดููแลและกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ที่่ชั� ดั เจนและโปร่่งใส
โดยนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และหลัักการแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจของ สคร.
มาปรัับใช้้ให้้สอดคล้้องตามบริิบทขององค์์กรตามหลััก “Apply or Explain” ทั้้�งนี้้� กรรมการ บสย. ทุุกคนและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
ได้้รายงานรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน และการถืือครองหลัักทรััพย์์หรืือการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายซึ่่ง� หลัักทรััพย์์ตามแบบที่่� บสย. กำำ�หนด
โดยรัับรองว่่า ตนหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่มีีความขััดแย้้งระหว่่างประโยชน์์ส่่วนตนและประโยชน์์ส่่วนรวมของ บสย.

การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
	บสย. กำำ�หนดโยบายป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานปฏิิบััติิตามภายใต้้
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยพึึงหลีีกเลี่่�ยงการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของ บสย.
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม นอกจากนี้้� กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน บสย. ได้้รายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ผลประโยชน์์ (Conflict of Interest) เป็็นประจำำ�ทุุกปีี มีีฝ่่ายงานทำำ�หน้้าที่่�สอบทานรายการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
และเสนอรายงานต่่อกรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคม (CG&CSR) และคณะกรรมการ บสย. ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า บสย. และบุุคลากรทุุกคนตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ของการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และยึึดถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
จากผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งหมดข้้างต้้น และความร่่วมมืือ ร่่วมใจ ร่่วมพลัังของบุุคลากร บสย. ทำำ�ให้้ บสย. ได้้รับรา
ั งวััล
องค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 9 (NACC Integrity Awards) จากสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 ที่่� บสย. ได้้รับรา
ั งวััลชมเชย
องค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 8
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รายงานคณะกรรมการบริิหาร
	คณะกรรมการบริิหารจััดตั้้�งขึ้้�นโดยการอนุุมััติิของคณะกรรมการบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
(บสย.) เพื่่�อสนัับสนุนุ การปฎิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ บสย.
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารได้้มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 7 ครั้้�ง เพื่่�อปฎิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการบริิหารและกฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร รวมทั้้�งมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิหารต่่อ
คณะกรรมการ บสย. เป็็นประจำำ�สม่ำำ�� เสมอ ซึ่่ง� สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดังั นี้้�
1. การพิิจารณาแผนวิิสาหกิิจบรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม ปีี 2564 (ปีี 2564 – 2568)
	คณะกรรมการบริิหารได้้ให้้ความสำำ�คััญในการพิิจารณากลั่่น� กรองการจััดทำำ�แผนวิิสาหกิิจปีี 2564 และปีี 2564-2568
ซึ่่ง� ได้้นำ�ำ ยุุทธศาสตร์์ตามแผน Transformation ที่่� บสย. ได้้จัดั ทำำ�ในปีี 2562 มาเป็็นยุุทธศาสตร์์ดำ�ำ เนิินงานต่่อเนื่่�อง และได้้มีีการ
ปรัับรููปแบบธุุรกิจิ (Business Model) ให้้สอดรัับกับสถา
ั นการณ์์เศรษฐกิิจที่่�ได้้รับั ผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) โดยภายใต้้แผนวิิสาหกิิจ บสย. ในฐานะสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจยัังคงมุ่่�งให้้
ความช่่วยเหลืือผู้้ป� ระกอบการ SMEs และรายย่่อย ที่่�ได้้รับั ผลกระทบผ่่านมาตรการต่่าง ๆ ตามนโยบายภาครััฐ รวมทั้้�งการ
พััฒนาระบบและกระบวนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ต่ิ อ่ ไป
2. การพิิจารณาการค้ำำ�ป
� ระกัันของ บสย.
	คณะกรรมการบริิหารได้้มีีการพิิจารณาเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกรรมหลัักของ บสย. ในส่่วนของการค้ำำ�� ประกััน
สิินเชื่่อ� ในหลาย ๆ ประเด็็นที่่�สำ�ำ คััญ อาทิิ
1. พิิจารณามาตรการช่่วยเหลืือ SMEs ด้้วยการพัักการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ เป็็นระยะเวลา
12 เดืือน สำำ�หรัับลููกค้้า SMEs ปััจจุุบันั ของบสย. ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากการระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2. พิิ จารณาโครงการค้ำำ�� ประกัั นสิิ นเชื่่� อรายสถาบัั นการเงิิ น ระยะที่่� 6 โดยปรัั บปรุุ งเงื่่� อนไขค่่ าธรรมเนีียม
การจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชย
3. พิิจารณาโครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ ไทยชนะ พลััส (Top up) เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของสถาบััน
การเงิินในการลดความเสี่่�ยงสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าเดิิม และเป็็นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มุ่่�งเน้้นลดการพึ่่�งพา
งบประมาณของรััฐบาล
4. พิิจารณาโครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ไทยชนะ สำำ�หรัับ Non-Bank เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ Non-Bank
ในการลดความเสี่่ย� งสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้ารายใหม่่ และเป็็นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่มุ่่�� งเน้้นลดการพึ่่�งพางบประมาณ
ของรััฐบาล
5. พิิจารณาโครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิิเศษ Soft Loan พลััส
เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้ป� ระกอบการ SMEs ให้้สามารถเข้้าถึงึ สิินเชื่่อ� ตามพระราชกำำ�หนดการให้้ความช่่วยเหลืือทางการ
เงิินแก่่ผู้�ป้ ระกอบการวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเพีียงพอต่่อความต้้องการ
6. พิิจารณาโครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� PGS 8 รููปแบบ บสย. SMEs ชีีวิิตใหม่่ โดยการปรัับปรุุงแนวทางการให้้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผปู้ ระกอบการ SMEs อย่างทัว่ ถึง โดยขยายขอบเขตคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบการ SMEs
7. โครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� เพื่่�อผู้้ป� ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่่� 3 โดยการปรัับปรุุงและขยายระยะ
เวลาด�ำเนินการโครงการ โดยให้รบค�ำ
ั ขอค�้ำประกันได้ถงึ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
8. แผนพััฒนาผลิิตภััณฑ์์การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ของ ปีี 2563-2567 (แผน Product Roadmap) เพื่่�อใช้้ในการกำำ�หนด
ทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันสินเชือ่ ให้สอดคล้องกับยทุ ธศาสตร์ขององค์กร
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3. การติดตามหนคี้ า่ ประกันชดเชย
	คณะกรรมการบริิหารได้้ให้้ความสำำ�คััญในการติิดตามหนี้้�ค่่าประกัันชดเชยและมีีการพิิจารณาเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การติิดตามค่่าประกัันชดเชย เพื่่�อให้้ บสย. สามารถเร่่งรััดติิดตามหนี้้ไ� ด้้เพิ่่�มมากยิ่่ง� ขึ้้น� ซึ่ง่� มีีประเด็็นที่่�สำ�ำ คััญ อาทิิ
1. พิิจารณาการเปลี่่ย� นแปลงเงื่่อ� นไขการผ่่อนชำำ�ระหนี้้� (Debt Rescheduling)
2. พิิจารณาหลัักการและแนวปฏิิบัติั ใิ นการปรัับโครงสร้้างหนี้้ลูู� กหนี้้ธุ� รกิ
ุ จิ ที่่�มีีเจ้้าหนี้้ห� ลายรายตามโครงการ DR BIZ
“การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมัน่ คง”
3. พิิจารณามาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้ข� อง บสย. ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจ และผลกระทบ
จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2563
4. การติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของ บสย.
	คณะกรรมการบริิหารได้้มีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของ บสย. เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน โดยมอบหมายให้้ฝ่ายจั
่ ดั การ
รายงานความคืืบหน้้าในการดำำ�เนิินการด้้านผลการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� การบริิหารจััดการหนี้้� รวมถึึงการบริิหารเงิินลงทุุน ซึ่่ง�
คณะกรรมการบริิหารได้้มีีข้อ้ สัังเกตรวมทั้้�งข้้อแนะนำำ�ต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ฝ่่ายจัดั การเพื่่�อนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิิน
การในส่่วนที่่�เกี่่ย� วข้้องต่่อไป
นอกเหนืือจากการติิดตามการรายงานผลการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่างๆ ข้้างต้้นแล้้ว คณะกรรมการบริิหารได้้ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการติิดตามให้้ฝ่ายจั
่ ดั การดำำ�เนิินการตามมติิที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการที่่�ได้้สั่่ง� การไป รวมทั้้�งเรื่่อ� งที่่�มอบหมายให้้ฝ่ายจั
่ ดั การ
ไปดำำ�เนิินการต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ�� เสมอด้้วย โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา คณะกรรมการบริิหารได้้ทำ�ำ หน้้าที่่ใ� นการติิดตามผลการดำำ�เนิิน
การในเรื่่อ� งสำำ�คััญ อาทิิ
1. ความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินงานตามแนวทางของโครงการ Transformation
2. ความคืืบหน้้าการค้ำำ�� ประกัันโครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ต่่าง ๆ ซึ่ง่� เป็็นธุุรกรรมหลัักของ บสย.
3. ความคืืบหน้้าในการบริิหารจััดการลููกหนี้้ค่� า่ ประกัันชดเชย
5. เรื่อ่� งอื่่น� ๆ
	คณะกรรมการบริิ ห าร บสย. ยัั ง มีีบทบาทสำำ� คัั ญ ในการสนัั บสนุุ น การปฎิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการ บสย.
ในด้้านอื่่�น ๆ อาทิิ การพิิจารณากฎบััตรบริิการ (Service Charter) การพิิจารณาทบทวนเกณฑ์์ประเมิินผลตามบัันทึึก
ข้้อตกลงประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ บสย. ปีี 2563 เพื่่�อให้้การวััดผลการดำำ�เนิินงานของ บสย. ปีี 2563 สอดคล้้องกัับ
แนวทางการดำำ�เนิินงานและเป้้าหมายตามสถานการณ์์ปััจจุุบััน นอกจากนี้้�ยัังพิิจารณากลั่่�นกรองแผนด้้านทรััพยากรบุุคคล
และโครงสร้้างองค์์กร รวมถึึงพิิจารณานโยบายและแนวปฏิิบัติั กิ ารจััดการข้้อร้้องเรีียน เป็็นต้้น
จากบทบาทหน้้าที่่แ� ละการดำำ�เนิินการของคณะกรรมการบริิหาร ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานของ บสย. เป็็นไปตามแผนงาน
และบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้

(นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล)
ประธานกรรมการบริิหาร
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รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
	คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง บสย. จััดตั้้�งโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นกลไกของคณะกรรมการ บสย. ในการดููแล
ความเสี่่�ยงในภาพรวม เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานของ บสย. มีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพ
สอดคล้้องกัับกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงที่่�ดีี โดยคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย กรรมการ บสย. จำำ�นวน
2 คน กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป จำำ�นวน 1 คน รวม 3 คน โดยมีีผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบงานด้้านบริิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
	คณะกรรมการ บสย. ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
1. คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ บสย. ที่่� 53/2562 สั่่�ง ณ วัันที่่� 30 พฤษภาคม 2562 มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 พฤษภาคม 2562
	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย
		
นายสมศัักดิ์์�
วรวิิจัักษณ์์
กรรมการ บสย.			
ประธานกรรมการ
		
นายบััณฑิิต
อนัันตมงคล
กรรมการ บสย.			
กรรมการ
		ผู้้�จััดการทั่่�วไป			
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป		
กรรมการ
		ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง					
เลขานุุการ
2. คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ บสย. ที่่� 76/2563 สั่่�ง ณ วัันที่่� 27 พฤษภาคม 2563 มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2563
	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย
		
นายสมศัักดิ์์�
วรวิิจัักษณ์์
กรรมการ บสย.			
ประธานกรรมการ
		
นางอััญชลีี	
เต็็งประทีี	
กรรมการ บสย.			
กรรมการ
		ผู้้�จััดการทั่่�วไป			
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป		
กรรมการ
		ผู้้�บริิหารฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับปฏิิบััติิการ			
เลขานุุการ
3. คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ บสย. ที่่� 92/2563 สั่่�ง ณ วัันที่่� 23 กรกฎาคม 2563 มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2563
เปลี่่�ยนชื่่�อ “คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง” และ “กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง” เป็็น “คณะกรรมการกำำ�กัับ
	ความเสี่่�ยง” และ “กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง” ตามลำำ�ดัับ
4. คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ บสย. ที่่� 116/2563 สั่่�ง ณ วัันที่่� 30 ตุุลาคม 2563 มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563
	คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย
		
นายสมศัักดิ์์�
วรวิิจัักษณ์์
กรรมการ บสย.			
ประธานกรรมการ
		
นายสุุพััฒน์์
เมธีีวรพจน์์
กรรมการ บสย.			
กรรมการ
		ผู้้�จััดการทั่่�วไป			
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป		
กรรมการ
		ผู้้�บริิหารฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับปฏิิบััติิการ			
เลขานุุการ
	คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของ
คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ บสย. ซึ่่�งในปีี 2563 คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 12 ครั้้�ง มีีเรื่่�องเพื่่�อพิิจารณา จำำ�นวน 50 เรื่่�อง และเรื่่�องเพื่่�อทราบ จำำ�นวน 71 เรื่่�อง โดยมีีการรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ต่่อคณะกรรมการ บสย. เป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
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	คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแลระบบและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงและ
การควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ สรุุปสาระสำำ�คััญของงานที่่�ปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1. ทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ขององค์์กร โดยครอบคลุุมความเสี่่�ยงประเภท
ต่่าง ๆ ได้้แก่่ ความเสี่่ย� งด้้านเครดิิต ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่ย� งด้้านตลาด ความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง
ความเสี่่� ยงด้้ านปฏิิ บััติิการ ความเสี่่�ยงด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และความเสี่่�ย งด้้านชื่่� อเสีียง รวมถึึ ง
นโยบายการควบคุุมภายใน นโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ นโยบายสอบทานการค้ำำ�� ประกััน
สิินเชื่่อ� นโยบายการใช้้บริกิ ารจากผู้้ใ� ห้้บริกิ ารสนัับสนุนุ การประกอบธุุรกิจิ และนโยบายการบููรณาการระหว่่าง
GRC ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบันั และสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย และกระทรวงการคลััง
2. กำำ�กัับดููแลและควบคุุมให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำ�ำ หนด และให้้อยู่่�ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ
ติดตามรายงานความเสี่ยงทุกด้าน รวมถึงติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุุมภายในของ บสย.
3. พิิจารณาความเสี่่ย� งและความเหมาะสมของนโยบายการลงทุุนรวมถึึงข้้อจำำ�กััดการลงทุุน และนโยบายการบริิหาร
สภาพคล่อง เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. พััฒนาเครื่่�องมืือ ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน
และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และแนวทางการกำำ�กัับดููแลของธนาคารแห่่งประเทศไทย กระทรวงการคลััง
และมาตรฐานสากล เพื่่�อสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินงานให้้บรรลุตุ ามเป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนด
5. กำำ�กัับให้้ผู้�บริ
้ ิหารและพนัักงาน บสย. มีีความเข้้าใจเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
รวมถึึงสนัับสนุนุ การเรีียนรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่ย� งทั่่�วทั้้�งองค์์กร

(นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัักษณ์์)
ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
31 ธัันวาคม 2563
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การบริิหารความเสี่่�ยง
แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
	บสย. ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยงมา
โดยตลอด เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถบรรลุุผลสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์
และเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานที่่�กำ�ำ หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับองค์์กร ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และการเติิบโตที่่�มั่่น� คงและยั่่ง� ยืืน บสย. ได้้ดำ�ำ เนิินการบริิหาร
ความเสี่่ย� งโดยนำำ�แนวทางของ COSO-ERM 2017 แนวทาง
การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของกระทรวง
การคลัั ง เกณฑ์์ ก ารกำำ� กัั บดูู แลสถาบัั น การเงิิ น เฉพาะกิิ จ
และแนวทางปฏิิบััติิของธนาคารแห่่งประเทศไทย มาเป็็น
กรอบแนวทางในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงโดยกำำ�หนด

นโยบายและแนวปฏิิบัติั กิ ารบริิหารความเสี่่ย� งที่่�ได้้มีีการทบทวน
ความเหมาะสมและความเพีียงพออย่่างสม่ำำ�� เสมอให้้สอดคล้้อง
กัับสภาพแวดล้้อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีการพััฒนาระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องให้้สามารถ
ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่ย� งได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสอดคล้้อง
กัับมาตรฐานสากล ซึ่ง่� ครอบคลุุมความเสี่่ย� งที่่�สำ�ำ คััญ 7 ด้้าน
ได้้แก่่ ความเสี่่ย� งด้้านเครดิิต ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่ย� ง
ด้้านปฏิิบัติั กิ าร ความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ความเสี่่ย� ง
ด้้านตลาด ความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง และความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียง

โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง
	บสย. กำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สนัับสนุุนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ซึ่่�งแบ่่งความรัับผิิดชอบ
เป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับกรรมการ ระดัับจััดการ และระดัับฝ่่ายงานหรืือระดัับปฏิิบััติิการ โดยกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของฝ่่ายงานให้้มีีความสอดคล้้องตามหลัักการ Three Lines of Defense ดัังนี้้� 1) First Line of Defense
: Risk Owner หรืือฝ่่ายงานต่่าง ๆ ที่่�เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิงานประจำำ�วััน 2) Second Line of Defense : ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
และกำำ�กัับปฏิิบััติิการ และ 3) Third Line of Defense : ฝ่่ายตรวจสอบภายใน โดยได้้มีีการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ฝ่่ายจััดการ หน่่วยงานเจ้้าของความเสี่่�ยง และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้อย่่างชััดเจน
คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
CG & CSR

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารเงินลงทุน

กรรมการและ
ผู้จด
ั การทั่วไป

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
่
คํ้าประกันสินเชือ

คณะกรรมการ
จ่ายค่าประกันชดเชย

คณะทํางานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
่
การคํ้าประกันสินเชือ

Strategic Risk

Reputation Risk

คณะกรรมการ
ติดตามหนี้และประนอมหนี้

คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะทํางานพิจารณา
การขายหนี้และการลด
ต้นเงินหนี้ด้อยคุณภาพ

Credit Risk

Market Risk

Liquidity Risk

Operational Risk

IT Risk

Risk Owner

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกํากับปฏิบัติการ
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การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
	บสย. มีีกระบวนการบริิ ห ารความเสี่่� ย งในเชิิ ง
บููรณาการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมีี
การกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�สนับสนุ
ั นุ กลยุุทธ์์
หลัักขององค์์กร การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
ระดัับองค์์กร การระบุุความเสี่่ย� งที่่�อาจจะทำำ�ให้้องค์์กรไม่่บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน กำำ�หนดเกณฑ์์
ระดัับความรุุนแรงแยกรายปััจจััยเสี่่�ยงโดยมีีความสััมพัันธ์์
กัั บ ขอบเขตระดัั บค วามเสี่่� ย งที่่� อ งค์์ ก รยอมรัั บ ได้้ (Risk
Boundary) กำำ�หนดเป้้าหมายในเชิิงระดัับความรุุนแรงที่่�
คาดหวัังของทุุกปััจจััยเสี่่ย� งประเมิินระดัับความเสี่่ย� ง มีีการจััดทำำ�
แผนภาพ Risk Correlation Map ที่่�แสดงถึึงความสััมพัันธ์์
ของความเสี่่�ยงและผลกระทบ การประเมิินค่่าใช้้จ่่ายและ
ผลประโยชน์์ที่่ไ� ด้้ (Cost Benefit) ของทางเลืือกในการจััดการ
ความเสี่่�ยง กำำ�หนดแผนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ใช้้จััดการ
ความเสี่่ย� งให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้ มีีการบริิหารความเสี่่ย� ง
โครงการตามแผนวิิสาหกิิจ และการติิดตามและรายงานผล

การบริิหารความเสี่่�ยงรวมถึึงการประเมิินผลของการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�เป็็นรููปธรรมและสม่ำำ�� เสมอ รวมทั้้�งได้้กำ�ำ หนด
ตััวชี้้�วััดความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator) ระดัับความเสี่่ย� ง
ที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับ
ความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของทุุกปััจจััยเสี่่ย� ง
เพื่่�อติิดตามผลการบริิหารความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กร
ยอมรัับได้้และเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนด
นอกจากนี้้� ได้้มีีการกำำ�หนดวััฒนธรรมความเสี่่�ยง
องค์์ ก ร พฤติิ ก รรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� พึึ ง ประสงค์์
การจััดฝึึกอบรมสื่่�อสารและเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงให้้แก่่ผู้�บริ
้ ิหารและพนัักงาน
ทุุกระดัับในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้การบริิหารความ
เสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร และมีีการสำำ�รวจ
ความตระหนัักด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงของพนัักงาน เพื่่�อ
พััฒนาและปรัับปรุุงการบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่ง� ขึ้้น�

บสย. ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk Management)
	ความเสี่่ย� งด้้านเครดิิต (การค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ� ) หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่่�เกิิดจากการที่่�ลููกค้้า
ที่่� บสย. ให้้การค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�คืืนสถาบัันการเงิินผู้้�ให้้กู้้�ได้้ หรืือความเสี่่�ยงที่่�
เกิิดจากโอกาสที่่�ลููกค้้าอาจไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้คื� นื ได้้ (Potential Event of Default) จนเป็็นเหตุุให้้
บสย. อาจต้้องจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชย ซึ่ง่� อาจส่่งผลกระทบต่่อฐานะเงิินกองทุุนและรายได้้ของ บสย.
ในปีี 2563 บสย. เน้้นให้้การค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อในลัักษณะที่่�สามารถควบคุุมความเสี่่�ยง
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้ ด้้วยการออกผลิิตภััณฑ์์การค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ� แบบ Portfolio Guarantee
Scheme และให้้การค้ำำ��ประกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการค้ำำ��ประกัันที่่�มีีการจำำ�กััด
ปริิมาณหนี้้� NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) และความสููญเสีียที่่�จะเกิิดขึ้้น�
รวมทั้้�งมีีการระบุุระยะเวลาการค้ำำ��ประกัันที่่�ชัดั เจน มีีการติิดตาม ควบคุุม และดููแลลููกค้้าที่่เ� ป็็นหนี้้�
NPGs อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อหาแนวทางในการป้้องกัันและแก้้ไขหนี้้� NPGs ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
และเพื่่�อช่่วยเหลืือ SMEs ที่่�ยัังพอมีีศัักยภาพให้้สามารถชำำ�ระหนี้้�ได้้ รวมทั้้�งหาแนวทางในการลด
ความเสีียหายให้้แก่่ บสย. สำำ�หรัับในส่่วนของลููกหนี้้�ที่่� บสย. จ่่ายค่่าประกัันชดเชยแล้้ว ได้้มีีการ
เร่่งรััดติิดตามหนี้้�เงิินชดเชยโดยเฉพาะลููกหนี้้�รายใหม่่ได้้ใช้้แนวทางการเจรจาประนอมหนี้้�กัับลููก
หนี้้ที่่� �มีีศักั ยภาพ การใช้้มาตรการทางกฎหมายในการเร่่งรััดชำำ�ระหนี้้� และมาตรการจููงใจให้้ลููกหนี้้�
เร่่งประนอมหนี้้� โดยในระหว่่างปีี บสย. ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือ SMEs ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ด้้วยการให้้การค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อของ SMEs
	บสย. ได้้มีีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้มีีกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิตที่่�เหมาะสม เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพในการที่่�จะสนัับสนุุนและควบคุุมความเสี่่�ยง
ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรยอมรัับได้้ รวมทั้้�งมีีการพััฒนาและปรัับปรุุงเครื่่�องมืือบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ได้้ดัังนี้้�
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การทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (การค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ)
โดยมีีความสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ และแนวทางปฏิิบััติิ
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย
• การจััดทำำ�นโยบายการประนอมหนี้้�ค่่าประกัันชดเชย ทบทวนนโยบายการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ และ
ทบทวนนโยบายสอบทานการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ โดยมีีความสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับ
ดููแลสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ และแนวทางปฏิิบััติิของธนาคารแห่่งประเทศไทย
• การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ระดัับองค์์กรด้้านเครดิิต (การค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ)
•

นโยบาย

การปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์และกระบวนการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ เช่่น การปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การ
ค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อโครงการ PGS8 บสย. SMEs สร้้างไทย การทบทวนหลัักเกณฑ์์การค้ำำ��ประกััน
สิินเชื่่อ� ต่่อรายและต่่อกลุ่่�มลููกค้้า (Single Guarantee Limit : SGL) ปรัับปรุุงกระบวนการค้ำำ��ประกััน
สิินเชื่่�อแบบ Lean Process และพััฒนากระบวนการค้ำำ��ประกัันแบบ Auto Approve เป็็นต้้น
• การนำำ�แบบจำำ�ลอง Credit Scoring และการกำำ�หนดอััตราค่่าธรรมเนีียมตามระดัับความเสี่่�ยง
(Risk Based Pricing Fee) ไปใช้้กัับผลิิตภััณฑ์์ค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อแบบ Direct Guarantee
• การปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าประกัันชดเชยให้้เร็็วขึ้้�น จากเดิิมจะจ่่ายค่่าประกัันชดเชย
เมื่่�อสถาบัันการเงิินผู้้�ให้้กู้้�ฟ้้องดำำ�เนิินคดีีลููกหนี้้� เปลี่่�ยนเป็็นจ่่ายเมื่่�อลููกหนี้้�ผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
•

ดำำ�เนิิน
กระบวนการ

•

� งมืือ
เครื่่อ
การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

•
•
•
•

•

การศึึกษารููปแบบการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อแบบ Risk Sharing และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ
ของ บสย. ที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
การพััฒนาและทบทวน Credit Scoring Model สำำ�หรัับลููกค้้ากลุ่่�ม Micro Entrepreneur
การกำำ�หนดอััตราค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันตามระดัับความเสี่่�ยง (Risk Based Pricing Fee)
การทบทวนตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator) ระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
การพััฒนาและเตรีียมระบบคำำ�นวณการกัันเงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยสำำ�หรัับผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิ ต ที่่� คา ดว่่ า จะเกิิ ด ขึ้้� น (Expected Credit Loss : ECL) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (TFRS 9)
การสอบทานการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ ซึ่่�งเป็็นการสอบทานกระบวนการปฏิิบััติิงานตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น
จนสิ้้�นสุุดกระบวนการ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบาย ระเบีียบ และหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด

การติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตเป็็นรายเดืือน เช่่น รายงานสถานะความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต โดยติิดตามค่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น ผ่่านทางระบบสารสนเทศแจ้้งเตืือนภััยความเสี่่�ยง
(Early Warning System) เพื่่�อให้้สามารถจััดการความเสี่่�ยงได้้ทัันการณ์์ เป็็นต้้น
• การติิดตามและรายงานความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตเป็็นรายไตรมาส เช่่น รายงานการประเมิินความเสี่่ย� ง
ด้้านเครดิิต, รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต รายงานการติิดตามการจ่่ายค่่าประกััน
ชดเชย, รายงานการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ� ลููกหนี้้ราย
� ใหญ่่ (SGL) รายงานผลการสอบทานการค้ำำ��ประกััน
สิินเชื่่�อ เป็็นต้้น
• การติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตเป็็นรายปีี เช่่น รายงานการวิิเคราะห์์พอร์์ตการ
ค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ, รายงานผลการทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Testing) เพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิต (การค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ) โดยจำำ�ลองสถานการณ์์วิิกฤตที่่�อาจเป็็นไปได้้ เพื่่�อประเมิิน
ความเพีียงพอของเงิินกองทุุน เป็็นต้้น
•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน
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2. การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk Management)
	ความเสี่่� ย งด้้ า นกลยุุ ท ธ์์ หมายถึึ ง เสี่่�ยงโครงการตามแผนวิิสาหกิิจและจััดทำำ�แผน
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ บริิหารความเสี่่ย� งทุุกโครงการ มีีการกำำ�กัับดููแล
แผนดำำ�เนิินงานและการนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ม่่เหมาะสม และติิดตามการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
หรืื อ ไม่่ ส อดคล้้ อ งกัั บปัั จ จัั ย ภายในและ 	บสย. ได้้มีีการทบทวนนโยบายและ
สภาพแวดล้้อมภายนอก อัันส่่งผลกระทบต่่อ แนวปฏิิ บัั ติิ เพื่่� อ ให้้ มีี กระบวนการบริิ ห าร
รายได้้ เงิินกองทุุน หรืือการดำำ�รงอยู่่�ของกิิจการ ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ที่่เ� หมาะสม เพีียงพอ และ
ในปีี 2563 บสย. ได้้มีีการพััฒนาและ มีีประสิิทธิิภาพในการที่่�จะสนัับสนุนุ และควบคุุม
ปรัับปรุุงการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์อย่่าง ความเสี่่�ยง ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�องค์์กร
ต่่อเนื่่�อง โดยเริ่่�มมีีแนวทางในการทำำ� Value ยอมรัับได้้ รวมทั้้�งมีีการพััฒนาและปรัับปรุุง
Creation และ Value Enhancement เครื่่�องมืือบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์อย่่าง
ซึ่่�งในการจััดทำำ�แผนวิิสาหกิิจได้้นำ�ำ การบริิหาร ต่่อเนื่่�อง โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่ย� ง
ความเสี่่�ยงตามแนวทาง COSO-ERM 2017 ด้้านกลยุุทธ์์ ได้้ดังั นี้้�
มาประกอบการวางแผน มีีการประเมิินความ
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ และทบทวนนโยบายการ
บููรณาการระหว่่าง Corporate Governance, Risk Management และ Compliance (GRC)
โดยมีีความสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ และแนวทางปฏิิบััติิ
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย หลัักเกณฑ์์การประเมิินกระบวนการปฏิิบััติิงานและการจััดการ
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของกระทรวงการคลััง
• การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ระดัับองค์์กรด้้านกลยุุทธ์์
•
นโยบาย

การทบทวนคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงให้้กัับ
ทุุกฝ่่ายงาน
• การจััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร ซึ่่�งประกอบด้้วยแผนงานที่่�ใช้้จััดการความเสี่่�ยงองค์์กร
และแผนงานที่่�ใช้้จััดการความเสี่่�ยงโครงการ (แผนปฏิิบััติิการ) ตามแผนวิิสาหกิิจ
• การทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีปฏิิบััติิในการดำำ�รงเงิินกองทุุน การคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่�ยงและ
การคำำ�นวณค่่า BIS Ratio ตามเกณฑ์์ การกำำ�กัับดููแลสถาบัั นการเงิิ นเฉพาะกิิ จของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย
•

ดำำ�เนิิน
กระบวนการ

การจััดทำำ�แบบจำำ�ลองเพื่่�อใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยง (Portfolio View of Risk) ที่่�สะท้้อนถึึง
ช่่วงเบี่่�ยงเบนความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ในแต่่ละปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
ช่่วงความเบี่่�ยงเบนรวมที่่�ยัังอยู่่�ในวิิสััยที่่�องค์์กรสามารถจััดการได้้
• การทบทวนตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator) ระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
•

� งมืือ
เครื่่อ
การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

การติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์เป็็นรายเดืือน เช่่น รายงานสถานะความเสี่่�ยง
ด้้านกลยุุทธ์์ โดยติิดตามค่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น ผ่่านทางระบบสารสนเทศแจ้้งเตืือนภััยความเสี่่�ยง
(Early Warning System) เพื่่�อให้้สามารถจััดการความเสี่่�ยงได้้ทัันการณ์์ เป็็นต้้น
• การติิดตามและรายงานความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์เป็็นรายไตรมาส เช่่น รายงานการประเมิินความเสี่่ย� ง
ด้้านกลยุุทธ์์ รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ และรายงานผลการวิิเคราะห์์ Portfolio
View of Risk และ Back Test เป็็นต้้น
•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน
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3. การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบัติั กิ าร (Operational Risk Management)
	ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความเสีียหายอัันเนื่่�องมาจากการขาดการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี หรืือขาดธรรมาภิิบาลในองค์์กร และขาดการควบคุุมที่่�ดีี โดยอาจเกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการปฏิิบััติิงานภายใน บุุคลากร
ระบบงาน หรืือ เหตุุการณ์์ภายนอก และส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุนของ บสย.
ในปีี 2563 บสย. มุ่่�งเน้้นการสร้้างความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินต่่อไปได้้โดยไม่่หยุุดชะงััก ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง และมีีการถ่่ายทอดความรู้้�ความเข้้าใจ
ร่่วมทดสอบ และร่่วมดำำ�เนิินการจริิงเมื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์ภาวะวิิกฤติิ และให้้ความสำำ�คััญกัับ Risk Owner ในการแก้้ไข ปรัับปรุุง
เหตุุการณ์์หรืือความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการประเมิินความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในด้้วยตนเอง
(Risk Control Self Assessment : RCSA) ซึ่่�งได้้รัับความร่่วมมืือจากทุุกหน่่วยงานภายในองค์์กร การประเมิินการใช้้บริิการ
จากผู้้�ให้้บริิการสนัันสนุุนการประกอบธุุรกิิจ (Business Facilitator : BF) เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสอดคล้้องกัับการประกอบธุุรกิิจขององค์์กร โดยสามารถสรุุป
การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบัติั ิการ ได้้ดัังนี้้�
การทบทวน นโยบาย แนวปฏิิบััติิ การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ การใช้้บริิการผู้้�ให้้การ
สนัับสนุนุ การประกอบธุุรกิจิ สอดคล้้องกัับแนวทางการกำำ�กัับดููแลของ ธปท. และระบบประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของรััฐวิิสาหกิิจตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
• การทบทวน นโยบาย แนวปฏิิบััติิ การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิการ
บริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจของ ธปท. และหน่่วยงานกำำ�กัับภายนอก รวมทั้้�งให้้สอดคล้้องกัับ
โครงสร้้างขององค์์กร และการประกอบธุุรกิิจ รวมถึึงสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
• การทบทวน นโยบาย แนวปฏิิบััติิ การควบคุุมภายใน ให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลััง
ว่่าด้ว้ ยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบัติั กิ ารควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ และเป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล COSO 2013
• การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ระดัับองค์์กรด้้านปฏิิบััติิการ
•

นโยบาย

การทบทวน จััดทำำ� แผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องขององค์์กร ให้้สอดคล้้องกัับ
สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
• การจััดเก็็บข้อ้ มููลเหตุุการณ์์หรืือความเสีียหายจากการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อเป็็นฐานข้้อมููลในการปรัับปรุุง
กระบวนการ และการควบคุุมภายใน
• การประเมิินความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในด้้วยตนเอง โดยทุุกหน่่วยงานมีีส่่วนร่่วมในการประเมิิน
ความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ และเป้้าหมายขององค์์กร เพื่่�อนำำ�มาเป็็นฐานในการ
ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน และการควบคุุมภายในองค์์กร
• การทบทวน การประเมิินความพึึงพอใจ การใช้้บริิการผู้้�ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ
•

ดำำ�เนิิน
กระบวนการ

� งมืือ
เครื่่อ
การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

การจััดเก็็บเหตุุการณ์์หรืือความเสีียหายจากการปฏิิบััติิงาน (Loss Incident)
การประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในด้้วยตนเอง (RCSA) ตามแนวทางของ COSO 2013
การทบทวนตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator) ระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบัติั กิ าร
• การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management : BCM)
• การประเมิินความพึึงพอใจการใช้้บริิการผู้้�ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ (Business
Facilitator : BF)
•
•
•
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ติิดตามการรายงานเหตุุการณ์์หรืือความเสีียหายจากทุุกหน่่วยงานเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
ติิดตามการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานตามแผนการควบคุุมภายใน แนวทางการปรัับปรุุงการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจจากผลการทดสอบ เป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
• ติิดตามผลการใช้้บริิการจากผู้้�ให้้บริิการสนัันสนุุนการประกอบธุุรกิิจ ในรููปของการประเมิินความ
พึึงพอใจการใช้้บริิการเป็็นรายปีี
• รายงานผลการดำำ�เนิินงานการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ต่่อผู้้�บริิหาร คณะกรรมการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นรายเดืือน รายไตรมาส เป็็นรายปีี
• รายงานการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นประจำำ�สม่ำำ��เสมอ
•
•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

4. การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management)
	ความเสี่่�ย งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ หมายถึึง การประเมิินความเสี่่�ยงทรััพย์์สิินด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ การประเมิินความเสี่่ย� งทางไซเบอร์์ รวมถึึงจััดทำำ�แผนการลด
ในการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ซึ่่� ง จะมีีผลกระทบต่่ อ ระบบหรืื อ ความเสี่่ย� งตามผลการประเมิิน เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� มีีการปรัับปรุุงและทบทวนนโยบาย
การปฏิิบััติิงานของ บสย. รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากภััย
แนวปฏิิบัติั ิ คู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ าน เรื่่อ� ง การบริิหารความสี่่ย� ง
คุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Threat)
ในปีี 2563 บสย. ให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแล ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์
กิิจการที่่�ดีี และการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการบริิหารความเสี่่ย� ง การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของธนาคาร
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ การเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรัับมืือ พาณิิชย์์โดยอนุุโลมที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) กำำ�หนด
กัับภัยคุ
ั กุ คามทาง Cyber ที่่�สำ�ำ คััญ เช่่น จััดทำำ�นโยบายการ และเป็็นไปตามนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กร รวมถึึง
กำำ�กัับดููแลและบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทบทวน บููรณาการกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี
นโยบายและแนวปฏิิบัติั ิ ด้้านความมั่่น� คงปลอดภััยสารสนเทศ สารสนเทศให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�วััน
และนโยบายที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมถึึงการใช้้บริกิ ารจากผู้้ใ� ห้้บริกิ าร ผ่่านการประเมิินความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในของตนเอง
ภายนอกด้้านงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Outsourcing) การประเมิิ น และบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งของโครงการ
จััดหาเครื่่�องมืือ สำำ�หรัับการประเมิินช่่องโหว่่ (Vulnerability พััฒนาระบบสารสนเทศต่่างๆ การรัักษาความมั่่น� คงปลอดภััย
Assessment) และจััดจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกเข้้ามา สารสนเทศสำำ�หรัับระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบงานสำำ�คััญ
ทดสอบเจาะระบบออนไลน์์ สำ�ำ หรัั บ การรัั บคำ�ำ ขอการ รวมถึึงได้้รับั การรัับรองตามมาตรฐานสากล ISO27001:2013
ค้ำำ�� ประกัั น สิิ น เชื่่� อ SMEs และระบบเว็็ บ ไซต์์ ข อง เช่่น ศููนย์์ข้้อมููล (Data Center) Application Online
บสย. ตามมาตรฐานสากล (Penetration Testing) เพื่่�อลด (TCG Cyber) เป็็นต้้น มีีการประเมิินการเตรีียมความพร้้อม
ปััจจััยความเสี่่�ยง และผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานอย่่าง ด้้าน Cyber Resilience ตามแนวทางของ ธปท. ซึ่่ง� ผลการ
ต่่อเนื่่�องของ บสย. และจััดทำำ�แผนการปรัับปรุุงช่่องโหว่่ที่่� ประเมิินโดยรวมมีีความเสี่่ย� งตั้้ง� ต้้นในระดัับต่ำ�ำ� และปฏิิบัติั ติ าม
เกิิดขึ้้�น มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านกระบวนการออนไลน์์ มาตรการควบคุุมที่่� ธปท. กำำ�หนดไว้้ในระดัับ Base line โดย
แอปพลิิ เ คชั่่� น TCG Cyber การประเมิิ น ความเสี่่� ย ง สามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ด้้านการเชื่่อ� มโยงระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศระหว่่างหน่่วยงาน ได้้ดังั นี้้�
การทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ คู่่�มืือ การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ให้้สอดคล้้อง
กัับประกาศที่่� สนส.21/2562 เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(Information Technology Risk) ของสถาบัันการเงิิน และระบบประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ
รััฐวิิสาหกิิจตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
• การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ระดัับองค์์กรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•
นโยบาย
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การทบทวนขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานการดููแลทรััพย์์สิินด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
การทบทวนการประเมิินความเสี่่ย� งระดัับองค์์กร ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อจััดทำำ� Risk Profile
ทบทวนการประเมิินความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในด้้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment
: RCSA) ตามกระบวนการทำำ�งาน เพื่่�อดููการเตรีียมความพร้้อมการปฏิิบััติิงาน และมีีการประเมิิน
ความเสี่่ย� งโครงการพััฒนาระบบสารสนเทศที่่�สำำ�คััญ รวมถึึงมีีการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านความมั่่น� คง
ปลอดภััยสารสนเทศสำำ�หรัับระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบงานสำำ�คััญ และการประเมิินการ
เตรีียมความพร้้อมด้้าน Cyber Resilience
• การประเมิินความเสี่่�ยงการใช้้บริิการจากผู้้�ให้้บริิการภายนอก
• การทบทวน จััดทำำ� ทดสอบ แผนรองรัับเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•
•
•

ดำำ�เนิิน
กระบวนการ

การจััดเก็็บเหตุุการณ์์หรืือความเสีียหายจากการปฏิิบััติิงาน (Loss Incident) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและ/หรืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการทำำ�งาน
• การประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในด้้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment
: RCSA) ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• การทบทวนตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator) ระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
• การประเมิินช่่องโหว่่และการทดสอบเจาะระบบซึ่่�งครอบคลุุมทุุกระบบงานสำำ�คััญ และจััดทำำ�แผน
เพื่่�อปิิดช่่องโหว่่
•

� งมืือ
เครื่่อ
การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

รายงานผลการประเมิินความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร และระดัับปฏิิบััติิการ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• รายงานการติิดตามผลการปฏิิบัติั ติ ามแผนการปรัับปรุุงการควบคุุมภายในด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• การรายงานเหตุุการณ์์หรืือความเสีียหายจากการปฏิิบััติิงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•

5. การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านตลาด (Market Risk Management)
	ความเสี่่ย� งด้้านตลาด หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่่� บสย. อาจจะได้้รับค
ั วามเสีียหายเนื่่�องจากการเปลี่่ย� นแปลงมููลค่่าของ
ฐานะที่่�อยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน ที่่�เกิิดจากการเคลื่่�อนไหวของอััตราดอกเบี้้ย� ราคาหลัักทรััพย์์ อััตราแลกเปลี่่ย� น
ในปีี 2563 บสย. ได้้มีีการทบทวนนโยบายการลงทุุนด้้วยความระมััดระวััง โดยใช้้นโยบายและข้้อจำำ�กััดการลงทุุน
(Strategic Asset Allocation : SAA) ซึ่่�งได้้กำ�ำ หนดให้้มีีน้ำ�ำ� หนัักการลงทุุนในตราสารหนี้้�ภาคเอกชนที่่�ไม่่เกิินร้้อยละ
22 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของกองทุุน และน้ำำ�� หนัักการลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่เกิินร้้อยละ 20 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
ของกองทุุน กำำ�หนดให้้ลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่่จ่� ายปั
่ นั ผลสููง (High dividend yield) ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้อ้ ยละ 80 และสามารถลงทุุน
ใน Property fund/REIT/Infrastructure fund รวมไม่่เกิินร้้อยละ 5 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิของกองทุุน รวมถึึงกำำ�หนด
ค่่าเพดานความเสี่่�ยง ได้้แก่่ ค่่า VaR ค่่า Beta และค่่า Duration ของ Portfolio ที่่�เหมาะสม มีีกระบวนการติิดตาม
และประเมิินผลอย่่างสม่ำำ�� เสมอ มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานการบริิหารกองทุุนต่่อคณะกรรมการบริิหารเงิินลงทุุน
เป็็นรายเดืือน และคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยงเป็็นรายไตรมาส ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญ
บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุนที่่�เป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการบริิหารเงิินกองทุุนทุุกแห่่งต้้องเสนอแนวทางการปรัับกลยุุทธ์์ในการลงทุุนต่่อ
คณะกรรมการบริิหารเงิินลงทุุนเพื่่�อพิิจารณา
	บสย. ได้้มีีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้มีีกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาดที่่�เหมาะสม
เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพในการที่่�จะสนัับสนุุนและควบคุุมความเสี่่�ยง ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรยอมรัับได้้
รวมทั้้�งมีีการพััฒนาและปรัับปรุุงเครื่่�องมืือบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาดอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านตลาด ได้้ดังั นี้้�
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การทบทวนนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ การบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ านตลาด และทบทวนนโยบาย
หลัักเกณฑ์์และเงื่่อ� นไขการลงทุุนของกองทุุนส่่วนบุุคคล รวมถึึงทบทวนการใช้้นโยบาย Stop Loss
ให้้มีีความเหมาะสมกัับลัักษณะของตราสาร โดยมีีความสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ และแนวทางปฏิิบััติิของธนาคารแห่่งประเทศไทย
• การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ระดัับองค์์กรด้้านตลาด
•

นโยบาย

การบริิหารพอร์์ตการลงทุุนและควบคุุมดููแลการลงทุุนให้้อยู่่�ภายใต้้นโยบายและข้้อจำำ�กััดการลงทุุน
(Strategic Asset Allocation : SAA) อย่่างเคร่่งครััด
• การทบทวนกระบวนการทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Testing) เพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงด้้านตลาด
เนื่่�องจากสถานการณ์์ในตลาดเงิินและตลาดทุุนที่่�มีีความผัันผวน โดยเพิ่่�มสถานการณ์์ทดสอบภาวะ
วิิกฤตตามแนวทางของธนาคารแห่่งประเทศไทย และสถานการณ์์ Subprime Crisis เพื่่�อประเมิิน
ความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
•

ดำำ�เนิิน
กระบวนการ

การทบทวนตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator) ระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของความเสี่่�ยงด้้านตลาด
ที่่�ส่่งสััญญาณเตืือนถึึงการบริิหารผลตอบแทนที่่�อาจไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายการลงทุุน
• การใช้้ระบบสารสนเทศแจ้้งเตืือนภััยความเสี่่�ยง (Early Warning System) เพื่่�อให้้สามารถจััดการ
ความเสี่่�ยงได้้ทัันการณ์์
•

� งมืือ
เครื่่อ
การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

การติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงด้้านตลาดเป็็นรายเดืือน เช่่น รายงานสถานะความเสี่่�ยงด้้าน
ตลาด โดยติิดตามค่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น ผ่่านทางระบบสารสนเทศแจ้้งเตืือนภััยความเสี่่�ยง (Early
Warning System) เพื่่�อให้้สามารถจััดการความเสี่่�ยงได้้ทัันการณ์์ เป็็นต้้น
• การติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงด้้านตลาดเป็็นรายไตรมาส เช่่น รายงานการประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านตลาด, รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาด และรายงานผลการทดสอบภาวะวิิกฤต
(Stress Testing) เพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงด้้านตลาด โดยจำำ�ลองสถานการณ์์วิิกฤตที่่�อาจเป็็นไปได้้
เพื่่�อประเมิินความเพีียงพอของเงิินกองทุุน เป็็นต้้น
•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

6. การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk Management)
	ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่�ยง รายเดืือน รายไตรมาส และรายปีี เพื่่�อจััดเตรีียมสภาพคล่่อง
ที่่�เกิิดจากการที่่� บสย. ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้สิ� นิ และค่่าประกััน ให้้เหมาะสมกัับช่ว่ งเวลาการชำำ�ระเงิิน ทั้้�งนี้้� ภาระค้ำำ�� ประกัันสิิน
ชดเชยต่่อสถาบัันการเงิิน เนื่่�องจากไม่่สามารถเปลี่่ย� นสิินทรััพย์์ เชื่่อ� ของ บสย. โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการค้ำำ�� ประกัันประเภทโครงการ
เป็็นเงิินสดได้้ทัันเวลา หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้อย่่าง Portfolio Guarantee Scheme และตามกระบวนการจ่่าย
เพีียงพอหรืือสามารถจััดหาเงิินทุุนได้้แต่่ด้ว้ ยต้้นทุุนที่่�สููงเกิินกว่่า ค่่าประกัันชดเชยได้้มีีการกำำ�หนดสััดส่่วนการแบ่่งจ่่ายค่า่ ประกััน
ที่่�จะยอมรัับได้้ ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุน ชดเชยเป็็นรายปีี โดยที่่� บสย. จะทราบจำำ�นวนเงิินรวมที่่�จะต้้อง
จ่่ายในแต่่ละปีีล่ว่ งหน้้า ทำำ�ให้้มีีเวลาในการจััดเตรีียมสภาพคล่่อง
ของ บสย.
ในปีี 2563 บสย. ได้้มีีการทบทวนนโยบายการ 	บสย. ได้้มีีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบัติั ิ เพื่่�อ
บริิหารเงิินสภาพคล่่อง โดยกำำ�หนดกรอบการดำำ�รงสภาพคล่่อง ให้้มีีกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่องที่่�เหมาะสม
แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน เพื่่�อให้้การบริิหารสภาพคล่่องมีีความชััดเจน เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพในการที่่�จะสนัับสนุนุ และควบคุุม
ประกอบด้้วย 1) สภาพคล่่องเพื่่�อการดำำ�เนิินงานและการจ่่าย ความเสี่่ย� ง ภายใต้้ระดัับความเสี่่ย� งที่่�องค์์กรยอมรัับได้้ รวมทั้้�งมีี
ค่่าประกัันชดเชยตามปกติิของ บสย. และ 2) สภาพคล่่อง การพััฒนาและปรัับปรุุงเครื่่�องมืือบริิหารความเสี่่ย� งด้้านสภาพ
เพื่่�อการจ่่ายค่่าประกัันชดเชยที่่�มีีการกำำ�หนดเงื่่�อนไขการจ่่าย คล่่องอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยง
ค่่าประกัันชดเชยจากรายได้้ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันที่่�ได้้รัับ ด้้านสภาพคล่่อง ได้้ดังั นี้้�
รวมทั้้�งได้้จััดทำำ�ประมาณการกระแสเงิินสดโดยละเอีียดเป็็น
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การทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง และทบทวนนโยบาย
การบริิหารเงิินสภาพคล่่อง โดยมีีความสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิินเฉพาะ
กิิจ และแนวทางปฏิิบััติิของธนาคารแห่่งประเทศไทย
• การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ระดัับองค์์กรด้้านสภาพคล่่อง
•

นโยบาย

ดำำ�เนิิน
กระบวนการ

•
•

การบริิหารสภาพคล่่องให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงานและการจ่่ายค่่าประกัันชดเชย
การทบทวนแผนฉุุกเฉิินเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ขาดสภาพคล่่องในสถานการณ์์ที่่ไ� ม่่ปกติิและในภาวะ
วิิกฤต

การทบทวนตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator) ระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของความเสี่่�ยงด้้าน
สภาพคล่่อง แยกตามลัักษณะการจ่่ายค่่าประกัันชดเชย
• การใช้้ระบบสารสนเทศแจ้้งเตืือนภััยความเสี่่�ยง (Early Warning System) เพื่่�อให้้สามารถจััดการ
ความเสี่่�ยงได้้ทัันการณ์์
•

� งมืือ
เครื่่อ
การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

การติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องเป็็นรายเดืือน เช่่น รายงานสถานะความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่อง โดยติิดตามค่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น ผ่่านทางระบบสารสนเทศแจ้้งเตืือนภััย
ความเสี่่�ยง (Early Warning System) เพื่่�อให้้สามารถจััดการความเสี่่�ยงได้้ทัันการณ์์ เป็็นต้้น
• การติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องเป็็นรายไตรมาส เช่่น รายงานการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง, รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง และรายงานผลการ
ทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Testing) เพื่่�อรองรัับความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง โดยจำำ�ลองสถานการณ์์
วิิกฤตที่่�อาจเป็็นไปได้้ เพื่่�อประเมิินระดัับสภาพคล่่องและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�สิินและ
ค่่าประกัันชดเชย เป็็นต้้น
•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

7. การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียง (Reputation Risk Management)
	ความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียง หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่่�เกิิดจากเหตุุการณ์์หรืือผลกระทบ
ต่่าง ๆ ที่่�ไม่่ได้้คาดการณ์์ไว้้ล่่วงหน้้าอัันเนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินงานทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อม ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียงตั้้�งแต่่การมีีภาพลัักษณ์์ในทางลบจนถึึง
การถููกฟ้้องดำำ�เนิินคดีี หรืือความเสี่่ย� งที่่�เกิิดจากการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์์
ของทางการโดยไม่่เจตนา ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ เงิินกองทุุน ชื่่อ� เสีียง ภาพลัักษณ์์
และความน่่าเชื่่�อถืือของ บสย.
เนื่่�องจาก บสย. เป็็นองค์์กรที่่�ให้้การค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ
SMEs ให้้ได้้รับั สิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิิน การดำำ�เนิินกิิจการของ บสย. จึึงต้้องมีีความ
มั่่�นคง มีีความน่่าเชื่่�อถืือ และมีีภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี ซึ่่�งในปีี 2563 ไม่่มีีเหตุุการณ์์หรืือการ
เผยแพร่่ข่่าวในเชิิงลบเกี่่�ยวกัับ บสย. ที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อภาพลัักษณ์์และ
ชื่่�อเสีียงขององค์์กร
	บสย. ได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงที่่�อาจจะมีีผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินงาน โดยได้้มีีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้มีีกระบวนการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงที่่�เหมาะสม เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพในการที่่�จะสนัับสนุุน
และควบคุุมความเสี่่�ยง ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรยอมรัับได้้ รวมทั้้�งมีีการพััฒนา
และปรัับปรุุงเครื่่�องมืือบริิหารความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสามารถสรุุปการ
บริิหารความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง ได้้ดัังนี้้�
115

การทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่� ย งของ บสย. และทบทวนแนวปฏิิ บัั ติิ ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นชื่่� อ เสีียง โดยมีี
ความสอดคล้้ องกัั บหลัั ก เกณฑ์์ การกำำ�กัั บดูู แลสถาบัั นการเงิิ นเฉพาะกิิ จ และแนวทางปฏิิ บัั ติิ
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย
• การทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติต่ิ ่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์์ข้อ้ บัังคัับ ได้้แก่่ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นและการประพฤติิมิชิ อบ เป็็นต้้น
• การกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ระดัับองค์์กรด้้านชื่่�อเสีียง
•

นโยบาย

ดำำ�เนิิน
กระบวนการ

•
•
•

การทบทวนกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียน
การทบทวนกระบวนการสร้้างความสััมพัันธ์์และสร้้างการรัับรู้้�ที่่�ดีีต่่อสัังคมและสื่่�อต่่างๆ
การจััดทำำ�แผนการจััดการและการสื่่�อสารในภาวะวิิกฤต (Crisis Communication Management
Plan)

การทบทวนตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator) ระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ของความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียง
• การใช้้ระบบสารสนเทศแจ้้งเตืือนภััยความเสี่่�ยง (Early Warning System) เพื่่�อให้้สามารถจััดการ
ความเสี่่�ยงได้้ทัันการณ์์
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่�มีีต่่อ บสย.
•

� งมืือ
เครื่่อ
การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

การติิดตามและรายงานความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงเป็็นรายเดืือน เช่่น รายงานสถานะความเสี่่�ยง
ด้้านชื่่�อเสีียง โดยติิดตามค่่าความเสี่่ย� งที่่�เกิิดขึ้้�น ผ่่านทางระบบสารสนเทศแจ้้งเตืือนภััยความเสี่่�ยง
(Early Warning System) เพื่่�อให้้สามารถจััดการความเสี่่�ยงได้้ทัันการณ์์ เป็็นต้้น
• การติิดตามและรายงานความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียงเป็็นรายไตรมาสและรายปีี เช่่น รายงานการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง และรายงานผลการประเมิิน
ความเสี่่�ยงการทุุจริิต เป็็นต้้น
•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

ความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
	บสย. มีีการพิิจารณาความเพีียงพอของเงิินกองทุุน และดำำ�รงฐานะของเงิินกองทุุนในระดัับเพีียงพอที่่�จะรองรัับการ
ค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อและความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตทั้้�งภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บสย. มีีเงิิน
กองทุุนเพีียงพอรองรัับผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต โดยมีีความสอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้และเป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของธนาคารแห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� บสย. ได้้คำำ�นวณ
ความเพีียงพอของเงิินกองทุุนตามหลัักเกณฑ์์ Basel II หลััก Pillar I ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีี BIS Ratio
ร้้อยละ 41.76

การควบคุุมภายใน
	บสย. ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญต่่อการจััดวางระบบงานการควบคุุมภายใน มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�องให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรรษััทประกัันสิินเชื่่�อ
อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) กำำ�หนดนโยบายการควบคุุมภายใน (Internal Control Policy) ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์กระทรวง
การคลัังว่่าด้ว้ ยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบัติั กิ ารควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ. 2561 และสอดคล้้องกัับมาตรฐาน
สากล Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) version 2013 (COSO 2013)
โดยคำำ�นึึงถึึงองค์์ประกอบของการควบคุุมภายใน ดัังนี้้�
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1. สภาพแวดล้้อมของการควบคุุม
	บสย. ได้้บริิหารงานตามนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี ผู้้�บริิหารปฏิิบััติิตนโดยยึึดมั่่�นในคุุณค่่าของความ
ซื่่อ� สััตย์์ โปร่่งใส และมีีจริิยธรรม ที่่�สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบัติั ิ
ตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และมีีการกำำ�หนด
ระเบีียบ นโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ และคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านที่่�เป็็น
ลายลัักษณ์์อักั ษร เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านเป็็นไปอย่่างเหมาะสม
และแนวทางเดีียวกััน มีีการจััดโครงสร้้างองค์์กร กำำ�หนด
สายงานการบัังคัับบััญชาที่่�ชััดเจนและการกระจายอำำ�นาจ
เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านมีีความคล่่องตััวและเหมาะสม นอกจากนี้้�
ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีความรู้้� ความสามารถ และทัักษะ
ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามที่่�ได้้รับั มอบหมายอย่่างเพีียงพอ รวมถึึง
กำำ�หนดแนวทาง กระบวนการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน เช่่น
การกำำ�หนดตััวชี้้�วััดผลการปฏิิบััติิงาน การเชื่่�อมโยงระหว่่าง
ตัั ว ชี้้� วัั ด ผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน และการติิ ด ตามประเมิิ น ผล
การปฏิิบััติิงานเป็็นต้้นเพื่่�อให้้ผู้�ป้ ฏิิบััติิงานมีีหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิงานที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์
และเป้้าหมายขององค์์กร
2. การประเมิินความเสี่่ย� ง
	บสย. กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เพื่่�อใช้้ในการประเมิิน
ความเสี่่�ยงจากการควบคุุมภายใน ซึ่่�งเป็็นความเสี่่�ยงที่่�อาจ
เกิิดจากกระบวนการปฏิิบัติั งิ าน กิิจกรรม หรืือภารกิิจอื่่น� ๆ
ที่่�สำ�ำ คััญขององค์์กรที่่�ระบบการควบคุุมภายในยัังไม่่ครอบคลุุม
อย่่างเพีียงพอหรืือยัังไม่่สามารถป้้องกัันข้้อผิิดพลาดจากการ
ดำำ�เนิินงานได้้ โดยมีีการพิิจารณาความเสี่่ย� งอย่่างครอบคลุุม
ทุุกด้้าน ประกอบด้้วย ด้้านกลยุุทธ์์ ด้้านปฏิิบัติั กิ าร ด้้านการเงิิน
และด้้านการปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบและข้้อบัังคัับ รวมถึึง
การวิิเคราะห์์เหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงที่่�เคยเกิิดขึ้้�นแล้้วและที่่�ยััง
คงเหลืืออยู่่� หรืือการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต โดยพิิจารณาจากการประเมิินโอกาสเกิิดและ
ผลกระทบที่่�ความเสี่่ย� งอาจเกิิดขึ้้น� ในการประเมิินความเสี่่ย� ง
เพื่่� อ ระบุุ ค วามเสี่่� ย งที่่� สำ�ำ คัั ญ และจัั ด ทำำ� มาตรการจัั ด การ
ความเสี่่ย� งที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ
3. กิิจกรรมการควบคุุม
	บสย. ได้้ กำ�ำ หนดให้้ ทุุกหน่่วยงานจััดทำำ�คู่่�มืือการ
ปฏิิ บัั ติิ ง านเพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น แนวทางอ้้ า งอิิ ง ในการปฏิิ บัั ติิ ง าน

พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดจุุดควบคุุม (Control Point) ของแต่่ละกิิจกรรม
และขั้้น� ตอนปฏิิบัติั งิ าน ซึ่ง่� ถืือเป็็นกิิจกรรมควบคุุม (Control
Activities) ขั้้น� พื้้�นฐานที่่�สำ�ำ คััญของ บสย. เพื่่�อใช้้ลดความเสี่่ย� ง
จากการผิิดพลาด ความเสีียหาย สิ้้�นเปลืือง ความสููญเปล่่า
ของการใช้้ทรััพย์์สินิ หรืือทรััพยากร นอกจากนี้้� ได้้ตระหนัักถึึง
ความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของระบบการควบคุุม
ภายใน โดยให้้ แต่่ ละหน่่ วยงานจัั ดทำำ�แบบประเมิิ นความ
เสี่่ย� งและการควบคุุมภายในด้้วยตนเอง (Risk Control Self
Assessment : RCSA) เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อพิิจารณาปรัับปรุุง
กระบวนการและกิิจกรรมการควบคุุมที่่�มีีอยู่่�ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลมากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยคำำ�นึึงถึึงความสอดคล้้องกัับระดัับ
ความเสี่่ย� งที่่�เหลืืออยู่่� เช่่น กิิจกรรมใดที่่�มีีความเสี่่ย� งตั้้ง� แต่่ระดัับ
ปานกลาง/สููง/สููงมาก จำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับปรุุงการควบคุุม
ภายใน หรืือมาตรการจััดการความเสี่่ย� งเป็็นลำำ�ดัับแรก
นอกจากนี้้ยั� งั ได้้มีีการสื่่�อสารให้้พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
มีีทัั ศ นคติิ ที่่� ดีีต่่อ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกิิ จ กรรมการควบคุุ ม ที่่� ไ ด้้
กำำ�หนดขึ้้น� โดยให้้ถือื เป็็นกระบวนการที่่�รวมไว้้หรืือเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
(Built In) ในการปฏิิบัติั งิ านตามปกติิประจำำ�วััน
4. สารสนเทศและการสื่่อ� สาร
	บสย. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการระบบ
สารสนเทศที่่�มีีความเชื่่�อถืือได้้ ถููกต้้อง และพร้้อมใช้้งาน
อยู่่�เสมอตามแนวนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านความมั่่�นคง
ปลอดภััยสารสนเทศ เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ข้้อมููลสารสนเทศ
ไปใช้้ ง านในการบริิ ห ารจัั ด การภายในองค์์ ก รได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ มั่่น� คงปลอดภััย และสามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการจััดการป้้องกัันปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากการ
ใช้้งานในลัักษณะที่่�ไม่่ถููกต้้องและการคุุกคามจากภััยต่่าง ๆ
ซึ่่ง� อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่องค์์กรได้้ สำำ�หรัับด้า้ นระบบ
สื่่� อ สาร บสย. ได้้ ดำ�ำ เนิิ น การโดยมุ่่�งเน้้ น การจัั ด หาและ
พัั ฒนารููปแบบการสื่่� อสารที่่�สะดวกและเหมาะสมต่่ อผู้้�ใช้้
งานสอดคล้้องกัับการควบคุุมภายในที่่�ดีีและมีีการสื่่�อสาร
ข้้อมููลภายในองค์์กรเพื่่�อให้้บุุคลากรในองค์์กรได้้รัับข้้อมููล
และสามารถบริิ ห ารจัั ด การเป็็ น ไปในทิิ ศ ทางเดีียวกัั น
โดยมีีการสื่่�อสารผ่่านสื่่อ� ต่่าง ๆ เช่่น Intranet, E-mail, Line
Official (สถานีีข่่าว บสย.) และเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
(Face book, Twitter บสย.) การประชาสััมพัันธ์์ผ่่าน
เสีียงตามสาย เป็็นต้้น ส่่วนการสื่่�อสารกัับบุุคคลภายนอก
บสย. มีีกระบวนการสื่่�อสารกัับผู้�มีีส่
้ ว่ นได้้เสีียภายนอกองค์์กร
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มีีช่่องทางการสื่่�อสารที่่�เหมาะสมตามกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น กิิจกรรมสื่่อ� สารและสร้้างความสััมพัันธ์์กับั กลุ่่�มสถาบัันการเงิินประจำำ�ปีี
หรืือการผลัักดัันโครงการค้ำำ�� ประกััน ผ่่านการสื่่�อสารกัับผู้�บริ
้ หิ ารสถาบัันการเงิิน การสื่่�อสารและสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจผลิิตภััณฑ์์
โครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ต่่าง ๆ ให้้กับั SMEs ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ขององค์์กร เป็็นต้้น

5. การติิดตามประเมิินผล
	บสย. มีีระบบการติิ ด ตามประเมิิ น ผลกิิ จ กรรม
การควบคุุ ม ต่่ า ง ๆ ที่่� อ ยู่่�ระหว่่ า งการดำำ� เนิิ น การอย่่ า ง
ต่่ อ เนื่่� อ งและสม่ำำ�� เสมอมีีการประเมิิ น ผลความเพีียง
พอประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในประเมิินการบรรลุุ
ตามวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรในลัักษณะการประเมิินความ
เสี่่�ยงและการควบคุุมภายในด้้วยตนเอง (Risk Control
Self Assessment : RCSA) ทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยกำำ�หนดให้้
ผู้้� รัั บผิิ ด ชอบในการปฏิิ บัั ติิ ง านของแต่่ ล ะฝ่่ าย /ส่่ ว นงาน
ร่่วมกัันพิิจารณาถึึงความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของ
ระบบการควบคุุ ม ภายใน ค้้ น หาความเสี่่� ย งของงาน
ในความรัั บผิิ ด ชอบ และพิิ จ ารณาปรัั บ ปรุุ ง กิิ จ กรรมการ
ควบคุุมที่่�มีีอยู่่�ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น
และมีีการรวบรวมผลการดำำ� เนิิ น งานการบริิ ห ารความ
เสี่่� ย งและการควบคุุ ม ภายในนำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ�� เสมอ นอกจากนี้้� ยัังมีีการประเมิิน
ระบบการควบคุุ ม ภายในอย่่ า งเป็็ น อิิ สร ะอย่่ า งน้้ อ ยปีี ล ะ
1 ครั้้�ง โดยฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า
ผลการประเมิินจะให้้ข้อ้ มููลสารสนเทศที่่�มีีความถููกต้้องครบถ้้วน
รวมถึึ ง ประสิิ ท ธิิ ผ ลของการควบคุุ ม ว่่ า ได้้ ผ ลเป็็ น ไปตาม
วััตถุุประสงค์์ของการควบคุุมภายใน
การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและการควบคุุ ม ภายใน
ได้้นำ�ำ ข้้อมููลความเสี่่�ยงของปีีที่่�ผ่่านมา ผลการตรวจสอบจาก
หน่่วยงานกำำ�กัับทั้้ง� จากภายในและภายนอก มาใช้้ประกอบการ
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ประเมิินความเสี่่ย� งในปีีปัจั จุุบันั ทั้้�งนี้้ใ� นการประเมิินการควบคุุม
ภายในเพื่่�อให้้ครอบคลุุมถึึงการระบุุ ประเมิิน ติิดตามความเสี่่ย� ง
จากการทุุจริิต (Fraud) ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในบางลัักษณะงาน
เช่่น งานจััดซื้้อ� จััดจ้้าง เป็็นต้้น จึึงจััดให้้มีีการประเมิินความเสี่่ย� ง
จากการทุุจริิตแยกเป็็นรายกรณีี ซึ่่�งเป็็นการประเมิินระดัับ
ความเสี่่�ยงจากกิิจกรรมควบคุุมที่่�มีีอยู่่�หากพบว่่ากิิจกรรม
การควบคุุมภายในที่่�มีีอยู่่�ไม่่เพีียงพอหรืือไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
จะกำำ� หนดแผนการปรัั บ ปรุุ ง และติิ ด ตามความคืื บ หน้้ า
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ ซึ่ง่� ตลอดมา บสย. ให้้ความสำำ�คััญกัับการป้้องกััน
การทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ และเป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึึก
ให้้กับั พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร จึึงได้้เข้้าร่ว่ มโครงการการประเมิิน
คุุณธรรมและความโปร่่งใส่่ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน
ภาครััฐ (ITA) รวมถึึงสนัับสนุนุ การขัับเคลื่่�อนการป้้องกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิต เพื่่�อให้้องค์์การเกิิดความยั่่�งยืืน และ
สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยมาตรฐาน
และหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงาน
ของรััฐ พ.ศ.2561
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 จากการประเมิินแต่่ละองค์์ประกอบ
ของการควบคุุมภายใน ทั้้�ง 5 องค์์ประกอบดัังกล่่าว บสย. ไม่่พบ
ข้้อบกพร่่องอย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญต่่อระบบการควบคุุมภายใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
(บสย.) เมื่่อ� วัันที่่� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่่�อทดแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุุดเดิิม ซึ่ง่� ประกอบด้้วย
1. นายวสัันต์์
2. นางอััญชลีี	
3. นายสุุพัฒ
ั น์์
4. นายวิิโรจน์์

เทีียนหอม
เต็็งประทีีป
เมธีีวรพจน์์
สิิทธิิเจริิญรุ่่�ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีีการกำำ�กัับดููแลความเพีียงพอ
ของระบบควบคุุมภายใน การรายงานทางการเงิิน และการปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ นโยบายต่่างๆ การตรวจสอบภายใน การ
บริิหารความเสี่่ย� งและการปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณ รวมทั้้�งการรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest)
และการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวม 4 ครั้้�ง ตลอดจนมีีการประชุุมร่่วมกัับฝ่ายบริ
่ หิ าร
และผู้้�สอบบััญชีีสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการสร้้างกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยได้้รายงานผลการประชุุม
และให้้ข้อ้ เสนอแนะต่่อคณะกรรมการ บสย. เพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งที่่�เห็็นสมควร สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดังั นี้้�
1. รายงานทางการเงิิน

		คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทานรายงานทางการเงิินรายไตรมาสและประจำำ�ปีี รวมถึึงพิิจารณา
การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของ บสย. และให้้ข้อ้ เสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่า
กระบวนการจััดทำำ�งบการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญเพีียงพอ มีีความถููกต้้อง เชื่่อ� ถืือได้้ และ
เป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและมาตรฐานการบััญชีีที่่�รับร
ั องทั่่�วไป อีีกทั้้�งยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการ
เตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับการเปลี่่ย� นแปลงมาตรฐานการบััญชีีสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS 9)
2. ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการกำำ�กับั ดููแลที่่�ดีี และกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�กัับดููแลระบบควบคุุมภายใน โดยสอบทานและประเมิินผลระบบควบคุุมภายใน
ตามหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้ว้ ยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบัติั กิ ารควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานของรััฐ
พ.ศ. 2561 รวมทั้้�งการตรวจสอบภายในที่่�มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้องค์์กรมีีการบริิหารทรััพยากร
บุุคคลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การจััดการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบผล
การประเมิินความเสี่่ย� ง การดำำ�เนิินงานด้้านบริิหารความเสี่่ย� ง ตลอดจนตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� ง พร้้อมทั้้�งให้้ข้อ้ เสนอแนะ
เพื่่�อการปรัับปรุุงให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น� รวมถึึงการบริิหารจััดการระบบคอมพิิวเตอร์์ ระบบความปลอดภััย
ของข้้อมููล เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าระบบควบคุุมภายใน จะช่่วยป้้องกัันหรืือลดความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ได้้ รวมทั้้�งติิดตาม
การปรัับปรุุงแก้้ไขของฝ่่ายจัดั การเกี่่ย� วกัับการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่ย� ง การกำำ�กัับดููแลกิิจการ และ
เพื่่�อรองรัับการเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ บสย. พััฒนาปรัับปรุุงระบบการรัักษาความมั่่น� คงปลอดภััย
เทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำ�ำ หนด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การดำำ�เนิินงานตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของ บสย. และหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล

		คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิิบััติิงานตามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบาย หลัักเกณฑ์์การประเมิิน
กระบวนการปฏิิบัติั งิ านและการจััดการของรััฐวิิสาหกิิจ และวิิธีีปฏิิบัติั ที่่ิ กำ� �ำ หนด รวมทั้้�งสนัับสนุนุ ให้้องค์์กรมีีการกำำ�กัับ
ดููแลที่่�ดีี โดยมีีการสอบทานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี รวมถึึงการ
กำำ�หนดนโยบายการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการควบคุุมดููแลการปฏิิบัติั งิ านของ บสย. ให้้เป็็นไป
ตามกฎเกณฑ์์ และพััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ที่่มีี� ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
และสอดคล้้องตามแนวปฏิิบััติิของหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งได้้ติิดตามความคืืบหน้้าตามข้้อเสนอแนะ
ของผู้้ต� รวจสอบภายใน การติิดตามการดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่่งประเทศไทย
และสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

4. การกำำ�กับั ดููแลงานตรวจสอบภายใน

		คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและอนุุมัติั กิ ฎบััตรฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่�อพิิจารณาความเหมาะสมของ
หน้้าที่่แ� ละความรัับผิดิ ชอบ ขอบเขตการปฏิิบัติั งิ าน สิิทธิิ หน้้าที่่� และความเป็็นอิิสระในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� รวมถึึงได้้อนุุมัติั ิ
แผนการตรวจสอบ ประจำำ�ปีี 2563 การปรัับปรุุงมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบภายใน ปีี 2563 นอกจากนี้้� เพื่่�อ
เสริิมสร้้างความมั่่น� ใจในงานตรวจสอบภายใน จึึงจััดให้้มีีการประเมิินคุุณภาพงานตรวจสอบภายใน และจััดทำำ�แผนปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำำ�ปีี 2563 รวมทั้้�งได้้ส่ง่ เสริิมและสนัับสนุนุ ให้้ผู้ต�้ รวจสอบภายในได้้พัฒ
ั นา
ความรู้้�ความสามารถทางวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�อง
5. ความสััมพัันธ์์กับั ฝ่่ายจััดการและผู้้�สอบบััญชีี

		 คณะกรรมการตรวจสอบมีีนโยบายพบปะและแลกเปลี่่�ยนความเห็็นกัับฝ่ายบริ
่ หิ าร ตั้้ง� แต่่ผู้�บริ
้ หิ ารฝ่่าย/สำำ�นััก
จนถึึงระดัับผู้�บริ
้ หิ ารสายงานอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยในปีี 2563 มีีการพบปะผู้้�บริหิ ารจำำ�นวน 1 ครั้้�ง เพื่่�อหารืือ
และแลกเปลี่่ย� นความเห็็นเกี่่ย� วกัับธุรกิ
ุ จิ ความเสี่่ย� ง การควบคุุมภายในและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ตลอดจนถึึงการ
ปรัับปรุุงงานของ บสย. ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้น� นอกจากนี้้� ยัังจััดให้้มีีการประชุุมหารืือเกี่่ย� วกัับแนวทางการสอบบััญชีี
ข้้อตรวจพบและข้้อเสนอแนะของผู้้�สอบบััญชีีจากสำำ�นัักงานตรวจเงิินแผ่่นดิินอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
6. การรัักษาคุุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

		 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งประเมิินตนเองตามแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดีี�
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่า การปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีการรายงานผลการปฏิิบัติั งิ านให้้คณะกรรมการ บสย. ทราบอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยได้้ให้้ข้อ้ สัังเกตและข้้อคิิดเห็็นเพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการกำำ�กัับดููแล ความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายใน
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	คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้ระบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้้ความรู้้�ความสามารถ ความระมััดระวัังรอบคอบ และมีีความเป็็นอิิสระอย่่างเพีียงพอ ตลอดจนได้้ให้้ความเห็็นและ
ข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ อย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน พิิจารณาการดำำ�เนิินงานหลัักของบรรษััท
ประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ตลอดจนการประชุุมร่่วมกัับผู้�บริ
้ ิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ตรวจสอบภายในและ
ผู้้�สอบบััญชีีจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า งบการเงิินของ บสย. มีีความถููกต้้อง
เชื่่�อถืือได้้ สอดคล้้องตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป รวมถึึงระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีการบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่างเพีียงพอ มีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล
หมายเหตุุ :
	คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ระหว่่างเดืือนพฤษภาคม – กัันยายน 2563 โดยมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�นรวม 4 ครั้้�ง
	ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบได้้หมดวาระลงในเดืือนกัันยายน 2563 จำำ�นวน 2 ท่่าน ได้้แก่่
1. นายวสัันต์์ เทีียนหอม ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางอััญชลีี เต็็งประทีีป กรรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็็นกระบวนการให้้ความ
เชื่่� อ มั่่� น (Assurance Service) และการให้้ คำ�ำ ปรึึ ก ษา
(Consulting Service) อย่่างเที่่�ยงธรรม และเป็็นอิิสระ
เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าและปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของ บสย. โดย
ปััจจุุบัันได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี
สารสนเทศและมาตรฐานการบัั ญ ชีี จึึ ง ได้้ มีี การพัั ฒ นา
ปรัับปรุุงระบบการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการเตรีียมความพร้้ อ มเพื่่� อ รองรัั บ การ
เปลี่่� ย นแปลงมาตรฐานการบัั ญ ชีีสำำ� หรัั บ เครื่่� อ งมืื อ ทาง
การเงิิน (TFRS 9) นอกจากนี้้� การตรวจสอบภายในยัังเป็็น
กลไกหลัักในกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยสนัับสนุนุ
การปฏิิ บัั ติิ ห น้้ าที่่� ข องคณะกรรมการตรวจสอบในการ
สอบทานระบบควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง และ
การปฏิิบัติั งิ านตามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ
	ฝ่่ายตรวจสอบภายใน จััดทำำ�กฎบััตรและคู่่�มืือการ
ปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายใน เพื่่�อยึึดเป็็นแนวปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพ และสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์
การปฏิิบัติั งิ านการตรวจสอบภายในรััฐวิิสาหกิิจ โดยฝ่่ายตรวจ
สอบภายในจะปฏิิบัติั งิ านตามแผนงานตรวจสอบประจำำ�ปีีที่่ไ� ด้้
รัับอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายในของ บสย. ปฏิิบััติิงานโดยใช้้
หลััก Risk-Based Audit และมีีการบููรณาการร่่วมกัันระหว่่าง
การตรวจสอบด้้ า นต่่ า ง ๆ กัั บ การตรวจสอบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ เพื่่�อให้้การตรวจสอบมีีความครบถ้้วนสมบููรณ์์
และมีีประสิิทธิิภาพ การจััดทำำ�แผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์
และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี จะพิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับ
แผนยุุทธศาสตร์์ของ บสย. และความเสี่่ย� งขององค์์กรในการ
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กำำ�หนดแผนการตรวจสอบ ภายใต้้ทรััพยากรของฝ่่ายตรวจสอบ
ภายในให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด ผลการตรวจสอบได้้รายงาน
ต่่อผู้้�บริหิ ารหน่่วยรัับตรวจ กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บสย. รวมทั้้�งมีีการ
ติิดตามผลให้้หน่่วยรัับตรวจดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขตาม
ข้้อเสนอแนะอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
การพััฒนาคุุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยจััดทำำ�โครงการประกัันคุุณภาพงานตรวจสอบภายในโดย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก เป็็นประจำำ�ทุุก 5 ปีี ตามมาตรฐาน
สากล และเพื่่� อ การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพของผู้้�ต รวจสอบภาย
ใน บสย. ได้้ส่ง่ เสริิมให้้ผู้ต�้ รวจสอบภายในได้้รับั การพััฒนาความรู้้�
ความเชี่่ย� วชาญอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งด้้านความรู้้ม� าตรฐานวิิชาชีีพ
และด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีการทบทวนและปรัับปรุุง
คู่่�มืื อ การปฏิิ บัั ติิ ง านตรวจสอบภายในเป็็ น ประจำำ� ทุุ ก ปีี
การสอบทานคุุณภาพการปฏิิบััติิงานโดยการประเมิินความ
พึึงพอใจภายหลัังการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบโดยหน่่วยรัับตรวจ
การประเมิินตนเองของผู้้�ตรวจสอบภายใน และการประเมิิน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้้นำ�ำ ผลการประเมิินทั้้�งหมด
มาวิิเคราะห์์เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานของ
ผู้้ต� รวจสอบภายใน

รายงานคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดูแ
ู ลกิิจการที่่�ดีี
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CG&CSR)
	บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ให้้ความสำำ�คััญในการนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Corporate Governance) ซึ่่ง� เป็็นปััจจััยสำ�ำ คััญที่่�นำ�ำ ไปสู่่�ความน่่าเชื่่อ� ถืือจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย รวมถึึงคู่่�ค้า้ ลููกค้้า หน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแล และประชาชน เป็็นพื้้�นฐานในการบริิหารจััดการองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ มีีระบบการดำำ�เนิินงานที่่�โปร่่งใสตรวจสอบได้้
และมีีการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยนำำ�สมรรถนะหลัักและความสามารถพิิเศษขององค์์กรมาพััฒนาและสนัับสนุุน
ชุุมชน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ บสย. ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม
(CG&CSR) ประกอบด้้วย
1. นายสุุพัฒ
ั น์์ เมธีีวรพจน์์				
2. นายสมศัักดิ์์� วรวิิจักั ษณ์์				
3. นางสาววิิมล ชาตะมีีนา				
4. ผู้้�บริหิ ารฝ่่ายบริหิ ารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับปฏิิบัติั กิ าร	

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุุการ

	คณะกรรมการ CG&CSR ให้้การสนัับสนุนุ และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมทั้้�งด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การแสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น และการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ตามแผนงานด้้าน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ และแผนงานด้้านการแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม ประจำำ�ปีี 2563 อาทิิ
1. กำำ�หนดให้้นำ�ำ หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของส�ำนักงานคณะก�ำกับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) มาปรัับใช้้ตามความเหมาะสมกัับการบริิหารจััดการและ
เป็็นแนวทางในการทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อ
การสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ บสย. อย่่างยั่่ง� ยืืน
2. กำำ�หนดให้้นำ�ำ เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์์การ
สหประชาชาติิที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ บสย. มากำำ�หนดเป็็นกรอบทิิศทางการดำำ�เนิินงาน พร้้อมจััดทำำ�โครงสร้้างและระบบ
บริิหารจััดการเพื่่�อพััฒนาสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ยั่่ง� ยืืน ตามหลัักมาตรฐานว่่าด้ว้ ยความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม (ISO 26000)
โดยคำำ�นึึงถึึงมิิติใิ นด้้านต่่าง ๆ อย่่างสมดุุล ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าระยะยาวสำำ�หรัับ บสย. และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีกรอบการพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืนทั้้�งหมด 3 ด้้าน ได้้แก่่ การบริิหารจััดการผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสมดุุล การสร้้างคุุณค่่าด้า้ นสัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3. สนัับสนุนุ และพััฒนา SMEs โดยนำำ�ความสามารถพิิเศษขององค์์กรในการให้้ความรู้้�ผ่า่ นการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ
ซึ่ง่� ได้้รับค
ั วามร่่วมมืือจากหน่่วยงานพัันธมิิตรในการช่่วยเหลืือ SMEs ให้้เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน เช่่น มููลนิิธิคิ นพิิการไทย
เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่กลุ่่�มคนพิิการในชุุมชนที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของสำำ�นัักงานเขตทั่่�วประเทศของ บสย.
หรืือร่่วมกัับมููลนิิธินิ ภาฯ ในพระราชดำำ�ริิสมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้าพั
้ ชรกิ
ั ติิ ยา
ิ ภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวง
ราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชรราชธิิดา กองทุุนการออมแห่่งชาติิ กรมราชทััณฑ์์ และเชิิญผู้้�ประกอบการ SMEs
ซึ่่ง� เป็็นลููกค้้า บสย. เข้้าไปให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้�ต้้ อ้ งขัังในเรืือนจำำ� จำำ�นวน 6 แห่่ง ได้้แก่่ เรืือนจำำ�พิิเศษกรุุงเทพมหานคร
เรืือนจำำ�พิิเศษธััญบุุรีี เรืือนจำำ�กลางระยองทััณฑสถานหญิิงกลาง ทััณฑสถานบำำ�บััดพิิเศษหญิิง และทััณฑสถาน
หญิิงธนบุุรีี เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจ และสร้้างอาชีีพให้้แก่่ผู้�ต้้ อ้ งขัังเมื่่อ� พ้้นโทษออกมา
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รายงานคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดูแ
ู ลกิิจการที่่�ดีี
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CG&CSR)
4. จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมและพััฒนาค่่านิิยม “กำำ�กัับดููแลด้้วยหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ผลัักดัันการเติิบโตขององค์์กร

(โปร่่งใส สุุจริิต เพื่่�อความเติิบโต) Governance for Growth” สู่่�วัฒ
ั นธรรมองค์์กร เช่่น การร่่วมกัันปฏิิญาณ
ตนและแสดงเจตจำำ�นงสุุจริิต ผู้้�บริิหารระดัับสููงถ่่ายทอดความรู้้�ประสบการณ์์ และเข้้าร่่วมกิิจกรรม CG&CSR
เพื่่�อเป็็นแบบอย่่างให้้แก่่พนัักงาน เช่่น กิิจกรรม “จิิตอาสาพระราชทาน เราทำำ�ความ ดีี ด้้วยหััวใจ เพื่่�อชาติิ ศาสน์์
กษััตริิย์”์ กิิจกรรมไลฟ์์ทอล์์ค เปิิดประตููสู่่�ความโปร่่งใส “บสย. โปร่่งใส สุุจริิต เพื่่�อการเติิบโต” เป็็นต้้น
5. ส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ ให้้พนัักงานตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� และการประพฤติิ
มิชอบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บสย. รายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์์เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
6. พััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพงานด้้านการกำำ�กัับดููแล ผ่่านกิิจกรรมอบรมให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับกฎเกณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
บสย. เช่่น กฎหมายว่่าด้ว้ ยการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับข้อ้ มููลเครดิิต และให้้มีีการสอบทาน
การปฏิิบัติั งิ านตามกฎเกณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
	ด้้วยความมุ่่�งมั่่น� และทุ่่�มเทของคณะกรรมการ บสย. ผู้้�บริหิ าร และพนัักงานในการดำำ�เนิินงานและปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามหลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� และการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์

ส่่งผลให้้ บสย. ได้้รับั รางวััลองค์์กรโปร่่งใสครั้้�งที่่� 9 (NACC Inegrity Awards)
จากสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ต่่อเนื่่อ� งจากปีี 2562 ที่่� บสย. ได้้รับั รางวััลชมเชยองค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 8
	รวมทั้้�ง คะแนนการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน (ITA) ในปีี 2563 บสย. ได้้คะแนน
ITA 91.84 คะแนน ตามเกณฑ์์การประเมิิน ถืือว่่า บสย. มีีคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานระดัับ A เพิ่่�มขึ้้�น
3.83 คะแนน จากปีี 2562 ซึ่่ง� ได้้ 88.01 คะแนน แสดงให้้เห็็นเป็็นที่่�ประจัักษ์์ว่า่ คณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการ CG&CSR
ส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ ให้้ บสย. เป็็นองค์์กรที่่�มีีการบริิหารจััดการตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม
และมีีการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยมุ่่�งหมายให้้องค์์กรมีีการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน

(นายสุุพััฒน์์ เมธีีวรพจน์์)
ประธานกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CG&CSR)
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กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

กิิจกรรมดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และเศรษฐกิิจในชุุมชนที่่�สำำ�คััญ
ภายใต้้ กิิจกรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เป็็นกิิจกรรมส่่งเสริิมความรู้้�
ด้้านการลงทุุนประกอบธุุรกิจิ ในอนาคตตามแนวโครงการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม
(CG&CSR) ประจำำ�ปีี 2563 ของ บสย. โดยการดำำ�เนิินงานด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและเศรษฐกิิจในชุุมชนที่่�สำำ�คััญ
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ชุุมชนสำำ�คััญมีีความเข้้มแข็็งด้้านการเงิิน โดยพััฒนาชุุมชนให้้เป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้านการเงิินและธุุรกิิจ
และสนัับสนุุน SMEs ทั่่�วประเทศ โดยนำำ�ความสามารถพิิเศษ คุุณค่่าขององค์์กร และความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานพัันธมิิตรมา
ช่่วยพััฒนา SMEs ในชุุมชนให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน...
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บสย. จััดกิจ
ิ กรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0
“ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่� อคนพิิ การ (จัังหวััดราชบุุรีี)

นางสาวพููลสิิริิ จัันทร์์เสวีี ผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่่ายสื่่อ� สารและภาพลัักษณ์์องค์์กร บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
(บสย.) และนายศุุภชีีพ ดิิษเทศ นายกสมาคมคนพิิการแห่่งประเทศไทย และประธานมููลนิิธิคิ นพิิการไทย ร่่วมเปิิดกิิจกรรม CSR บสย.
สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต”เพื่่�อคนพิิการ จ.ราชบุุรีี ครั้้�งที่่� 1 พร้้อมด้้วย นางสาวกรภััทร์์ สิิทธิิวงศ์์
ผู้้�จัดั การสำำ�นัักงานเขตภาคตะวัันตก บสย. และผู้้แ� ทนจากกองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.) ร่่วมเป็็นวิิทยากรบรรยายให้้ความรู้้�
ความเข้้าใจในการทำำ�ธุุรกิจิ ความรู้้�ด้า้ นการเงิิน การเข้้าถึงึ แหล่่งทุุนและการออม ทั้้�งนี้้ยั� งั ได้้รับั เกีียรติิจาก นายกุุณฑล ปููรณวััฒนกุุล
ประธานเครืือข่่ายธุรกิ
ุ จิ Biz Club จัังหวััดราชบุุรีี ร่่วมสร้้างแรงบัันดาลใจในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้แก่่เครืือข่่ายคนพิิการ จ.ราชบุุรีี
ซึ่ง่� กลุ่่�มผู้้�พิกิ ารถืือเป็็นกลุ่่�มบุุคลากรที่่�กำ�ำ ลัังพััฒนาซึ่ง่� กำำ�ลัังมองหาโอกาสและการเข้้าถึงึ รวมถึึงการเข้้าถึงึ ด้้านการเงิินในระบบ
เมื่่อ� วัันที่่� 17 สิิงหาคม 2563 ณ ห้้องราชาบุุรีี สถาบัันพััฒนาความรู้้�ด้า้ นการพััฒนาสัังคมและสวััสดิกิ าร อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรีี
บสย. จััดกิจ
ิ กรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่
SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่� อ
คนพิิ การ (จัังหวััดกาญจนบุุรีี)

นางสาวกรภััทร์์ สิิทธิิวงศ์์ ผู้้�จัดั การ สำำ�นัักงานเขต
ภาคตะวัันตก ฝ่่ายกิจิ การสาขา 1 บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วย นางสาวปุุณยวีีร์์ โพธิิพิิพิิธ
นายกเทศมนตรีีเมืืองท่่าเรืือพระแท่่น และ นายศุุภชีีพ ดิิษเทศ
นายกสมาคมคนพิิการแห่่งประเทศไทย และประธานมููลนิิธิิ
คนพิิการไทย ร่่วมเปิิดกิิจกรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่
SMEs 4.0 “ตััวเบาไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่�อคนพิิการ ครั้้�งที่่� 2
จ.กาญจนบุุรีี โดย บสย. ได้้บรรยายให้้ความรู้้ท� างด้้านการเงิิน
และเทคนิิคการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน พร้้อมทั้้�ง ผู้้แ� ทนจากกองทุุน
การออมแห่่ ง ชาติิ (กอช.) สอนการเรีียนรู้้�วิิ ธีี การออมเงิิ น
และผู้้ป� ระกอบการลููกค้้า บสย. นายอานนท์์ ภวะวิิจารณ์์ เจ้้าของ
ฟาร์์มปลาทัับทิิมครบวงจรร่่วมแนะนำำ�แนวคิิดในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ และสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั กลุ่่�มผู้้�พิกิ ารจัังหวััดกาญจนบุุรีี
นำำ�ไปต่่อยอดการเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิจิ ต่่อไปได้้ เมื่่�อวัันที่่� 11 กัันยายน
2563 ณ ห้้องประชุุม เทศบาลเมืืองท่่าเรืือพระแท่่น อำำ�เภอ
ท่่ามะกา จัังหวััดกาญจนบุุรีี
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บสย. - มููลนิิธิิ ณภาฯ - กรมราชทััณฑ์์ สานพลัังจััดกิิจกรรม CSR
สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 เพื่่� อผู้้�ต้้องขััง (เรืือนจำำ�พิิเศษกรุุงเทพฯ)

นายดุุลยวิิทย์์ อิินทปัันตีี ผู้้�อำ�ำ นวยการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหาร
ความเสี่่�ยงและกำำ�กัับปฏิิบััติิการ บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วยนายราเมศร์์ เตชะบุุญสม ที่่�ปรึึกษา
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ และสื่่�อสารภาพลัักษณ์์องค์์กร มููลนิิธิิ ณภาฯ
ในพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้าพั
้ ชรกิ
ั ติิ ยา
ิ ภา นเรนทิิราเทพยวดีี
กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริพัิ ชร
ั มหาวััชรราชธิดิ า และนายกฤช กระแสทิิพย์์
ผู้้�บััญชาการเรืือนจำำ�พิิเศษกรุุงเทพฯ สานพลัังจััดกิิจกรรม CSR บสย.
สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่�อผู้้�ต้อ้ งขััง ครั้้�งที่่�
1 ณ เรืือนจำำ�พิิเศษกรุุงเทพ โดยมีีนายมนตรีี ตั้้�งประดิิษฐ์์ ผู้้�จัดั การอาวุุโส
สำำ�นัักงานเขตนครหลวง ได้้ร่ว่ มบรรยายให้้ความรู้้ท� างด้้านการเงิิน และ
เทคนิิคการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน พร้้อมทั้้�ง ผู้้�แทนจากกองทุุนการออม
แห่่งชาติิ (กอช.) สอนการเรีียนรู้้�วิธีีิ การออมเงิิน และผู้้ป� ระกอบการลููกค้้า
บสย. นายชวพจน์์ ชููหิิรัญ
ั เจ้้าของโรงงานหมููปิ้้ง� ของเฮีียนพ ผลิิตภััณฑ์์
เนื้้�อหมููแปรรููปแบรนด์์ “หมููนุ่่�ม” ร่่วมแนะนำำ�แนวคิิดในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
และสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั กลุ่่�มผู้้�ต้อ้ งขัังชายที่่�กำ�ำ ลัังจะได้้รับอิ
ั สร
ิ ภาพ
เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการประกอบอาชีีพอย่่างสุุจริิต เมื่่อ� วัันที่่� 18 กัันยายน
2563 ณ เรืือนจำำ�พิิเศษกรุุงเทพฯ
บสย. - มููลนิิธิิ ณภาฯ - กรมราชทััณฑ์์ผนึึกกำำ�ลััง จััดกิิจกรรม CSR
สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 เพื่่� อผู้้�ต้้องขััง (ทััณฑสถานหญิิงกลาง)

นายเกรีียงไกร ไชยศิิริิวงศ์์สุุข รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงาน
สนัับสนุนุ บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อม
ด้้วยนายราเมศร์์ เตชะบุุญสม ที่่�ปรึึกษาฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ และสื่่อ� สาร
ภาพลัักษณ์์องค์์กร มููลนิิธิิ ณภาฯ ในพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ
เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร
มหาวััชรราชธิดิ า และ นางสาวโศรยา ฤทธิิอร่่าม ผู้้�อำ�ำ นวยการทััณฑสถาน
หญิิงกลาง ผนึึกกำำ�ลัังจััดกิิจกรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0
“ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่�อผู้้�ต้อ้ งขััง ครั้้�งที่่� 2 ณ ทััณฑสถานหญิิงกลาง
โดยมีีนายมนตรีี ตั้้�งประดิิษฐ์์ ผู้้�จัดั การอาวุุโส สำำ�นัักงานเขตนครหลวง
ได้้ร่ว่ มบรรยายให้้ความรู้้ท� างด้้านการเงิิน และเทคนิิคการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน
พร้้อมทั้้�ง ผู้้�แทนจากกองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.) แนะนำำ�การ
ออมเงิินเพื่่�อใช้้หลัังเกษีียณอายุุ และผู้้ป� ระกอบการลููกค้้า บสย. นายชวพจน์์
ชููหิิรัญ
ั เจ้้าของโรงงานหมููปิ้้ง� ของเฮีียนพ ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อหมููแปรรููปแบรนด์์
“หมููนุ่่�ม” ร่่วมแนะนำำ� เสริิมแนวคิิดในการเริ่่�มต้้นดำำ�เนิินธุุรกิิจ และ
สร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั กลุ่่�มผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงที่่�กำ�ำ ลัังจะได้้รับอิ
ั สร
ิ ภาพ เพื่่�อเป็็น
ช่่องทางในการประกอบอาชีีพอย่่างสุุจริิต ณ ทััณฑสถานหญิิงกลาง กทม.
เมื่่อ� วัันที่่� 28 กัันยายน 2563
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บสย. ร่่วมส่่งเสริิมและพัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิ การ “สร้้างงานสร้้างอาชีีพ”
ภายใต้้กิจ
ิ กรรม CSR สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 (สมาคมคนพิิ การแห่่งประเทศไทย)

นายวิิรชาติิ อิินทร์์กง ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกฎหมาย
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรมขนาด (บสย.) ร่่วมกัับ
นางสาวอณิิรา ธิินนท์์ รองอธิิบดีีกรมส่่งเสริิมและพััฒนา
คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต คนพิิ ก าร กระทรวงการพัั ฒ นาสัั ง คมและ
ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และสมาชิิกเครืือข่่ายสมาคมคนพิิการ
แห่่งประเทศไทย ร่่วมจััดกิิจกรรมสััมมนาสาขาประจำำ�จัังหวััด
และเครืือข่่ายคนพิิการแห่่งประเทศไทย “ส่่งเสริิมและพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตคนพิิการในการสร้้างงานสร้้างอาชีีพ และมีีรายได้้”
ภายใต้้ กิิจกรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0
“ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่�อกลุ่่�มคนพิิการ ครั้้�งที่่� 3 โดยมีี
นางสาวปาณสิิญา ยุุกตะเสวีี ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายส่่งเสริิม

ลููกค้้าและพััฒนาผู้้�ประกอบการ บรรยายให้้ความรู้้�หััวข้้อ
“อาชีีพอิิสระและการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน” เพื่่�อจุุดประกาย
ให้้คนพิิการพััฒนาตนเองเพิ่่�มพููนความรู้้�ทัักษะประสบการณ์์
เกิิดช่่องทางการประกอบอาชีีพ สร้้างงานสร้้างอาชีีพและ
มีีรายได้้ ต ามความถนัั ด ของตนเอง และยัั ง กระตุ้้�นให้้ ค น
พิิการเกิิดความสนใจตื่่�นตััวในการประกอบอาชีีพ พร้้อมทั้้�ง
บสย. สำำ�นัักงานเขตนครหลวง ร่่วมเปิิดบููทหมอหนี้้� เพื่่�อ
ให้้คำ�ำ ปรึึกษาทางด้้านกานเงิิน และการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน
แก่่ผู้�พิ้ ิการที่่�สนใจจะดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต ณ โรงแรมทีีเค
พาเลซ ถนนแจ้้งวััฒนะ กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 22 กัันยายน 2563

บสย. จัับมืือ เฮีย
ี นพ ไขเคล็็ดลับ
ั ขายหมููปิ้� งวัั
้ นละ 1 แสนไม้้ต่อวั
่ น
ั
ในกิิจกรรม CSR “บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0” เพื่่� อผู้้�ต้อ
้ งขััง
(ทััณฑสถานบำำ�บัดพิ
ั ิ เศษหญิิง)

	บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
ร่่วมกัับมููลนิิธิิ ณภาฯ ในพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ
เจ้้าฟ้าพั
้ ชรกิ
ั ติิ ยา
ิ ภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีี
สิิริพัิ ชร
ั มหาวััชรราชธิดิ า และกรมราชทััณฑ์์ สานพลัังต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อผู้้�ต้อ้ งขััง จััดกิิจกรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0
“ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” ครั้้�งที่่� 3 โดยมีี นางสาวจัันทร์์จิริ า
พรมจีีบ ผู้้�จัดั การ บสย. สำำ�นัักงานเขตนครหลวง ได้้ร่ว่ มบรรยาย
ให้้ความรู้้ท� างด้้านการเงิิน และเทคนิิคการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน และ
ผู้้ป� ระกอบการลููกค้้า บสย. นายชวพจน์์ ชููหิิรัญ
ั เจ้้าของโรงงาน
หมููปิ้้ง� ของเฮีียนพ ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อหมููแปรรููปแบรนด์์ “หมููนุ่่�ม”
ร่่วมถ่่ายทอดประสบการณ์์การเคล็็ดลัับความสำำ�เร็็จขายหมููปิ้้ง�
1 แสนไม้้ต่อ่ วััน เพื่่�อเป็็นแรงบัันดาลใจให้้กับั กลุ่่�มผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิง
ก่่อนพ้้นโทษ พร้้อมทั้้�ง ผู้้แ� ทนจากกองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.)
แนะนำำ�การออมเงิินเพื่่�อใช้้หลัังเกษีียณอายุุ เมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน
2563 ณ ทััณฑสถานบำำ�บััดพิิเศษหญิิง จ.ปทุุมธานีี
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บสย. จัับมืือ เฮีย
ี นพ ไขเคล็็ดลับ
ั ขายหมููปิ้� งวัั
้ นละ 1 แสนไม้้ต่อวั
่ น
ั ในกิิจกรรม CSR
“บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0” เพื่่� อผู้้�ต้อ
้ งขััง (เรืือนจำำ�พิิเศษธนบุุรีี)

	บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ร่่วมกัับ
มููลนิิธิิ ณภาฯ ในพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชร
กิิติิยาภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชร
ราชธิิดา และกรมราชทััณฑ์์ สานพลัังต่่อเนื่่�อง เพื่่�อผู้้�ต้อ้ งขััง จััดกิิจกรรม
CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” ครั้้�งที่่� 4
โดยมีีนางสาวจัันทร์์จิริ า พรมจีีบ ผู้้�จัดั การ บสย. สำำ�นัักงานเขตนครหลวง
ได้้ ร่่ว มบรรยายให้้ ค วามรู้้�ท างด้้ า นการเงิิ น และเทคนิิ ค การเข้้ าถึึ ง
แหล่่งเงิินทุุน และผู้้ป� ระกอบการลููกค้้า บสย. นายชวพจน์์ ชููหิิรัญ
ั เจ้้าของ
โรงงานหมููปิ้้�งของเฮีียนพ ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อหมููแปรรููปแบรนด์์ “หมููนุ่่�ม”
ร่่วมถ่่ายทอดประสบการณ์์การเคล็็ดลัับความสำำ�เร็็จขายหมููปิ้้�ง 1 แสน
ไม้้ต่่อวััน เพื่่�อเป็็นแรงบัันดาลใจให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังหญิิงก่่อนพ้้นโทษ
พร้้อมทั้้�ง ผู้้�แทนจากกองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.) แนะนำำ�การ
ออมเงิินเพื่่�อใช้้หลัังเกษีียณอายุุ เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ณ
เรืือนจำำ�พิิเศษธนบุุรีี
บสย. X เฮีย
ี นพ แชร์์ประสบการณ์์จาก รปภ. สู่่�การขายหมููปิ้� งวัั
้ นละ 1 แสนไม้้
ในกิิจกรรม CSR “บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0” เพื่่� อผู้้�ต้อ
้ งขััง (ทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี)

นายวิิรชาติิ อิินทร์์กง ผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่่ายกฏหมาย บรรษััท
ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมคณะผู้้�บริหิ าร บสย.
ร่่วมกัับมููลนิิธิิ ณภาฯ ในพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้า
พััชรกิติิ ยา
ิ ภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริพัิ ชร
ั มหาวััชร
ราชธิิดา และคุุณกุุสุมุ าลย์์ นาคพรหม ผู้้�อำ�ำ นวยการทััณฑสถานหญิิง
ธนบุุรีี ร่่วมไขเคล็็ดลัับการขายหมููปิ้้ง� เฮีียนพวัันละ 1 แสนไม้้ ในจััดกิิจกรรม
CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่�อผู้้�
ต้้องขััง ครั้้�งที่่� 5 ณ ทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี โดยมีีนายมนตรีี ตั้้�งประดิิษฐ์์
ผู้้�จัดั การอาวุุโส สำำ�นัักงานเขตนครหลวง ร่่วมบรรยายให้้ความรู้้ท� างด้้าน
การเงิิน และเทคนิิคการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน พร้้อมทั้้�งผู้้แ� ทนจากกองทุุน
การออมแห่่งชาติิ (กอช.) แนะนำำ�การออมเงิินเพื่่�อใช้้หลัังเกษีียณอายุุ
และผู้้ป� ระกอบการลููกค้้า บสย. นายชวพจน์์ ชููหิิรัญ
ั เจ้้าของโรงงานหมูู
ปิ้้ง� ของเฮีียนพ ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อหมููแปรรููปแบรนด์์ “หมููนุ่่�ม” ร่่วมถ่่ายทอด
ประสบการณ์์การจาก รปภ. สู่่�การขายหมููปิ้้ง� วัันละ 1 แสนไม้้ และเปิิดเผย
เคล็็ดลัับความสำำ�เร็็จ เพื่่�อเป็็นแรงบัันดาลใจให้้กับั กลุ่่�มผู้้�ต้อ้ งขัังหญิิงก่่อน
พ้้นโทษ ณ ทััณฑสถานหญิิงธนบุุรีี เมื่่อ� วัันที่่� 8 ตุุลาคม 2563
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บสย. - มููลนิธิ
ิ ค
ิ นพิิ การไทย ร่่วมเปิิดเคล็็ด (ไม่่) ลัับ
กว่่าจะเป็็น “เอนกฟาร์์มนกกระทา” ในกิิจกรรม
CSR “บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0”
เพื่่� อคนพิิ การ (จัังหวััดอ่า่ งทอง)

	บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) จััด
กิิจกรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต”
เพื่่�อคนพิิการ จ.อ่่างทอง ครั้้�งที่่� 4 โดยมีีนายสรรพสิิริิ สิินบวรเศรษฐ์์
ผู้้�จัดั การสำำ�นัักงานเขตภาคกลาง บสย. เป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�ด้า้ นการ
เงิินและเทคนิิคการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน พร้้อมทั้้�งผู้้�ประกอบการลููกค้้า
บสย. นายเอนก สีีเขีียวสด เจ้้าของ บริิษัทั เอนกฟาร์์มนกกระทา จำำ�กััด
ร่่วมถ่่ายทอดประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จกว่่าจะมาเป็็น“เอนกฟาร์์ม
นกกระทา” เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้กัับกลุ่่�ม
คนพิิการ จ.อ่่างทอง อีีกทั้้�งยัังได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการออมเงิิน จากกองทุุน
การออมแห่่งชาติิ (กอช.) โดยรัับเกีียรติิจาก นายศุุภชีีพ ดิิษเทศ ประธาน
มููลนิิธิคิ นพิิการไทย และนายดำำ�รงไชย ภู่่�สุวุ รรณ์์ นายกสมาคมคนพิิการ
จัังหวััดอ่่างทอง ให้้การต้้อนรัับ ณ ห้้องประชุุมศููนย์์ส่ง่ เสริิมพััฒนาคนพิิการ
(โรงเรีียนวััดท้้ายย่า่ น) อ.เมืือง จ.อ่่างทอง เมื่่อ� วัันที่่� 15 ตุุลาคม 2563
บสย. จัับมืือมููลนิธิ
ิ ค
ิ นพิิ การไทย ร่่วมปอกเปลืือกตำำ�นาน “วุ้้น
� มะพร้้าวแม่่ละมาย”
ที่่เ� กิิดขึ้้�นจากวิิกฤตต้้มยำ�กุ้
ำ ง
�้ (จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี)

	บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) จััด
กิิจกรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต”
เพื่่�อคนพิิการ จ.สุุพรรณบุุรีี ครั้้�งที่่� 5 โดยมีีนายสรรพสิิริิ สิินบวรเศรษฐ์์
ผู้้�จััดการ สำำ�นัักงานเขตภาคกลาง บสย. เป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�ด้้าน
การเงิิน และเทคนิิคการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน พร้้อมทั้้�งผู้้ป� ระกอบการลููกค้้า
บสย. นายวีีระ ตั้้�งวุุทฒิิไกรวิิทย์์ กรรมการผู้้�จัดั การ หจก. แม่่ละมาย
ร่่วมถ่่ายทอดประสบการณ์์ปอกเปลืือกตำำ�นาน “วุ้้�นมะพร้้าวแม่่ละมาย”
ธุุรกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นจากวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง เพื่่�อจะเป็็นขนมหวานระดัับส่่งออก
และสร้้ า งแรงบัั น ดาลใจในการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ให้้ กัั บ กลุ่่�มคนพิิ ก าร
จ.สุุพรรณบุุรีี อีีกทั้้�งยัังได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการออมเงิิน จากกองทุุนการออม
แห่่งชาติิ (กอช.) โดยรัับเกีียรติิจากนายศุุภชีีพ ดิิษเทศ ประธานมููลนิิธิิ
คนพิิการไทย และพัันจ่่าเอก กิิตติิภููมิิ สืืบสาย นายกสมาคมคนพิิการ
แห่่งประเทศไทย จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี ให้้การต้้อนรัับ ณ ศููนย์์การศึึกษา
พิิเศษ เขตการศึึกษา 5 จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2563
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บสย. - มููลนิธิ
ิ ค
ิ นพิิ การไทย แนะเทคนิิคการขายสิินค้้าผ่่าน Line ให้้สนุุก
ในกิิจกรรม CSR สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 เพื่่� อเพื่่� อคนพิิ การ (จัังหวััดเชีียงราย)

นายเกรีียงไกร ไชยศิิริวิ งศ์์สุขุ รองผู้้�จัดั การทั่่�วไป สายงานสนัับสนุนุ บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
พระครููประดิิษฐ์์กรณีีย์์ เจ้้าอาวาสวััดโป่่งมอญ และนายศุุภชีีพ ดิิษเทศ ประธานมููลนิิธิคิ นพิิการไทย เป็็นประธานเปิิดกิิจกรรม
CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่�อคนพิิการ จ.เชีียงราย ครั้้�งที่่� 6 โดยมีีนายดำำ�ริิ ขวััญสุุวรรณ
ผู้้�จัดั การอาวุุโส สำำ�นัักงานเขตภาคเหนืือตอนบน บสย. เป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�ด้า้ นการเงิิน และเทคนิิคการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน
พร้้อมจัับมือื ผู้้ป� ระกอบการลููกค้้า บสย. คุุณปริิศนา คำำ�ขอด ประธาน บริิษัทั ฮััก ณ เชีียงราย จำำ�กััด ผู้้ผ� ลิิตและจำำ�หน่่ายสับั ปะรด
นางแลแปรรููปแบรนด์์ “ฮััก ณ เชีียงราย” ร่่วมแนะนำำ�เทคนิิคการขายสิินค้้าผ่่าน Line ให้้สนุุก อีีกทั้้�งยัังได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการ
ออมเงิินไว้้ใช้้ภายหลัังเกษีียณ จากกองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.) ณ ห้้องประชุุม ศููนย์์ฝึกึ อาชีีพ วััดโป่่งมอญ จ.เชีียงราย เมื่่อ� วัันที่่�
10 พฤศจิิกายน 2563
บสย. จััดกิจ
ิ กรรม CSR สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0
“ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่� อผู้้�ต้อ
้ งขััง (เรืือนจำำ�กลางระยอง)

นางผกามาศ สััจจพงษ์์ ผู้้�อํํานวยการอาวุุโส สำำ�นัักพััฒนา
องค์์กร บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วย
นายนััสทีี ทองปลาด ผู้้�บัญ
ั ชาการเรืือนจำำ�กลางระยอง ร่่วมเปิิดกิิจกรรม
CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต”
เพื่่�อผู้้�ต้อ้ งขััง ครั้้�งที่่� 6 โดยมีีนางสาวปราณีี วงค์์อำ�ำ นวยกุุล ผู้้�อํํานวยการ
อาวุุโส สำำ�นัักพััฒนาองค์์กร ร่่วมให้้กำ�ำ ลัังใจผู้้�ต้อ้ งขัังที่่�เข้้ารัับการอบรม และ
นายกฤต สมมาศเดชสกุุล ผู้้�จัดั การ สำำ�นัักงานเขตภาคตะวัันออก บสย.
เป็็นวิิทยากรบรรยายให้้ความรู้้�ด้า้ นการเงิิน และเทคนิิคการเข้้าถึงึ แหล่่ง
เงิินทุุน พร้้อมถอดบทเรีียนผู้้�ประกอบการ นายวิิชา ทองอิิน ลููกค้้า
บสย. ร่่วมเปิิดเผยเรื่่�องราวชีีวิิต จากคนขัับรถขนส่่งสู่่�เจ้้าของกิิจการ
ฟาร์์มเห็็ด จ.ระยอง อีีกทั้้�งยัังได้้เรีียนรู้้�วิธีีิ การออมเงิินไว้้ใช้้ภายหลัังเกษีียณ
จากกองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้กลุ่่�ม
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำำ�ที่่�ใกล้้พ้้นโทษ ก้้าวสู่่�อาชีีพอิิสระอย่่างมั่่�นใจ
ณ เรืือนจำำ�กลางระยอง เมื่่อ� วัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2563
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บสย. จัับมืือ เทศบาลบางบััวทอง จััดกิจ
ิ กรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่
SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เพื่่� อคนพิิ การ (จัังหวััดนนทบุุรีี)

นายมนตรีี ตั้้�งประดิิษฐ์์ ผู้้�จัดั การอาวุุโส สำำ�นัักงานเขตนครหลวง บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
เป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�ด้า้ นการเงิิน และเทคนิิคการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน ในโครงการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�พิกิ าร/ผู้้�ด้อ้ ยโอกาส ซึ่ง่� ได้้รับั แนวทาง
การจััดงานจากกิิจกรรม CSR บสย. สร้้างชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” เป็็นต้้นแบบ โดยมีี นายธีีรสุุทธิ์์� ธีีร์์วัฒ
ั นานนท์์
ปลััดเทศบาลเมืืองบางบััวทอง ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� นายกเทศมนตรีีเมืืองบางบััวทอง เป็็นประธานเปิิดงาน พร้้อมด้้วยผู้้ป� ระกอบการลููกค้้า
บสย. คุุณทิินพัันธุ์์� วััฒนอััครโภคิิน กรรมการผู้้�จัดั การ บจก. สยาม ดีีเสิิร์ท์ ผลิิตภััณฑ์์ เฉาก๊๊วย แบรนด์์ “เต็็งหนึ่่�ง” เล่่าประสบการณ์์
กว่่าจะเป็็น “เต็็งหนึ่่�ง” ในวัันนี้้� และสร้้างแรงบัันดาลใจในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้กับั กลุ่่�มคนพิิการ และอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้า้ น (อสม.) บางบััวทอง กว่่า 100 คน อีีกทั้้�งยัังได้้เรีียนรู้้�วิธีีิ การออมเงิินไว้้ใช้้ภายหลัังเกษีียณ จากกองทุุนการออมแห่่งชาติิ (กอช.)
ณ ศาลาการเปรีียญวััดละหาร จัังหวััดนนทบุุรีี เมื่่อ� วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563
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กิิจกรรมดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นกิิจกรรมส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในการรัับผิดิ ชอบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และชุุมชน รวมถึึงเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่ดีีกั
� บชุ
ั มุ ชน
โดยรอบพื้้�นที่่� อีีกทั้้�งส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานในการลดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างจิิตสำำ�นึึกและสร้้างนิิสัยั เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีใน
สัังคม
� �น
สนัับสนุุนและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมให้้ชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่ดี
� กั
เพื่่อ
ี บ
ั ชุุมชนโดยรอบพื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบขององค์์กร
บสย. มอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ สู้้�ภััย COVID-19

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วย
นายเกรีียงไกร ไชยศิิริวิ งศ์์สุขุ รองผู้้�จัดั การทั่่�วไป สายงานสนัับสนุนุ และ นางสาวพููลสิิริิ จัันทร์์เสวีี ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายสื่่อ� สาร
และภาพลัักษณ์์องค์์กร ร่่วมมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ประกอบด้้วย ชุุดอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันเชื้้อ� PPE จำำ�นวน 100 ชุุด และหน้้ากาก
N95 จำำ�นวน 500 ชิ้้น� แก่่ พลตรีีรััฐวิิชญ์์ วุุฒิภัิ ทั รพิิบููลย์์ หััวหน้้าสำ�ำ นัักงานผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชา โรงพยาบาลพระมงกุุฏเกล้้า ภายใต้้
กิิจกรรม “บสย. เสริิมเกราะ ป้้องกััน COVID-19” ซึ่่ง� กิิจกรรมดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการด้้านการแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อ
สัังคม (CSR) ปีี 2563 ของ บสย. ณ อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 6 รอบ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า เมื่่อ� วัันจัันทร์์ที่่� 27 เมษายน 2563
	สำำ�หรัับการมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ครั้้ง� นี้้� บสย. เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่่�แพร่่กระจายไปทั่่�วโลก ซึ่ง่� ปััจจุุบันั มีีผู้้�ติดิ เชื้้อ� เกืือบ 3 ล้้านราย ขณะที่่�ประเทศไทยจำำ�นวนผู้้�ติดิ เชื้้อ� ก็็เพิ่่�มสููงขึ้้น�
ปััจจุุบันั ทั่่�วประเทศมีีผู้้�ติดิ เชื้้อ� เกืือบ 3,000 ราย ส่่งผลให้้สถานพยาบาลมีีความต้้องการอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง
บสย. เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันการติิดเชื้้อ� ที่่�มีีจำ�ำ นวนจำำ�กััดในแต่่ละสถานพยาบาล ส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งาน
ของบุุคลากรทางการแพทย์์ พร้้อมกัันนี้้� ผู้้�บริหิ าร บสย. ได้้ร่ว่ มส่่งกำำ�ลัังใจให้้กับทีี
ั มแพทย์์และพยาบาล เพื่่�อฝ่่าฟันั และผ่่านพ้้นวิิกฤต
นี้้ไ� ปด้้วยกััน
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ร่่วมแบ่่งปัั น ! เปิิด “บสย. ตู้้�ปัันสุุข ” เพื่่� อชุุมชน

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและ
ผู้้�จััดการทั่่�วไปบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริหิ าร ร่่วมเปิิด
โครงการ “บสย. ตู้้�ปัันสุุข” เพื่่�อร่่วมแบ่่งปัันและ
บรรเทาทุุกข์์ ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในย่่านเพชรบุุรีีตัดั ใหม่่ เอกมััย และทองหล่่อ ประกอบ
ด้้วย เครื่่�องอุุปโภค-บริิโภค ของใช้้จำ�ำ เป็็นในชีีวิิต
ประจำำ�วััน ข้้าวสาร ปลากระป๋๋อง นม แปรงสีีฟััน น้ำำ�� ดื่่ม�
ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ บสย. อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2
ถนนเพชรบุุรีีตัดั ใหม่่ เมื่่อ� วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2563
นอกจากนี้้� บสย. ได้้นำ�ำ “บสย. ตู้้�ปันั สุุข”
กระจายสู่่�ชุุมชนในจัังหวััดต่่าง ๆ ณ จุุดที่่�ตั้้ง� สำำ�นัักงานเขต
บสย. อีีก 10 เขตทั่่�วประเทศ เพื่่�อปลููกฝัังค่่านิิยม
การช่่วยเหลืือแบ่่งปัันในชุุมชนและสัังคมไทย ส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมในสัังคมและการแสดงความรัับผิดิ ชอบ
ต่่อชุุมชนและสัังคม
� รถพยาบาล
บสย. สนัับสนุุนงบประมาณจััดซื้้อ

นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ประธานกรรมการ บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) คณะกรรมการ บสย.
พร้้อมด้้วย ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป ร่่วมมอบเงิินบริิจาคสนัับสนุนุ งบประมาณจััดซื้้อ� ยานพาหนะ
(รถพยาบาล) เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่ว่ ยให้้กับั โรงพยาบาลด่่านขุุนทด จัังหวััดนครราชสีีมา จำำ�นวน 500,000 บาท โดยมีี นายไพฑููรย์์
มหาชื่่น� ใจ นายอำำ�เภอด่่านขุุนทด และ พ.ญ.ต้้องตา ชนยุุทธ ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงพยาบาลด่่านขุุนทด เป็็นผู้้รั� บั มอบ ณ คีีรีีมายา กอล์์ฟ
รีีสอร์์ทแอนด์์สปา อ.ปากช่่อง จ.นครราชสีีมา เมื่่อ� วัันที่่� 29 สิิงหาคม 2563
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บสย. x AIS ชวนแยกขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โครงการ “คนไทยไร้้ E-Waste”

ดร.ฐิิติพิ งศ์์ นัันทาภิิวัฒ
ั น์์ รองผู้้�จัดั การทั่่�วไป สายงานสารสนเทศ
และดิิจิทัิ ลั บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ร่่วมกัับ
AIS เชิิญชวนแยกขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อนำำ�ไปกำำ�จััดอย่่างถููกวิิธีี ในโครงการ
“คนไทยไร้้ E-Waste” โดยมีีขั้้�นตอนง่่าย ๆ ดัังนี้้�
1. นำำ�ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 5 ประเภท ได้้แก่่ โทรศััพท์์มืือถืือ/
แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มอื ถือ, สายชาร์จ, หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์
ไปยัังเอไอเอสช็็อปใกล้้บ้้าน หรืือ สำำ�นัักงานเขตนครหลวง
บสย. (อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2)
2. นำำ�ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์หย่่อนลงถััง และสแกน QR Code เพื่่�อ
รับคะแนน ผ่าน App ECO Life เพือ่ รับสทิ ธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
ตอบแทนที่่�ช่่วยกัันดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม จากผู้้�สนัับสนุุน
ที่่�ใส่่ใจในเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม
� ม
บสย. ร่่วมกัับ เฮีย
ี นพ หมููนุ่่�ม ร่่วมแบ่่งปัั นความสุุขแก่่ผู้้�ต้อ
้ งขัังไม่่มีีญาติิเยี่่ย

นางผกามาศ สััจจพงษ์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการอาวุุโส สำำ�นัักพััฒนา
องค์์กร บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสากรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อม
ด้้วย นางสาวพููลสิิริิ จัันทร์์เสวีี ผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่่ายสื่่�อสารและ
ภาพลัักษณ์์องค์์กร และนายชวพจน์์ ชููหิิรัญ
ั (เฮีียนพ หมููนุ่่�ม)
มอบข้้าวเหนีียว หมููปิ้้ง� จำำ�นวน 300 ชุุด ให้้กับั นางสาวสุุทัสั สา
สุุขสว่่าง ผู้้�อำ�ำ นวยการทััณฑสถานบำำ�บััดพิิเศษหญิิง จ.ปทุุมธานีี
เป็็นผู้้แ� ทนนำำ�ไปมอบให้้กับผู้
ั �ต้้ อ้ งขัังในทััณฑสถานบำำ�บััดพิิเศษหญิิง
ที่่�ไม่่มีีญาติิมาเยี่่�ยม เพื่่�อเป็็นขวััญและกำำ�ลัังใจในการดำำ�เนิินชีีวิิต
ภายในเรืือนจำำ�
ซึ่ง่� ครั้้�งนี้้� เป็็นการต่่อยอดจากกิิจกรรม CSR บสย. สร้้าง
ชีีวิิตใหม่่ SMEs 4.0 “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” ที่่� เฮีียนพ ได้้
เข้้าร่ว่ มสร้้างแรงบัันดาลใจให้้ผู้�ต้้ อ้ งขััง และขอมอบความสุุขเล็็ก ๆ
น้้อย ๆ ให้้แก่่ผู้�ต้้ อ้ งขัังที่่�ไม่่มีีญาติิมาเยี่่ย� ม เนื่่�องในโอกาสเทศกาล
ปีีใหม่่ ณ ทััณฑสถานบำำ�บััดพิิเศษหญิิง จ.ปทุุมธานีี เมื่่�อวัันที่่�
25 ธัันวาคม 2563
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ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการลดปัั ญหาสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการธุร
ุ กิิจ
� สร้้างจิิตสำำ�นึก
เพื่่อ
ึ และสร้้างนิิสััย เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีใี นสัังคม
บสย. มอบถุุงผ้้า โครงการลดโลกร้้อน “พกถุุงผ้้า ใส่่ยา กลัับบ้้าน” รพ.ทหารผ่่านศึึก

นายเกรีียงไกร ไชยศิิริวิ งศ์์สุขุ รองผู้้�จัดั การทั่่�วไป สายงานสนัับสนุนุ บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
พร้้อมทีีมงาน นำำ�ถุุงผ้้าจำ�ำ นวน 400 ใบ มอบให้้โรงพยาบาลทหารผ่่านศึึก โดยได้้รับั เกีียรติิจากนางศรีีวิไิ ล รััตนสุุนทร ผู้้ชำ� �ำ นาญการ
โรงพยาบาลทหารผ่่านศึึก ระดัับ 10 เป็็นผู้้รั� บั มอบ เพื่่�อใช้้ในกิิจการโรงพยาบาลซึ่ง่� จะแจกให้้กับั ทหารและประชาชนทั่่�วไปที่่�เข้้ารัับ
บริิการจากทางโรงพยาบาล ที่่�ไม่่มีีถุงุ ผ้้าใส่่ยา อีีกทั้้�งยัังเป็็นการร่่วมรณรงค์์ลดการใช้้ถุงุ พลาสติิก ภายใต้้โครงการลดโลกร้้อน
“พกถุุงผ้้า ใส่่ยา กลัับบ้้าน” ของ บสย. ซึ่่ง� เป็็นหนึ่่�งการแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม หรืือ CSR ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ของ บสย.
เพื่่�อสนัับสนุนุ นโยบายรััฐบาลและร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งสนัับสนุนุ การลดใช้้พลาสติิก ตามประกาศงดการแจกถุุงพลาสติิก เมื่่อ� เดืือน
มกราคม 2563 ที่่�ผ่า่ นมา พร้้อมทั้้�งได้้เยี่่ย� มชมขั้้น� ตอนการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ศิลิ ปะประดิิษฐ์์ของทหารผ่่านศึึกทุุพพลภาพ ในศููนย์์ฝึกึ
อาชีีพของโรงพยาบาลทหารผ่่านศึึก เมื่่อ� วัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ โรงพยาบาลทหารผ่่านศึึก
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บสย. จััดโครงการ CSR “บสย. รัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม”
แปลงขวดน้ำำ�พลาสติิก สู่่�หน้้ากากอนามััย ผลิิตจากผ้้าจีีวร

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) นำำ�ทีีม
ผู้้�บริหิ ารเปิิดโครงการ “บสย. รัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม” ภายใต้้ชื่่อ� กิิจกรรม “บริิจาคขวดน้ำำ�� พลาสติิก เพื่่อ� ผลิิตจีีวร”ซึ่ง่� เป็็นโครงการ
ด้้านการแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมของ บสย. (CSR) ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อรณรงค์์และส่่งเสริิมให้้พนัักงาน บสย. มีีส่่วนร่่วม
ในการลดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม เห็็นประโยชน์์ของการใช้้พลาสติิกอย่่างคุ้้�มค่่า ลดปริิมาณขยะประเภทขวดน้ำำ�� พลาสติิก และตระหนััก
ในการลดใช้้พลาสติิกภายในองค์์กร
	สำำ�หรัับกิจิ กรรม “บริิจาคขวดน้ำำ�� พลาสติิก เพื่่อ� ผลิิตจีีวร” เริ่่ม� ขึ้้น� ในเดืือนมีีนาคม 2563 ที่่�ผ่า่ นมาระยะเวลาสิ้้�นสุุด
โครงการเดืือนธัันวาคม 2563 โดยการแปลงขวดน้ำำ�� พลาสติิกเป็็นผ้้าจีีวร จากนั้้�นนำำ�ผ้้าจีีวรมาผลิิตเป็็นหน้้ากากอนามััย โดย บสย.
จะส่่งมอบขวดน้ำำ�� พลาสติิกให้้วัดั จากแดง จ.สมุุทรปราการ เพื่่�อนำำ�ไปส่่งต่่อให้้วิสา
ิ หกิิจชุุมชนวััดจากแดง นำำ�ขวดพลาสติิกเข้้าสู่่�
กระบวนรีีไซเคิิล นำำ�ขวดมาแปรรููปเป็็นวััตถุุดิบิ (โพลีีเอสเตอร์์) ในการผลิิตผ้้าจีีวร ปั่่น� เป็็นเส้้นใยสำำ�เร็็จรููป เพื่่�อทอเป็็นผืืนผ้้า
นำำ�ไปตััดเย็็บเป็็นจีีวร สำำ�หรัับพระภิิกษุุสงฆ์์ต่อ่ ไป โดยขยะขวดพลาสติิก 60 ขวด สามารถผลิิตผ้้าจีีวรได้้ 1 ผืืน “ที่่�ผ่า่ นมา บสย.
มีีการทำำ�กิิจกรรม CSR อย่่างต่่อเนื่่�อง ปีีที่่แ� ล้้วเรารณรงค์์เรื่่อ� งการใช้้ถุงุ ผ้้า เพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึึกลดการใช้้ถุงุ พลาสติิกอย่่างจริิงจััง
ปีี 2563 บสย. รณรงค์์ต่อ่ เนื่่�องให้้ลดการใช้้พลาสติิก และส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมนำำ�ขวดพลาสติิกมาบริิจาค เพื่่�อส่่งมอบให้้ทางวััด
นำำ�ไปรีีไซเคิิล ใช้้ผลิิตผ้้าจีีวร ซึ่่ง� ผ้้าจีีวรนี้้จ� ะมีีการนำำ�ไปผลิิตเป็็นหน้้ากากอนามััย และบริิจาคให้้กับั ทางพระสงฆ์์ต่อ่ ไป โครงการนี้้�
ไม่่ใช่่แค่่การรณรงค์์พร้้อมปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้กับั พนัักงานเท่่านั้้น� แต่่เป็็นการส่่งเสริิมและทำำ�นุุบำ�ำ รุุงพุุทธศาสนา ควบคู่่�ไปกัับการ
ช่่วยสร้้างสัังคมให้้เข้้มแข็็งและเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน” ดร.รัักษ์์ กล่่าว
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บสย. บรรเทา ส่่งเสริิม เยีียวยา ผลกระทบจากไฟป่่า

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่่อม (บสย.)
พร้้อมด้้วยนางสาวพููลสิิริิ จัันทร์์เสวีี ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายสื่่อ� สารและภาพลัักษณ์์องค์์กร มอบอุุปกรณ์์ดับั ไฟป่่า ให้้แก่่ นายอรรถพล
เจริิญชัันษา อธิิบดีีกรมป่่าไม้้ โดยอุุปกรณ์์ที่่� บสย. มอบให้้ ประกอบด้้วยเครื่่�องเป่่าลมดัับไฟ และอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล อาทิิ
หมวกนิิรภัยั แว่่นนิิรภัยกั
ั นั แสง หน้้ากากป้้องกัันควัันไฟ ถุุงมืือกัันความร้้อน และไฟฉาย ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการด้้านการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม (CG&CSR) ภายใต้้กิจิ กรรม “บสย. บรรเทา ส่่งเสริิม เยีียวยา
ผลกระทบจากไฟป่่า”
สำำ�หรัับการมอบอุุปกรณ์์ดับั ไฟป่่าครั้้ง� นี้้� บสย. เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม และการ
ป้้องกัันผลกระทบจากการเกิิดไฟป่่า รวมถึึงอุุบัติั ิภััยที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในชุุมชนส่่งผลกระทบกัับเจ้้าหน้้าที่่� และอาสาสมััครในการ
เฝ้้าระวัังการเกิิดไฟป่่า ซึ่ง่� ปััจจุุบันั ประเทศไทยเกิิดไฟป่่าในหลายพื้้�นที่่� และลุุกลามเป็็นวงกว้้าง ส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศน์์ และ
ทรััพย์์สินิ ของประชาชน รวมถึึงเศรษฐกิิจ สัังคม และการท่่องเที่่�ยวของชุุมชนใกล้้เคีียง
	ทั้้�งนี้้� หลัังจากที่่� บสย. ส่่งมอบแล้้ว กรมป่่าไม้้ได้้ขนส่่งอุุปกรณ์์ทั้้ง� หมดขึ้้น� ไปช่่วยเหตุุการณ์์ไฟป่่าในพื้้�นที่่� จ.เชีียงใหม่่ทันั ทีี
ณ กรมป่่าไม้้ เมื่่อ� วัันอัังคารที่่� 14 เมษายน 2563
บสย. มอบเมล็็ดพัันธุ์์� ลดรายจ่่ายครััวเรืือน

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) เป็็นประธาน
เปิิดกิิจกรรมจิิตอาสาบำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์มีีแล้้วแบ่่งปััน
“บสย. แบ่่งปััน เมล็็ดพัันธุ์์� ปัันสุุข” โครงการ CSR การแสดง
ความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี 3 มิิถุนุ ายน 2563 เพื่่�อแสดง
ความจงรัักภัักดีีและสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณของสมเด็็จ
พระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี โดยได้้ร่ว่ มแบ่่งปัันแจกจ่่ายเมล็็ดพัันธุ์์�
ผัักสวนครััว และเมล็็ดพัันธุ์์�ไม้้มีีค่า่ พร้้อมผ้้ากันั เปื้้อ� น ให้้กับผู้
ั อ�้ ยู่่�
อาศััยในชุุมชนย่่านทองหล่่อ เอกมััย เป็็นการช่่วยลดรายจ่่ายใน
ครััวเรืือน โดย บสย. ได้้เตรีียมเมล็็ดพัันธุ์์�และต้้นกล้้าผัักสวน
ครััว จำำ�นวน 200 ชุุด และได้้รับั การสนัับสนุนุ เมล็็ดพัันธุ์์�ไม้้มีีค่า่
ทางเศรษฐกิิจจากกรมป่่าไม้้ ณ อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2
ถนนเพชรบุุรีีตัดั ใหม่่ เมื่่อ� วัันที่่� 16 มิิถุนุ ายน 2563
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บสย. มอบกล้้าไม้้มีีค่า่ “วัันรัักต้้นไม้้”

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วย
คณะผู้้�บริหิ ารระดัับสููง บสย. ร่่วมโครงการวัันรัักต้้นไม้้ประจำำ�ปีีของชาติิ พ.ศ. 2563 วัันที่่� 21 ตุุลาคม ของทุุกปีี ในโอกาสวััน
คล้้ายวันั พระราชสมภพของสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี เพื่่�อน้้อมรำำ�ลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ และเป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึึก
ให้้เกิิดความรัักทรััพยากรป่่าไม้้ของชาติิ โดยปีีนี้้� บสย. ได้้จัดั เตรีียมกล้้าไม้้มะค่่าโมง และกล้้าไม้้พิลัิ งั กาสา ซึ่ง่� เป็็นกล้้าไม้้เศรษฐกิิจ
ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำ�ำ� ประกัันสิินเชื่่อ� ได้้ จำำ�นวนกว่่า 300 ต้้น นำำ�มาแจกจ่่ายให้้กับั พนัักงาน บสย. และประชาชนทั่่�วไป
ณ สำำ�นัักงานเขตนครหลวง บสย. ชั้้น� 1 อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 ถนนเพชรบุุรีีตัดั ใหม่่ กรุุงเทพ เมื่่อ� วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2563
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ บสย. มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการ บสย. ดัังนี้้�
1. คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ บสย. ที่่� 66/2562 สั่่�ง ณ วัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2562 มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2562
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย
1. นางอััญชลีี	 เต็็งประทีีป
เป็็น ประธานกรรมการ
2. นายสมศัักดิ์์� วรวิิจัักษณ์์
เป็็น กรรมการ
3. นายวสัันต์์ เทีียนหอม
เป็็น กรรมการ
2.	คำำ�สั่่�งคณะกรรมการ บสย. ที่่� 79/2563 สั่่�ง ณ วัันที่่� 27 พฤษภาคม 2563 มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2563
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย
1. นางอััญชลีี	 เต็็งประทีีป
เป็็น ประธานกรรมการ
2. นายวสัันต์์ เทีียนหอม
เป็็น กรรมการ
3. นายวุุฒิิพงศ์์	จิิตตั้้�งสกุุล
เป็็น กรรมการ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ นโยบายและวิิ ธีี การในการสรรหาพนัั ก งานในระดัั บผู้้�บริิ ห ารสายงานหรืื อ เทีียบเท่่ า
เพื่่�อเสนอชื่่�อให้้คณะกรรมการ บสย. พิิจารณาอนุุมััติิ
2. คัั ด เลืื อ กและเสนอชื่่� อ บุุ คค ลที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสมเพื่่� อ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ผู้้�บริิ ห ารสายงานหรืื อ เทีียบเท่่ า ให้้
คณะกรรมการ บสย. พิิจารณาอนุุมััติิ
3. กำำ�หนดนโยบายในการจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นรวมทั้้�งจำำ�นวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�น
ที่่�ให้้แก่่ผู้้�บริิหารสายงานหรืือเทีียบเท่่า โดยต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจน โปร่่งใส เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการ
บสย. พิิจารณาอนุุมััติิ
4. ดููแลให้้ผู้้�บริิหารสายงานหรืือเทีียบเท่่าได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
5. กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลการปฎิิบัติั งิ านของผู้้�บริหิ ารสายงานหรืือเทีียบเท่่า เพื่่�อพิิจารณาปรัับผลตอบแทน
ประจำำ�ปีี โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6. เปิิดเผยนโยบายและรายละเอีียดของกระบวนการสรรหาผู้้�บริิหารสายงานหรืือเทีียบเท่่าในรายงานประจำำ�ปีี
7. ปฏิิบััติิการอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
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	คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ ตามหลัักธรรมาภิิบาล ภายใต้้หน้้าที่่�
ความรัับผิดิ ชอบตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในตำำ�สั่่ง� แต่่งตั้้ง� และในกฎบััตรของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ บสย. ในการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ นโยบายและวิิธีีการในการสรรหา
การคััดเลืือก และเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริหิ ารสายงาน กำำ�หนดนโยบายในการจ่่ายค่า่ ตอบแทนและผลประโยชน์์
อื่่�นให้้แก่่ผู้้�บริิหารสายงาน เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการ บสย. พิิจารณาอนุุมััติิ กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
เพื่่�อพิิจารณาปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี รวมถึึงดำำ�เนิินการอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย
ในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้มีีการประชุุม รวมทั้้�งสิ้้�น 7 ครั้้�ง โดยคณะกรรมการ
แต่่ละท่่านได้้เข้้าร่ว่ มประชุุมและได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่พิ� จิ ารณาในเรื่่อ� งสำำ�คััญต่่าง ๆ มีีการดำำ�เนิินการ ที่่�ผ่า่ นการพิิจารณาและได้้รับั
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ บสย. ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และแนวทางการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารสายงาน ให้้มีีความเหมาะสม
สอดคล้้องกัับหน้้าที่่ค� วามรัับผิดิ ชอบ และพิิจารณาเกณฑ์์การปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี โดยให้้ได้้รับั ผลตอบแทน
ที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ เชื่่�อมโยงกัับผลการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมและสร้้าง
แรงจููงใจในการปฏิิบััติิงาน
2. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และแนวทางในการพิิจารณาเลื่่อ� นระดัับรองผู้้�จัดั การทั่่�วไปเป็็นรองผู้้�จัดั การทั่่�วไปอาวุุโส และ
เสนอชื่่�อผู้้�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมตามหลัักเกณฑ์์และแนวทางที่่�กำำ�หนด
3. กำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารสายงาน
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ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิิน
ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิินของ บสย. ในปีี 2563 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา บสย. มีีฐานะทางการเงิิน
เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนและหนี้้�สิินหมุุนเวีียนซึ่่�งเกิิดจากนโยบายเชิิงรุุกในการขยายปริิมาณการค้ำำ��ประกัันเพิ่่�มขึ้้�น
ส่่งผลให้้มีีรายได้้รัับจากธุุรกรรมการค้ำำ��ประกัันเพิ่่�มขึ้้�นด้้วยเช่่นกััน สำำ�หรัับสถานการณ์์โควิิด 2019 (COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�น
และส่่งผลกระทบต่่อตลาดเงิินและตลาดทุุน ทำำ�ให้้ บสย. ได้้รัับผลตอบแทนจากการบริิหารเงิินกองทุุนและดอกเบี้้�ยลดลง
ในขณะเดีียวกัันก็็ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้า ซึ่่�ง บสย. ต้้องตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้�
บสย. ยัังคงดำำ�รงฐานะของเงิินกองทุุนในระดัับที่่�เพีียงพอที่่�จะรองรัับต่่อการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อและความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ในอนาคตทั้้�งในภาวะปรกติิและภาวะวิิกฤตตามหลัักเกณฑ์์ Basel II หลััก Pillar I
งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์รวม

เงิินสดและรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
ลููกหนี้้�รอการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
สิินทรััพย์์อื่่�น
หนี้้�สิินรวม

ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันรัับล่ว่ งหน้้าและสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย
เงิินอุุดหนุุนและเงิินชดเชยความเสีียหายโครงการจากรััฐบาล
หนี้้�สิินอื่่�น
ส่่วนของเจ้้าของ

2563

2562

การเปลี่่�ยนแปลง
(%YOY)

31,420.68

24,108.49

30.33

357.46
27,285.29
3,499.18
278.75

147.91
21,412.09
2,307.91
240.58

141.67
27.43
51.62
15.87

22,255.67

14,780.63

50.57

10,883.90
11,167.36
204.41

9,783.88
4,794.37
202.38

11.24
132.93
1.00

9,165.01

9,327.86

(1.75)

หมายเหตุุ : แสดงเฉพาะรายการที่่�สำำ�คััญ สำำ�หรัับรายละเอีียดสามารถดููจากงบการเงิิน บสย.

สิินทรััพย์ ์
ณ 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีสิินทรััพย์์รวมทั้้�งสิิน 31,420.68 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 7,312.19
ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 30.33 ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน 31,196.46 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ร้้อยละ
30.70 สิินทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่วนหนึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นจากงบประมาณประจำำ�ปีี ซึ่่�ง บสย. ได้้รัับจากรััฐบาลเพื่่�อชดเชย
ความเสีียหายโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตามมติิคณะรััฐมนตรีี เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมให้้แก่่
SMEs จำำ�นวนรวม 9,692.23 ล้้านบาท ในระหว่่างปีี บสย. มีีเงิินรัับค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันจำำ�นวน 5,011.42 ล้้านบาท และ
รัับคืืนเงิินจากการจ่่ายค่่าประกัันชดเชย จำำ�นวน 191.58 ล้้านบาท โดยในระหว่่างปีี บสย. มีีการจ่่ายเงิินเพื่่�อชดเชย
ความเสีียหายโครงการที่่� บสย. ค้ำำ��ประกััน SMEs ให้้แก่่สถาบันั การเงิินผู้้ใ� ห้้กู้้�จำำ�นวน 10,832.42 ล้้านบาท ลููกหนี้้ร� อการชดเชย
จากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐเพิ่่�มขึ้้น� 1,191.28 ล้้านบาท เงิินกองทุุนส่่วนบุุคคลสุุทธิิลดลงจากปีีก่อ่ น 204.13 ล้้านบาท
โดยในปีี 2563 มีีค่่าใช้้จ่าย
่ จากการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ จำำ�นวน 66.21 ล้้านบาท และจ่่ายเงิินปัันผลจำำ�นวน 293.57 ล้้านบาท
	สำำ�หรัับสิินทรััพย์์เงิินลงทุุนสุุทธิิจำำ�นวน 27,285.29 ล้้านบาท ประกอบด้้วยเงิินกองทุุนส่่วนบุุคคล 9,990.44
ล้้านบาท เงิินลงทุุนในพัันธบััตร เงิินฝากประจำำ�และหุ้้�นกู้้� จำำ�นวน 17,294.85 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน
5,873.20 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27.43 ทั้้�งนี้้�เป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นจากเงิินฝากประจำำ�และหุ้้�นกู้้� ซึ่่�ง บสย. ได้้รัับผลตอบแทน
จากการลงทุุนในอััตราเฉลี่่�ยร้้อยละ 1.29 ต่่อปีี สำำ�หรัับเงิินกองทุุนส่่วนบุุคคล บสย. ได้้รัับผลตอบแทนจากการลงทุุน
ในอััตราเฉลี่่�ยร้้อยละ 1.05 ต่่อปีี
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หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีหนี้้�สิินจำำ�นวน 22,255.67 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 7,475.04 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 50.57 เมื่่�อคิิดเป็็นสััดส่่วนของหนี้้สิ� นิ ประกอบด้้วย ร้้อยละ 50.18 เป็็นเงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกััน
และเงิินชดเชยความเสีียหายโครงการ PGS จากรััฐบาล หรืือจำำ�นวนเงิิน 11,167.36 ล้้านบาท ร้้อยละ 36.70 เป็็นการสำำ�รอง
ค่่าประกัันชดเชย หรืือจำำ�นวนเงิิน 8,167.08 ล้้านบาท และร้้อยละ 12.21 เป็็นค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันรัับล่ว่ งหน้้า หรืือจำำ�นวน
เงิิน 2,716.82 ล้้านบาท และหนี้้�สิินอื่่�นอีีกร้้อยละ 0.92 หรืือจำำ�นวนเงิิน 204.42 ล้้านบาท ซึ่่�งประกอบด้้วยหนี้้�สิินอื่่�น
และภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน ซึ่่�งลดลงจากปีี 2562 เล็็กน้้อยเป็็นจำำ�นวนเงิิน 2.03 ล้้านบาท สำำ�หรัับการกัันสำำ�รอง
ค่่าประกัันชดเชยจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 8,167.07 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นการกัันสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยโครงการปกติิในอััตราร้้อยละ
100 ของภาระค้ำำ��ประกัันสุุทธิิซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของธนาคารแห่่งประเทศไทยจำำ�นวนรวม 1,073.01 ล้้านบาท
ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 74.92 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 6.53 และการกัันสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยโครงการ Portfolio
Guarantee Scheme (PGS) ในอััตราร้้อยละ 100 ของรายได้้ที่่�รับรู้
ั ้�ตามระยะเวลา จำำ�นวนรวม 7,094.06 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีก่่อน 846.74 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 13.55

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
อััตราส่่วนทางการเงิิน

2563

2562

อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์สุุทธิิเฉลี่่�ย (ROA)
อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉลี่่�ย (ROE)
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม
อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงานต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน (Cost to Income)
อััตราส่่วน NPGs ต่่อภาระค้ำำ��ประกัันคงเหลืือ
อััตราเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (BIS Ratio)

0.91
2.74
3.12
7.43
11.88
41.76

3.16
8.38
9.24
8.22
15.38
62.37

• อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์สุทุ ธิิเฉลี่่ย� (Return on Asset : ROA) และอััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉลี่่ย�

•

•
•
•

(Return on Equity : ROE) ลดลงจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานที่่�ลดลงร้้อยละ 66.44 โดยมีีสิินทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
30.33 ส่่งผลให้้ ณ สิ้้�นปีี 2563 บสย. มีีอััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์สุุทธิิเฉลี่่�ยที่่�ร้้อยละ 0.91 และอััตราผลตอบแทน
ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเฉลี่่�ยที่่�ร้้อยละ 2.74
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม ณ สิ้้�นปีี 2563 ที่่�ร้้อยละ 3.12 ลดลงจากปีี 2562 ที่่�มีีอััตราอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 9.24 เป็็นผลจาก
สภาวะตลาดการลงทุุนได้้รับั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิิจถดถอยจากโควิิด-19 ส่่งผลให้้รายได้้จากการบริิหารเงิินกองทุุน
ส่่วนบุุคคลลดลงร้้อยละ 43.70 รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินลงทุุนลดลงร้้อยละ 43.20 และรายได้้ดอกเบี้้�ยรัับจากลููกหนี้้�
ลดลงร้้อยละ 61.46 ซึ่่�งเป็็นผลจากมาตรการจููงใจในการประนอมหนี้้�
อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงานต่่อรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน (Cost to Income) ซึ่่�งเป็็นอััตราที่่�ลดลงจากปีี 2562
ที่่�มีีอััตราร้้อยละ 8.22 แสดงให้้เห็็นว่่าการบริิหารรายจ่่ายในปีี 2563 ที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
อััตราส่่วน NPGs ต่่อภาระค้ำำ��ประกัันคงเหลืือ ในปีี 2563 บสย. มีีสััดส่่วน NPGs ต่่อภาระค้ำำ��ประกัันคงเหลืือลดลงจาก
ปีี 2562 ซึ่�ง่ สอดคล้้องกัับนโยบายขยายการค้ำำ��ประกัันที่่�ทำำ�ให้้ บสย. มีีปริิมาณฐานภาระค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทุุก ๆ ปีี
อััตราเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง (BIS Ratio) บสย. มีีอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง ณ สิ้้�นปีี 2563 เท่่ากัับ
ร้้อยละ 41.76 ลดลงจากปีี 2562 เนื่่�องจากมีีสิินทรััพย์์เสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี โดย บสย. ยัังคงระดัับความมั่่�นคงและ
ความสามารถในการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อให้้แก่่ SMEs ของ บสย. ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
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ผลการดำำ�เนิินงานอื่่�นที่่�สำำ�คััญ
	บสย. ได้้จััดทำำ�แผนวิิสาหกิิจในระยะต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุวััตถุุประสงค์์และนโยบายที่่�วางไว้้ได้้
อย่่างสมดุุล โดยได้้นำำ�แผนที่่�ยุุทธศาสตร์์ (Strategy Map) และ Balanced Scorecard (BSC) มาเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญ
ในการผลัักดัันยุุทธศาสตร์์องค์์กรไปสู่่�การปฏิิบััติิ (Strategic Implementation) ทั่่�วทั้้�งองค์์กร พร้้อมทั้้�งนำำ�ระบบประเมิิน
คุุณภาพที่่�สำำ�คััญมาประยุุกต์์ใช้้ต่่อเนื่่�อง อาทิิ State Enterprise Performance Appraisal (SEPA), State Enterprise
Assessment Model (SE-AM) และเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ หรืือ Thailand Quality Award (TQA) โดยในปีี 2563
มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ สรุุปดัังนี้้�
ด้้านการเงิิน

1. กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
(ล้้านบาท)

เป้้าหมาย

ผลลััพธ์์

527

252.95

ผลต่่าง

ผลการวิิเคราะห์์

(274.05) ผลจากการบริิหารรายได้้ค่่าธรรมเนีียม
การค้ำำ�� ประกัันอย่่างมีีประสิิทธิิผล รวมถึึง
ความพยายามในการบริิหารเงิินลงทุุน
และการบริิ ห ารจัั ด การหนี้้� ภายใต้้
สภาวการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากทางเศรษฐกิิจ
และการควบคุุมค่่าใช้้จ่าย
่ ในการดำำ�เนิินงาน
ให้้สอดคล้้องกัับแนวโน้้มและประมาณ
การทางการเงิิน
2. ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงาน
8,986
7,862.61 (1,123.39) ผลจากการบริิหารและควบคุุมค่่าใช้้จ่าย
่
(ล้้านบาท)
อย่่ า งรัั ด กุุ ม พร้้ อ มกัั บ การป้้ อ งกัั น
ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ภายใต้้ระบบ
Warning System อย่่างบููรณาการ
3. หนี้้สูู� ญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
8,395
8,172.84 (222.16) จากการบริิหารภาระค้ำำ��ประกัันหนี้้จั� ดั ชั้้น�
(ล้้านบาท)
ด้้ อ ยคุุ ณ ภาพ (NPGs) ทั้้� ง ในเชิิ ง รุุ ก
ของสำำ� นัั ก งานเขตทุุ ก เขต ผสานกัั บ
กลยุุทธ์์ในเชิิงป้้องกัันตลอดระยะเวลา
การค้ำำ��ประกััน รวมถึึงการมุ่่�งแก้้ไขหนี้้�
เพื่่�อลดความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
4. จำำ�นวน NPGs ที่่�ลดลงจากฐานเดิิม (ล้้านบาท)
จากสภาวการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับผู้ป�้ ระกอบการ
SMEs กลุ่่�มเดิิมที่่�ยัังคงเผชิิญปััญหาที่่�
4.1 โครงการ Non-PGS
568
263.38 (304.62)
ยากต่่อการปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�หรืือ
4.2 โครงการ PGS (รวมปิิด Port)
8,907 11,835.96 2,928.96 แก้้ไข และเพิ่่�มทวีีด้้วย SMEs กลุ่่�มใหม่่
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤต COVID-19
5. อััตราการแก้้ไข NPGs รายใหม่่ระหว่่างปีี (ร้้อยละ)
ซึ่ง่� ส่่งผลต่่อความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
5.1 โครงการ Non-PGS
33.45% 31.20% (2.25%) และนำำ� ไปสู่่�การตกสถานะกลายเป็็ น
NPL ของผู้้�ให้้บริิการสิินเชื่่�อและ NPG
5.2 โครงการ PGS
32.11% 26.62% (5.49%)
ของ บสย. ต่่อไป

นอกจากนี้้� บสย. ยัั ง ได้้ ดำำ� เนิิ น การโครงการต่่ า งๆ ที่่� มีีนัั ยสำำ� คัั ญ ต่่ อ การบรรลุุ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ท างยุุ ท ธศาสตร์์
และเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนและสนัับสนุุนต่่อการดำำ�เนิินงานขององค์์กรทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว ทั้้�งนี้้�
ณ ธัันวาคม 2563 สามารถดำำ�เนิินโครงการได้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ และมีีผลการดำำ�เนิินงานโครงการที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
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ลำำ�ดัับ

1

2

3

4

5

6
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โครงการ

ผลการดำำ�เนิินงาน

โครงการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ Direct Guarantee พัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ Direct Guarantee พร้้ อ มทั้้� ง
และกระบวนการทำำ�งาน
ออกแบบกระบวนงานตลอดห่่วงโซ่่กิิจกรรมรวมถึึง
การพิิจารณาความเสี่่�ยงของลููกค้้า SMEs เพื่่�อใช้้ในการ
คัั ด กรองและกำำ� หนดค่่ า ธรรมเนีียมตามความเสี่่� ย ง
(RBP) ลููกค้้าได้้อย่่างเหมาะสม
โครงการพััฒนาการทำำ�งานของ Call Center ให้้เป็็น พัั ฒ นาระบบและกระบวนการทำำ� งานระบบ Call
เชิิงรุุก
Center ให้้สามารถสนัับสนุุนต่่อการดำำ�เนิินงานเชิิงรุุก
ในการเข้้าถึึงกลุ่่�ม SMEs เป้้าหมายเป็็นจำำ�นวนมาก
ในช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนดได้้ ทั้้�งนี้้�ในการดำำ�เนิินการในปีี
2563 สามารถสร้้ า งความพึึ ง พอใจระดัั บดีี มากได้้
กว่่าร้้อยละ 90
โครงการศึึ ก ษาความต้้ อ งการของกลุ่่�ม SMEs พััฒนาฐานข้้อมููลความต้้องการของ SMEs ในแต่่ละ
(Segmentation and Journey) และ New ส่่วนแบ่่งตลาด (Segmentation) ตามหลััก New
Business Model เพื่่� อ ใช้้ สนัั บสนุุ น การวางแผน Customer Journey พร้้ อ มทั้้� ง ข้้ อ เสนอแนะและ
กลยุุ ท ธ์์ ก ารตลาดและการพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละ รููปแบบผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ร วมถึึ ง บริิ ก ารใหม่่ ตลอดจน
บริิ ก าร และสนัั บสนุุ น การวางแผนกลยุุ ท ธ์์ ก ารทำำ� แนวนโยบายในการช่่วยเหลืือ SMEs ที่่�เหมาะสมกัับ
ความต้้องการของแต่่ละกลุ่่�มลููกค้้าได้้อย่่างบููรณาการ
สื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ
โครงการส่่งเสริิมความรู้้�ให้้กัับผู้้�ประกอบการ SMEs ประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
(Financial Literacy)
ในการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�
ในเชิิงลึึกอย่่างครบวงจรให้้กัับผู้้�ประกอบการ SMEs
ทั้้�งในกลุ่่�ม Start Up / Micro กลุ่่�ม Small และ
กลุ่่�ม Medium Entrepreneur โดยมีีผู้้�ประกอบการ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้�งสิ้้�น 1,932 ราย บรรลุุเป้้าหมาย
เกิิ น กว่่ าที่่� กำำ� หนดเกืื อ บเท่่ าตัั ว จากการจัั ด กิิ จ กรรม
จำำ�นวน 28 ครั้้�ง
โครงการศููนย์์ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน SMEs
โครงการยกระดัับการเป็็นที่่�ปรึึกษาในการเชื่่อ� มโยงทาง
การเงิินระหว่่าง SMEs กัับสถาบันั การเงิิน โดยการจััดตั้้ง�
ศููนย์์ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน SMEs หรืือ บสย. F.A. Center
อย่่างบููรณาการกัับการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบันั และช่่องทาง
ออนไลน์์ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการช่่วยเหลืือ
ให้้คำ�ำ ปรึึกษา และให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้ป�้ ระกอบการ SMEs
โครงการแผนงานการจััดทำำ�พจนานุุกรมเชิิงสมรรถนะ จััดทำำ�คู่่�มืือพจนานุุกรมเชิิงสมรรถนะ (Competency
ของตำำ�แหน่่งงาน (Competency Dictionary)
Dictionary) เพื่่�อเป็็นแนวทางในการประเมิินและ
พััฒนาขีีดความสามารถบุุคลากรในแต่่ละระดัับได้้อย่่าง
สอดคล้้องต่่อความต้้องการขององค์์กร ซึ่ง่� ประกอบด้้วย
สมรรถนะ 3 ระดัับ ได้้แก่่ สมรรถนะหลััก (Core
Competency : CC) สมรรถนะทางการบริิหาร
(Managerial Competency : MC) และสมรรถนะ
ตามหน้้าที่่�งาน (Functional Competency : FC)

ลำำ�ดัับ

7

8

9

โครงการ

ผลการดำำ�เนิินงาน

โครงการแผนงานการจััดทำำ�ทางก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ แนวทางในการวางแผนความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
(Career Path) และแผนพััฒนาสายอาชีีพ (Career (Career Path) เพื่่�อให้้สามารถวางแผนอััตรากำำ�ลัังและ
Development)
สมรรถนะของพนัักงาน โดยการสร้้างแรงจููงใจในการ
พัั ฒ นาตนเองของบุุ ค ลากรตามเกณฑ์์ ใ นเส้้ น ทาง
ก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ (Career Path) และแผนพััฒนา
สายอาชีีพ (Career Development) ที่่�สอดคล้้องกัับ
โครงสร้้างตำำ�แหน่่งงานขององค์์กรในระยะต่่าง ๆ
โครงการบริิหารจััดการเสีียงของลููกค้้า
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบการบริิหารจััดการเสีียง
ของลููกค้้าซึ่่�งสามารถถืือปฏิิบััติิเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
ในทุุกฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในกระบวนการตาม SLA
(Single Level Agreement) ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยเฉพาะ
ข้้ อ ร้้ อ งเรีียนที่่� ไ ด้้ รัั บ จากลููกค้้ า ซึ่่� ง ช่่ ว ยลดความ
ไม่่ พึึ ง พอใจและก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความพึึ ง พอใจต่่ อ การ
ให้้บริิการของ บสย. ได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
โครงการพััฒนาระบบงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่�อสนัับสนุุนต่่อยุุทธศาสตร์์และการดำำ�เนิินงานของ
องค์์กร โดยมีีโครงการพััฒนาระบบงานสารสนเทศ
ที่่�สำำ�คััญซึ่ง่� ได้้พัฒ
ั นาแล้้วเสร็็จและอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
ตามแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�
• การพััฒนาระบบค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ� หลัักใหม่่ (Core
Guarantee System : CGS) และโครงการพััฒนา
ระบบที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
• การพััฒนา Credit Scoring Model และติิดตั้้�ง
ระบบ Credit Scoring และ Risk Based Pricing
• การพััฒนาระบบการบริิหารข้้อมููลเพื่่�อทำำ�กิิจกรรม
สร้้ า ง Engagement กัั บลูู กค้้ า เพื่่� อ ให้้ บริิ ก าร
หลัักสููตรอบรมต่่าง ๆ กัับ SMEs
• การพััฒนาต่่อเนื่่�องระบบ ERP
• ระบบ Chatbot เพื่่�อเสริิมประสิิทธิิภาพระบบ
คลิินิิกค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อออนไลน์์
• ระบบบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล
• การตรวจประเมิินช่่องโหว่่และการทดสอบเจาะ
ระบบ
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ผลการดำำ�เนิินงานสนัับสนุุนต่่อนโยบายภาครััฐ
จากบทบาทและภารกิิจของ บสย. ในการเป็็นกลไกสำำ�คััญเพื่่�อลดอุุปสรรคในการเข้้าถึึงสิินเชื่่�อของผู้้�ประกอบการ
SMEs ที่่�การพิิจารณายัังคงอิิงกัับหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันเป็็นสำำ�คััญ อัันตอบสนองต่่อนโยบายภาครััฐในการช่่วยเหลืือและ
ส่่งเสริิม SMEs ทั้้�งอย่่างต่่อเนื่่�องและในกรณีีเร่่งด่่วน และสามารถขยายยอดอนุุมััติิจากการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อเพิ่่�มขึ้้�น
โดยเฉลี่่�ยประมาณ 1.5 เท่่า และก่่อให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าในด้้านงบประมาณภาครััฐและประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานอยู่่�ใน
ระดัับสููงอัันเป็็นผลจากการร่่วมรัับภาระความเสี่่�ยง (Risk Sharing) ในการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ โดยมีีโครงการที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
ผลการดำำ�เนิินงานสะสม ณ 31 ธัันวาคม 2563
วงเงิินโครงการ
(ล้้านบาท)

วงเงิินอนุุมััติิ
(ล้้านบาท)

สิินเชื่่�อจาก
การค้ำำ�ฯ
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน LG
(ฉบัับ)

การจ้้างงานรวม
(ราย)

30,000
30,000
36,000
24,000
240,000
100,000
19,000
81,000

29,989.34
30,000.00
35,047.56
23,999.87
158,174.27
99,999.94
18,678.01
81,000.00

58,604.19
53,563.03
57,385.94
40,250.95
260,960.09
139,568.06
31,503.62
133,491.85

7,473
10,152
11,066
7,647
54,367
27,090
6,923
21,147

265,827
294,580
278,693
162,391
1,112,129
685,788
167,541
563,271

10,000

821.26

1,101.37

1,181

3,041

20,000
30,000
40,000
10,000
30,000
14,400

9,410.88
21,782.42
10,824.85
22,025.51
63,999.93
14,399.54

13,912.81
28,934.24
19,123.07
37,773.59
95,747.59
21,278.44

2,491
15,621
2,678
4,915
21,340
3,635

82,297
146,788
92,285
157,856
450,131
128,456

2,000

1,999.93

4,004.65

128

13,464

600

599.18

697.43

136

1,938

18
19
20
21
22
23
24
25

PGS (เฟส 1) ปีี 52
PGS (เฟส 2) ปีี 53
PGS (เฟส 3) ปีี 54
PGS (เฟส 4) ปีี 55
PGS (เฟส 5) ปีี 56-58
PGS5 (ปรัับปรุุงใหม่่)
SMEs ทวีีทุุน (PGS6)
SMEs ทวีีทุุน (PGS6 ปรัับปรุุงใหม่่)
PGS7 SMEs ประชารััฐและ
นโยบายรััฐ (ผ่่าน KTB)
PGS7 SMEs นิิติิบุุคคลบััญชีีเดีียว
PGS7 SMEs รายเล็็ก
PGS7 SMEs ที่่�ได้้รัับสิินเชื่่�อผ่่าน SFIs
PGS7 SMEs ทั่่�วไป
PGS8 บสย. SMEs ดีีแน่่นอน
PGS8 บสย. SMEs บััญชีีเดีียว
PGS8 บสย. SMEs ที่่�ได้้รัับสิินเชื่่�อ
หนัังสืือค้ำำ��ประกััน
PGS8 บสย. SMEs Supply Chain/
Franchines
PGS8 บสย. SMEs D ยกกำำ�ลัังสาม
PGS8 บสย. SMEs สร้้างไทย
PGS8 บสย. SMEs เช่่าซื้้�อลิิสซิ่่�ง
PGS8 บสย. SMEs พลิิกฟื้้�นท่่องเที่่�ยว
PGS8 บสย. SMEs ชีีวิิตใหม่่
PGS 5-7 ขยายเวลา*
PGS โลจิิสติิกส์์แฟรนไชส์์ขายตรง
PGS อุุทกภััย ธพว. 54

5,000
50,000
150
3,700
10,000
2,000
2,000

5,000.00
49,999.64
46.51
3,101.58
9,999.73
606.65
1,341.03
680.95

6,078.84
54,580.32
46.52
3,558.81
13,208.68
1,343.23
684.25

3,613
21,051
19
1,084
2,538
143
460
604

53,282
531,375
1,692
38,454
79,749
4,987
10,282
4,756

26

PGS Flood 2011

100,000

28,074.86

41,848.18

6,670

231,283

ลำำ�ดัับ
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โครงการ
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ผลการดำำ�เนิินงานสะสม ณ 31 ธัันวาคม 2563
ลำำ�ดัับ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

โครงการ

PGS New/Start-up SMEs
PGS PIL ปีี 55 - 58
OTOP และวิิสาหกิิจชุุมชน
Policy Loan
Micro Entrepreneurs ระยะที่่� 1
Micro Entrepreneurs ระยะที่่� 2
Micro Entrepreneurs ระยะที่่� 3
Start-up & Innovation
อุุทกภััยภาคใต้้ ธพว. 60
SMEs Transformation Loan
อุุทกภััยและภััยพิิบััติิ ธพว. 60
Start-up & Innobiz
PGS ระยะพิิเศษ Soft Loan พลััส

วงเงิินโครงการ
(ล้้านบาท)

วงเงิินอนุุมััติิ
(ล้้านบาท)

สิินเชื่่�อจาก
การค้ำำ�ฯ
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน LG
(ฉบัับ)

การจ้้างงานรวม
(ราย)

10,000
20,000
10,000
15,000
5,000
13,500
15,000
10,000
5,000
15,000
3,376
8,000
57,000

2,109.30
19,202.58
77.76
12,673.96
5,000.00
13,499.99
14,999.99
1,993.83
1,623.62
13,572.75
2,323.39
5,851.62
2,201.13

2,213.80
19,208.78
91.90
13,194.74
5,140.34
14,047.17
15,299.63
2,343.12
1,804.79
14,570.42
2,607.49
6,491.49
2,218.63

3,421
6,990
221
4,378
49,950
167,946
190,981
1,212
632
4,085
938
3,274
2,410

17,667
120,319
1,259
82,845
100,591
317,067
368,745
11,031
9,561
93,831
13,210
37,969
63,043

816,733.36

1,218,482.05

670,610

6,799,474

รวม

หมายเหตุุ : *วงเงิินโครงการไม่่เกิินภาระค้ำำ��ประกัันคงเหลืือของแต่่ละโครงการ

นอกจากนี้้� บสย. ยัังได้้มุ่่�งพััฒนารููปแบบการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการของ SMEs ทุุกกลุ่่�ม
ได้้อย่่างทัันการณ์์ รวมถึึงเพื่่�อตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและเพื่่�อวางรากฐานในการสร้้างองค์์กร
ให้้เติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพต่่อไป โดยนัับแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�งมีีโครงการสำำ�คััญที่่� บสย. ดำำ�เนิินการเอง ดัังนี้้�
ผลการดำำ�เนิินงานสะสม ณ 31 ธัันวาคม 2563
ลำำ�ดัับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการ

ปกติิ
จััดสรรวงเงิิน
SME-NPL
Risk Participation
Loan Guarantee Scheme
PGS TMB 3,000 ล้้าน
หนี้้�นอกระบบ
PGS รายสถาบัันการเงิิน (เฟส 1)
PGS รายสถาบัันการเงิิน (เฟส 2)
PGS รายสถาบัันการเงิิน (เฟส 3)
PGS รายสถาบัันการเงิิน (เฟส 4)
PGS รายสถาบัันการเงิิน (เฟส 5)

วงเงิินโครงการ
(ล้้านบาท)

วงเงิินอนุุมััติิ
(ล้้านบาท)

สิินเชื่่�อจาก
การค้ำำ�ฯ
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน LG
(ฉบัับ)

การจ้้างงานรวม
(ราย)

3,000
3,000
20,000
25,000
10,000
10,000
5,000

6,603.34
9,395.29
356.71
27,852.24
5.00
2,999.94
37.25
18,704.85
24,193.44
8,899.51
9,999.97
1,534.50

13,744.31
19,189.21
608.97
48,816.22
10.00
4,569.31
37.45
27,969.86
37,314.97
12,149.58
10,696.34
2,256.22

2,497
3,282
80
13,083
1
925
332
6,030
7,710
3,746
4,152
909

14,077
46,728
1,192
153,867
106
20,363
557
197,652
224,570
156,982
73,894
13,472
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ผลการดำำ�เนิินงานสะสม ณ 31 ธัันวาคม 2563
ลำำ�ดัับ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

โครงการ

PGS IBank Big Five
Micro SMEs GSB
BI SCBT
TCG Renew
SMEs Halal Trade
BI SCBT Y2014
BI SCB Y2014
BI CIMB THAI Y2015
PGS Renew 2559-2562 **
PGS Renew 2560-2563 **
PGS Renew 2561-2564 **
PGS Renew 2563-2566 **
PGS Renew 2564-2567 **
BI SMEs BAAC
สััญญาเช่่าซื้้�อ เช่่าแบบลิิสซิ่่�งและ
สิินเชื่่�อแฟ็็กเตอริิง

PGS รายสถาบัันการเงิิน (เฟส 6)
รวม

วงเงิินโครงการ
(ล้้านบาท)

วงเงิินอนุุมััติิ
(ล้้านบาท)

สิินเชื่่�อจาก
การค้ำำ�ฯ
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน LG
(ฉบัับ)

การจ้้างงานรวม
(ราย)

700
3,000
6,000
120,000
1,000
10,000
1,000
2,000
1,000

99.84
5.65
4,103.97
26,052.06
9.2
1,379.09
47.86
254.98
291.11
18,826.60
3,430.12
556.85
97.52
999.38

184.70
5.95
4,482.38
24.2
1,464.62
73.34
587.91
1,811.60

35
41
2,068
7,205
2
628
9
25
349
6,188
1,318
565
69
375

643
117
103,849
165,421
178
37,526
99
1,543
4,528
85,904
22,593
6,992
525
6,325

1,000

1,000.00

1,164.05

690

10,961

500

5,343.50

7,411.69

1,301

50,363

173,079.77

194,572.88

63,615

1,401,027

หมายเหตุุ : **วงเงิินโครงการไม่่เกิินวงเงิินค้ำำ��ประกัันคงเหลืือ ณ วัันครบกำำ�หนดอายุุโครงการ
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รายงานความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
	คณะกรรมการ บสย. ได้้ให้้ความสำำ�คััญและตระหนัักถึึงภาระหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อ
งบการเงิิน และสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานกิิจการประจำำ�ปีี จึึงกำำ�กัับดููแลให้้การจััดทำำ�งบการเงิินดัังกล่่าว
เป็็นไปตามมาตรฐานและหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ภายใต้้นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสมและให้้ถืือปฏิิบััติิโดยสม่ำำ��เสมอ
โดยยึึดหลัักความระมััดระวััง ถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นจริิงและสมเหตุุสมผล เพื่่�อให้้สามารถสะท้้อนผลการดำำ�เนิินงานของ บสย.
อย่่างแท้้จริิง อีีกทั้้�งได้้มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน และเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญอย่่างโปร่่งใสและเพีียงพออย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
	คณะกรรมการ บสย. ได้้จัดั ให้้มีีและดำำ�รงไว้้ซึ่ง�่ ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการกำำ�กัับดููแลที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลทางการเงิิน มีีความถููกต้้องครบถ้้วน และ
เพีียงพอ ที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่ง่� ทรััพย์์สินิ ตลอดจนการป้้องกัันการกระทำำ�ทุุจริิต หรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิดิ ปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
	คณะกรรมการ บสย. ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
สอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือและความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�ประกอบด้้วย
กรรมการที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลระบบควบคุุมภายในให้้เป็็นไปอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
จึึงมั่่�นใจได้้ว่่างบการเงิินของ บสย. ดัังกล่่าวมีีความเชื่่�อถืือได้้โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้แสดงความเห็็นไว้้ในรายงาน
คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งได้้ แ สดงความเห็็ น ไว้้ ใ นรายงานคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งได้้แสดงไว้้ ในรายงานกิิจการประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว
งบการเงิินของ บสย. ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินในการตรวจสอบนั้้�น
บสย. ได้้ให้้ข้้อมููลและเอกสารต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ประกอบการบัันทึึกบััญชีีและตามที่่�ผู้้�สอบบััญชีีขอ เพื่่�อให้้ผู้้�สอบบััญชีีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็็นได้้ตามมาตรฐานการสอบบััญชีี โดยความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีได้้ปรากฏในรายงานของ
ผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานกิิจการประจำำ�ปีีแล้้ว
	คณะกรรมการ บสย. มีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของ บสย. โดยรวมมีีความเพีียงพอและเหมาะสม
สามารถสร้้ า งความเชื่่�อ มั่่� น อย่่ า งสมเหตุุ ส มผลได้้ ว่่ า งบการเงิิ น ของ บสย. สำำ� หรัั บปีี สิ้้� น สุุ ด วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2563
มีีความเชื่่�อถืือได้้ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ถููกต้้องตามกฎหมาย และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย)
ประธานกรรมการ

(นายรัักษ์์ วรกิิจโภคาทร)
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี

รายงานผู้้�สอบบััญชีี
เสนอ	ผู้้�ถืือหุ้้น
� บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
ความเห็็น

	สำำ�นัักงานการตรวจแผ่่นดิินได้้ตรวจสอบงบการเงิินของบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บรรษััท)
ซึ่่�งประกอบด้้วย งบแสดงฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 งบกํําไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ และงบกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
รวมถึึงสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำ�ำ คััญ
	สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน เห็็นว่่างบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินของบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันเดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควร
ในสาระสำำ�คััญตามหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายการเงิิน สำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจและหลัักเกณฑ์์อื่่�น ๆ
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ตามที่่�เปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบการเงิินข้้อ 2
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น

	สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่ย� วกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐาน
การสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้กล่่าวไว้้ ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการ
ตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของสำำ�นัักงานตรวจเงิินแผ่่นดิิน สำำ�นัักงานตรวจเงิินแผ่่นดิินมีีความเป็็นอิิสระจากบรรษััท
ตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่ย� วกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินที่่�กำ�ำ หนดโดยคณะกรรมการการตรวจเงิินแผ่่นดิินและข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำ�ำ หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีโดยในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และสำำ�นัักงาน
ตรวจสอบเงิินแผ่่นดิินได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับ
การตรวจเงิินแผ่่นดิินและข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณเหล่่านี้้� สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเชื่่อ� ว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�สำ�ำ นัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้รับั เพีียงพอและเหมาะสม เพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่เ� น้้น

	สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน ขอให้้สังั เกตหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ดัังนี้้�
1. หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 2.1 เรื่่�อง เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน ซึ่่�งงบการเงิินงวดบััญชีี ปีี 2562 ที่่�นำ�ำ มา
เปรีียบเทีียบ บรรษััทได้้ใช้้เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของสภาวิิชาชีีพบััญชีีและ
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่ธ� นาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
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	สำำ�หรัับงบการเงิินงวดปีีบััญชีี 2563 บรรษััทได้้ใช้้เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่� สกส2. 7/2564 ลงวัันที่่� 9 เมษายน 2564 เรื่่�อง การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
ซึ่ง่� ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้กำ�ำ หนดหลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าวขึ้้น� เพื่่�อให้้สถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจถืือปฏิิบัติั แิ ทนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน ประกาศของธนาคารแห่่งประเทศไทยฉบัับนี้เ้� ป็็นไปตามความเห็็นชอบของรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงการคลัังที่่�ต้อ้ งการให้้สถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจมีีระยะเวลาเพื่่�อเตรีียมพร้้อมในการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน โดยชะลอการถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน ออกไปอีีก 5 ปีี จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568 แต่่สำ�ำ หรัับธุรุ กรรมหรืือรายการที่่�ไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
บรรษััทยัังคงใช้้เกณฑ์์การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของสภาวิิชาชีีพบััญชีีเช่่นเดีียวกัับ
งวดปีีบัญ
ั ชีี 2562
2. หมายเหตุุประกอบการเงิิน ข้้อ 2.3 เรื่่อ� ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ สภาวิิชาชีีพ
บััญชีีได้้ประกาศใช้้แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี 2 ฉบัับ เพื่่�อเป็็นมาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับกิิจการที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส่่งผลกระทบต่่อกิิจกรรมทางธุุรกิจิ ของบรรษััท ในส่่วนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความสามารถในการชำำ�ระชำำ�ระหนี้้ข� องลููกหนี้้�
โดยบรรษััทได้้เข้้าร่ว่ มโครงการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้ที่่� ไ� ด้้รับั ผลกระทบตามเงื่่อ� นไขที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
	ทั้้�งนี้้� สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินมิิได้้แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่อ� นไขในเรื่่อ� งดัังกล่่าว
ข้้อมููลอื่่�น

	ผู้้�บริหิ ารเป็็นผู้้รั� บผิ
ั ดิ ชอบต่่อข้้อมููลอื่่น� ข้้อมููลอื่่น� ประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่ง่� รวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิิน
และรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีนั้้น� ซึ่ง่� ผู้้�บริหิ ารจะจััดเตรีียมรายงานประจำำ�ปีีให้้สำ�ำ นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
	ความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่น� และสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ไม่่ได้้ให้้ความเชื่่อ� มั่่น� ต่่อข้้อมููลอื่่น�
	ความรัับผิดิ ชอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินที่่�เกี่่ย� วเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน คืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่า
ข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
หรืือปรากฏว่่าข้อ้ มููลอื่่น� มีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่�อสำำ�นัักงานการตรวจสอบเงิินแผ่่นดิินได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากสำำ�นัักงานการตรวจสอบเงิินแผ่่นดิินสรุุปได้้ว่่า
มีีการแสดงข้้ อ มููลที่่� ขัั ด ต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อัั น เป็็ น สาระสำำ� คัั ญ สำำ� นัั ก งานการตรวจสอบเงิิ น แผ่่ น ดิิ น ต้้ อ งสื่่� อ สารเรื่่� อ งดัั ง กล่่ า ว
กัับผู้�มีี้ หน้้าที่่ใ� นการกำำ�กัับดููแล
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี

ความรัับผิดช
ิ อบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กัับดูแ
ู ลต่่องบการเงิิน

	ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับ
การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจของธนาคารแห่่งประเทศไทยและรัับผิดิ ชอบเกี่่ย� วกัับการควบคุุม
ภายในที่่�ผู้�บริ
้ หิ ารพิิจารณาว่่าจำ�ำ เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดการทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระ
สำำ�คััญไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของบรรษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องตามความเหมาะสม และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
เว้้นแต่่ผู้�บริ
้ หิ ารมีีความตั้้ง� ใจที่่�จะเลิิกบรรษััท หรืือหยุุดการดำำ�เนิินงาน หรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
	ผู้้�มีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กัับดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบรรษััท
ความรัับผิดช
ิ อบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน

การตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่อ� มั่่น� อย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผล
คืือ ความเชื่่อ� มั่่น� ในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่ย� วกัับการตรวจสอบ
เงิินแผ่่นดิินและมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�
ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่อ� คาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่า รายการที่่�
ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้ใ� ช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิิน
เหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่ย� วกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิินและมาตรฐาน
การสอบบััญชีี สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ใช้้ดุลุ ยพิินิจิ และการสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิิบัติั งิ านของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินรวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่ย� งจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินไม่่ว่า่ จะเกิิดจาก
การทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและการปฏิิบัติั งิ านตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่ย� งเหล่่านั้้น�
และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีี ที่่�เพีียงพอและเหมาะสม เพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของสำำ�นัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิิน ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการทุุจริิต
จะสููงกว่่าความเสี่่ย� งที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่ย� วกัับการสมรู้้�ร่ว่ มคิิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
• ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสม
กัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในบรรษััท
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้�บริ
้ ิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีี
และการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องซึ่่ง� จััดทำำ�ขึ้้น� โดยผู้้�บริหิ าร
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• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์บััญชีีสำำ�หรัับดำ�ำ เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการ

สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุ
ให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญต่่อความสามารถของบรรษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าสำ�ำ นัักงานการตรวจ
เงิินแผ่่นดิินได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต้้องกล่่าวไว้้ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินจะเปลี่่ย� นแปลงไป ข้้อสรุุป
ของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน อย่่างไรก็็ตามเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้บรรษััท
ต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
• ประเมิินการนำำ�เสนอโครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินแสดงรายการ
และเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำ�ำ ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
	สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้สื่่�อสารกัับผู้�มีี้ หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำ�ำ คััญซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและ
ช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนัยสำ
ั �ำ คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนัยสำ
ั �ำ คััญในระบบ
การควบคุุมภายในหากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

(นางสาววิิไลวรรณ พรหมอยู่่�)
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจสอบการเงิิน
และบริิหารพััสดุทีุ่่ � 5

(นางสาวนฤมล ธนกิิจวรบููลย์์)
นัักวิิชาการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ชำำ�นาญการพิิเศษ
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งบการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หน่่วย : พัันบาท
หมายเหตุุ

2563

2562

สิินทรััพย์์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้�้
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

111
357,347
27,285,289
3,499,179
111,117
110,279
57,360
31,420,682

142
147,772
21,412,085
2,307,905
84,018
104,805
51,758
24,108,485

บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หน่่วย : พัันบาท
หมายเหตุุ

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันรัับล่่วงหน้้า
เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมจากรััฐบาล
เงิินชดเชยค่่าความเสีียหายโครงการ PGS จากรััฐบาล
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน
สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 68,399,467 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 67,024,730 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
รวมส่่วนของเจ้้าของ
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

2563

2562

6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

2,716,820
485,817
10,681,543
85,958
8,167,077
118,457
22,255,672

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

6.14
6.15

6,839,947

6,839,947

6,702,473
(57,608)

6,702,473
64,618

497,358
2,022,787
9,165,010
31,420,682

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

6.16
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กรรมการ
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บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
สำำ�หรับั ปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หมายเหตุุ

รายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
รายได้้ดอกเบี้้�ย
ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
รายได้้ดอกเบี้้ยสุ
� ุทธิิ
รายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ��ประกััน
รายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกััน
ค่่าประกัันชดเชย
รวมรายได้้ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันสุุทธิิ
รายได้้เงิินชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ค่่าประกัันชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รายได้้เงิินชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐสุุทธิิ
กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ
รายได้้จากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รวมรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์
อื่่�น ๆ
รวมค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
กำำ�ไรสุุทธิิ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จัดั ประเภทรายการใหม่่เข้้าไปไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสุุทธิิ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)

6.20

6.21
6.22
6.28

6.23
6.28

6.27

หน่่วย : พัันบาท
2563

2562

175,526
(1,016)
174,510
718,600
5,993,503
6,712,103
(6,678,413)
33,690
1,660,317
(1,660,317)
218,095
62,778
309,872
798,945

324,974
324,974
747,163
5,179,765
5,926,928
(5,485,921)
441,007
1,014,227
(1,014,227)
389,008
75,371
61,981
1,292,341

44,900
957
10,926
9,424
66,207
479,792
252,946

48,261
903
9,859
12,822
71,845
466,724
753,772

(122,226)
(122,226)
130,720

138,064
138,064
891,836

3.77

11.25
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(นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล)
กรรมการ

(นางวสุุกานต์์ วิิศาลสวััสดิ์์�)
กรรมการและรัักษาการผู้้�จััดการทั่่�วไป

บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรับั ปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หน่่วย : พัันบาท
� ของ
องค์์ประกอบอื่่น
ส่่วนของเจ้้าของ
ทุุนที่่�ออก
และชำำ�ระ
แล้้ว

หมายเหตุุ

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562
สำำ�รองตามกฎหมาย
เงิินปัันผลจ่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
สำำ�รองตามกฎหมาย
เงิินปัันผลจ่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

6.16
6.15

6.16
6.17
6.15

ส่่วนเกิิน (ต่ำำ�กว่่า) ทุุน
จากการเปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่าเงิินลงทุุน

6,702,473
6,702,473

(73,446)
138,064
64,618

6,702,473
6,702,473

64,618
(122,226)
(57,608)

กำำ�ไร
(ขาดทุุน) สะสม
จััดสรรแล้้ว
สำำ�รองตาม
กฎหมาย

ยัังไม่่ได้้

รวม

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
371,392
125,966
497,358

2,189,375 9,327,858
(125,966)
(293,568) (293,568)
252,946 130,720
2,022,787 9,165,010

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้�้

(นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล)
กรรมการ

(นางวสุุกานต์์ วิิศาลสวััสดิ์์�)
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บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
งบกระแสเงิินสด
สำำ�หรับั ปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หน่่วย : พัันบาท
2563

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรสุุทธิิ
รายการปรัับกระทบกำำ�ไรสุุทธิิเป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
หนี้้�สููญและหนี้้ส� งสััยจะสููญ
ค่่าประกัันชดเชยเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ค่่าประกัันชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น - รายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมอื่่�น ๆ
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน
(กำำ�ไร) ขาดทุุนสุุทธิิจากเงิินลงทุุน
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
รายได้้ดอกเบี้้ยสุ
� ุทธิิ
เงิินสดรัับดอกเบี้้ย�
เงิินสดจ่่ายดอกเบี้้�ย
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ลููกหนี้้�รอการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
สิินทรััพย์์อื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันรัับล่่วงหน้้า
เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันจากรััฐบาล
เงิินชดเชยค่่าความเสีียหายโครงการ PGS จากรััฐบาล
เงิินค่่าธรรมเนีียมรอจ่่ายคืืนลููกหนี้้�
เงิินจ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานระหว่่างงวด
หนี้้�สิินอื่่�น
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของงบการเงิินนี้�้
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2562

252,946

753,772

58,903
4,993
(804,091)
1,660,317
(84,403)
39,054
(218,095)
(174,509)
166,212
(1,016)
900,311

32,739
6,037
(1,383,077)
1,014,227
(71,158)
9,503
(389,008)
61
(324,974)
208,463
(143,415)

(1,191,275)
(1,282)

(1,536,635)
(12,458)

338,192
383,254
5,979,744
(1,007)
(65,468)
5,442,158
6,342,469

230,633
(142,874)
141,732
(2)
(9,712)
33,205
(1,296,111)
(1,439,526)

บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)
สำำ�หรับั ปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หน่่วย : พัันบาท
หมายเหตุุ

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดจ่่ายในเงิินลงทุุน
เงิินสดจ่่ายจากการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายจากการซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
เงิินสดรัับจากเงิินลงทุุน
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดจ่่ายเงิินปัันผล
เงิินสดจ่่ายชำำ�ระคืืนหนี้้�ตามสััญญาเช่่า
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 1 มกราคม
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

6.2.2
6.2.3

6.2.1

2563

2562

(14,086,440)
(24,756)
(23,927)
8,309,105
(5,826,018)

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

(293,568)
(13,339)
(306,907)
209,544
147,915
357,459

(232,576)
(232,576)
(17,803)
165,718
147,915
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(นายวุุฒิิพงศ์์ จิิตตั้้�งสกุุล)
กรรมการ

(นางวสุุกานต์์ วิิศาลสวััสดิ์์�)
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บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรับั ปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หมายเหตุุ เรื่อ่� ง
1. ข้้อมููลทั่่�วไปและการดำำ�เนิินงานของ บสย.
2. เกณฑ์์การเสนองบการเงิิน
3. ประมาณการและข้้อสมมติิฐาน
4. สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำ�ำ คััญ
5. การบริิหารความเสี่่ย� ง
6. ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
6.1 เงิินสด
6.2 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
6.3 เงิินลงทุุนสุุทธิิ
6.4 ลููกหนี้้ร� อการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
6.5 ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์สุทุ ธิิ
6.6 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนอื่่น� สุุทธิิ
6.7 สิินทรััพย์์อื่่น� สุุทธิิ
6.8 ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันรัับล่ว่ งหน้้า
6.9 เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมจากรััฐบาล
6.10 เงิินชดเชยค่่าความเสีียหายโครงการ PGS จากรััฐบาล
6.11 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน
6.12 สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย
6.13 หนี้้สิ� นิ อื่่น�
6.14 ทุุนเรืือนหุ้้�น
6.15 องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
6.16 ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
6.17 เงิินปัันผลจ่่าย
6.18 ภาระผููกพัันจากภาระค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
6.19 ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�ำ คััญจำำ�แนกตามประเภทธุุรกรรม
6.20 รายได้้ดอกเบี้้ย�
6.21 กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน
6.22 รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่น� ๆ
6.23 ค่่าใช้้จ่ายอื่่
่ น� ๆ
6.24 ค่่าตอบแทนผู้้�บริหิ ารสำำ�คััญของกิิจการ
6.25 สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง
6.26 สิินทรััพย์์ทางการเงิิน หนี้้สิ� นิ ทางการเงิิน ที่่�วัดั มููลค่่าด้ว้ ยมููลค่่ายุติุ ธิ รรม
6.27 กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้�นฐาน
6.28 ธุุรกรรมนโยบายรััฐ
7. ผลการดำำ�เนิินงานโครงการ PGS ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและโครงการ บสย.
8. การจััดประเภทรายการใหม่่
9. หนี้้สิ� นิ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น�
10. มาตรการช่่วยเหลืือที่่�สำ�ำ คััญตามประกาศของ ธปท. สืืบเนื่่�องจากผลกระทบของการระบาดของโควิิด 2019 (COVID – 19)
11. การอนุุมัติั งิ บการเงิิน
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บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรับั ปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1. ข้้อมููลทั่่�วไปและการดำำ�เนิินงานของ บสย.

1.1 ข้้อมููลทั่่�วไป
	บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) จััดตั้้�งเป็็นนิิติิบุุคคลตามพระราชบััญญััติิบรรษััทประกัันสิินเชื่่�อ
อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม พ.ศ. 2534 ซึ่ง่� มีีผลใช้้บังั คัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 30 ธัันวาคม 2534 และพระราชบััญญััติบรรษั
ิ ทั ประกัันสิินเชื่่อ�
อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2560 มีีผลใช้้บังั คัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 31 สิิงหาคม 2560 โดยสำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้ง� อยู่่�เลขที่่� 2922/243
อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 ชั้้น� 17-18 ถนนเพชรบุุรีีตัดั ใหม่่ แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
1.2 ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน
	บสย. จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�บริิการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ และดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับภารธุุระอุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
(การประกอบอุุตสาหกรรม การทำำ�หััตถกรรมหรืือการประกอบกิิจการอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด ทั้้�งนี้้ต้� อ้ งมีีลัักษณะเป็็นกิิจการ
ขนาดย่่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่่�บุคค
ุ ลภาคเอกชนเท่่านั้้น� เป็็นเจ้้าของ และมีีทรััพย์์สินิ ถาวรตามจำำ�นวน
ที่่�กำ�ำ หนดโดยกฎกระทรวง) เพื่่�อให้้ได้้รับั สิินเชื่่อ� จากสถาบัันการเงิินจำำ�นวนมากขึ้้น� และสามารถเร่่งการกระจายสิินเชื่่อ� ไปทั่่�วประเทศ
ได้้เร็็วขึ้้น� ทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศยิ่่�งขึ้้น� ปััจจุุบันั บสย. ได้้มีีการขยายฐานการให้้บริกิ าร
ค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อครอบคลุุมไปยัังธุุรกรรมแฟ็็กตอริ่่�ง ธุุรกรรมการให้้เช่่าซื้้�อ ธุุรกรรมการให้้เช่่าแบบลิิสซิ่่�ง และธุุรกรรมอื่่�นที่่�มีี
ลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่�อตามที่่�รััฐมนตรีีประกาศกำำ�หนด รวมถึึงการโอนสิิทธิิเรีียกร้้องเกี่่�ยวกัับการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อภารธุุระ
อุุตสาหกรรมขนาดย่่อมให้้แก่่บุุคคลอื่่�น หรืือการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิเรีียกร้้องดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� การโอนสิิทธิิเรีียกร้้อง
ให้้เป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
บสย. ให้้การค้ำำ�ป
� ระกัันสิินเชื่่อ� แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มโครงการดัังนี้้�
1. โครงการปกติิ หมายถึึง โครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ที่่� บสย. ให้้การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� โดยพิิจารณาร่่วมกัับสถาบันั
การเงิินเป็็นรายตััวลููกค้้า และความรัับผิดิ ในการจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชยพิิจารณาตามเงื่่อ� นไขของหนัังสืือค้ำำ�� ประกััน
แต่่ละฉบัับ บสย. มีีการค้ำำ�� ประกัันโครงการปกติิ จำำ�นวน 4 รููปแบบ ดัังนี้้�
1.1 การค้ำำ�� ประกัันประเภทปกติิ
1.2 การค้ำำ�� ประกัันประเภท NPL
1.3 การค้ำำ�� ประกัันประเภทจััดสรรวงเงิินค้ำำ�� ประกัันให้้แก่่ผู้�กู้้ �้ (MOU)
1.4 การค้ำำ�� ประกัันประเภทรัับความเสี่่ย� งร่่วมกััน (Risk Participation : RP)
2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) หมายถึึง โครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ที่่� บสย. ให้้การค้ำำ�� ประกััน
สิินเชื่่อ� ในลัักษณะ Portfolio Guarantee Scheme และกำำ�หนดความรัับผิดิ ในการจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชยตามเงื่่อ� นไข
ของแต่่ละโครงการ
2. เกณฑ์์การเสนองบการเงิิน

2.1 เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน
	บสย. ได้้จัดั ทำำ�งบการเงิินและแสดงรายการในงบการเงิินตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่� สกส. 27/2562 ลงวัันที่่�
2 กัันยายน 2562 เรื่่อ� ง การจััดทำำ�และการประกาศงบการเงิินของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจเพื่่�อให้้สถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจทุุกแห่่ง
ใช้้รููปแบบงบการเงิินที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน และสามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้ อัันจะเป็็นประโยชน์์ทั้้ง� ในด้้านการกำำ�กัับดููแลและการ
ใช้้ข้อ้ มููลของผู้้ใ� ช้้งบการเงิิน และเป็็นไปตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส2. 7/2564 ลงวัันที่่� 9 เมษายน 2564 เรื่่อ� ง
การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจ เพื่่�อเป็็นการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ให้้สถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจ
ใช้้ในการบัันทึึกบััญชีีและจััดทำำ�รายงานการเงิินสำำ�หรัับธุุรกรรมหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน ในระหว่่าง ให้้
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจชะลอการถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สภาวิิชาชีีพ
บััญชีีได้้ประกาศให้้ถือื ปฏิิบัติั แิ ล้้ว สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563
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2. เกณฑ์์การเสนองบการเงิิน (ต่่อ)

โดยรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังเห็็นชอบให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทยออกประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับการจััด
ทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินให้้สถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจถืือปฏิิบัติั ตั้้ิ ง� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563 โดยมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
“(1) ธุุรกรรมหรืือรายการที่่�ไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน ให้้ถือื ปฏิิบัติั ติ ามกรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทาง
การเงิิน มาตรฐานการบััญชีี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�สภาวิิชาชีีพบััญชีีกำำ�หนด รวมถึึงหลัักเกณฑ์์
ด้้านการจััดทำำ�บััญชีีและการรายงานอื่่น� ใดที่่�เกี่่ย� วข้้องที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยประกาศกำำ�หนด
(2) ธุุรกรรมหรืือรายการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน รวมถึึงธุุรกรรม หรืือรายการอื่่�น ๆ ที่่�มาตรฐานการบััญชีีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องที่่�สภาวิิชาชีีพบััญชีีกำำ�หนดให้้ปฏิิบัติั โิ ดยมีีการอ้้างอิิงถึึง TFRS 9 นั้้�น ให้้ถือื ปฏิิบัติั ติ าม
หลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�บััญชีีตามที่่�กำ�ำ หนดในเอกสารแนบท้้ายประกาศฉบัับนี้้� รวมถึึงหลัักเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่ย� วข้้อง
และหลัักเกณฑ์์อื่่น� ใดที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยประกาศกำำ�หนดเพิ่่�มเติิม”
	รายละเอีียดหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ (หลัักเกณฑ์์) ที่่�ธนาคาร
แห่่งประเทศไทยให้้สถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจถืือปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับธุรุ กรรมหรืือรายการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน มีีดัังนี้้�
1. หลัักเกณฑ์์เรื่่อ� งหนี้้ส� งสััยจะสููญและหนี้้สูู� ญที่่� ธปท. กำำ�หนด
2. หลัักเกณฑ์์เรื่่อ� งการบััญชีีสำำ�หรัับการปรัับโครงสร้้างหนี้้ที่่� มีีปั
� ญ
ั หาที่่� ธปท. กำำ�หนด
3. หลัักเกณฑ์์เรื่่อ� งการบััญชีีสำำ�หรัับเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้แ� ละตราสารทุุนที่่� ธปท. กำำ�หนด
4. หลัักเกณฑ์์สำ�ำ หรัับการตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้สิ� นิ ทางการเงิินที่่� ธปท. กำำ�หนด
5. หลัักเกณฑ์์สำ�ำ หรัับการบัันทึึกบััญชีีหุ้้�นปัันผลที่่� ธปท. กำำ�หนด
6. หลัักเกณฑ์์เรื่่อ� งสิินทรััพย์์ที่่ลูู� กหนี้้โ� อนให้้เพื่่�อชำำ�ระหนี้้ที่่� � ธปท. กำำ�หนด
7. หลัักเกณฑ์์เรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินของธนาคาร และสถาบัันการเงิินที่่�คล้ายคลึ
้ งึ กััน ที่่� ธปท. กำำ�หนด
8. หลัักเกณฑ์์เรื่่อ� งการแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่� ธปท. กำำ�หนด
9. หลัักเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับหุ้้�นทุุนซื้้อ� คืืนของกิิจการที่่� ธปท. กำำ�หนด
โดยหลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าวจะนำำ�มาใช้้ทดแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินในระหว่่าง
ที่่� บสย. อยู่่�ระหว่่างเตรีียมความพร้้อมในการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินมาถืือปฏิิบัติั ิ
ซึ่่ง� บสย. จะสามารถใช้้หลัักเกณฑ์์นี้ไ้� ด้้จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินซึ่ง่� บสย. ชะลอการถืือปฏิิบัติั ิ ได้้แก่่
1. มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32
เรื่่�อง การแสดงรายการเครี่่�องมืือทางการเงิิน
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7
เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน
4. การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิ
ในหน่่วยงานต่่างประเทศ
5. การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 19 เรื่่�อง การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
6. แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี
เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
	สำำ�หรัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�กล่่าวข้้างต้้น บสย. ไม่่มีีธุรุ กรรมหรืือรายการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับรายการลำำ�ดัับที่่�
4 - 6 แต่่อย่่างใด
ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส2. 7/2564 ลงวัันที่่� 9 เมษายน 2564 เรื่่อ� ง การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิิน
สำำ�หรัับสถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจ ให้้ถือื ปฏิิบัติั กัิ บั งบการเงิินของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจที่่�เริ่่ม� ต้้นในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563
เป็็นต้้นไป
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2. เกณฑ์์การเสนองบการเงิิน (ต่่อ)

	บสย. ได้้แยกบััญชีีธุุรกรรมนโยบายรััฐ (Public Service Account : PSA) ตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย
ที่่� สกส. 28/2562 เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลธุุรกรรมนโยบายรััฐ ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562 และใช้้วิธีีิ การปัันส่่วนค่่าใช้้จ่าย
่
ในการดำำ�เนิินงานอื่่น� และรายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมและบริิการ เพื่่�อใช้้ในการบัันทึึกบััญชีีธุุรกรรมนโยบายรััฐตามที่่�ได้้รับค
ั วามเห็็นชอบ
จากสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง ตามหนัังสืือที่่� กค 1006/ว 2990 ลงวัันที่่� 2 สิิงหาคม 2559
2.2 สกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานและนำำ�เสนองบการเงิิน
งบการเงิิ น นี้้� จัั ด ทำำ� และแสดงหน่่ ว ยเงิิ น ตราเป็็ น สกุุ ล เงิิ น บาท โดยสกุุ ล เงิิ น ที่่� ใ ช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น งานของ บสย.
เป็็นสกุุลเงิินบาท งบแสดงฐานะการเงิิน งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� งบแสดงการเปลี่่ย� นแปลงส่่วนของเจ้้าของ
และงบกระแสเงิินสดแสดงเป็็นหลัักพัันบาท และมีีการปััดเศษในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินให้้แสดงเป็็นหลัักล้้านบาท
หรืือยกเว้้นที่่�ระบุุไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
งบการเงิินจััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมในการวััดมููลค่่าองค์์ประกอบของงบการเงิิน ยกเว้้นตามที่่�ระบุุใน
นโยบายการบััญชีี
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ที่่�ถืือปฏิิบััติิ สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มใน
หรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ที่่�เกี่่ย� วข้้องและมีีผลกระทบที่่�มีีนัยสำ
ั �ำ คััญต่่อ บสย.
เครื่อ่� งมืือทางการเงิิน
	สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินเพื่่�อถืือปฏิิบัติั ิ
สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ได้้แก่่
1. มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32
เรื่่�อง การแสดงรายการเครี่่�องมืือทางการเงิิน
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7
เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน
4. การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิ
ในหน่่วยงานต่่างประเทศ
5. การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 19 เรื่่�อง การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
6. แนวปฏิิบัติั ิทางการบััญชีี
เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
กระทรวงการคลัังโดยสำำ�นัักเศรษฐกิิจการคลัังได้้มีีหนัังสืือ ที่่� กค. 1006/1254 ลงวัันที่่� 19 มีีนาคม 2562 เรื่่อ� ง การปฏิิบัติั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของไทย (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ฉบัับที่่� 9 เรื่่อ� ง เครื่่�องมืือทาง
การเงิิน ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังเห็็นชอบให้้สถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจเตรีียมความพร้้อม
ในการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับดังั กล่่าวออกไปอีีก จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568
ในระหว่่างที่่�สถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจไม่่ได้้ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ทั้้�ง 6 ฉบัับ ที่่�กล่่าวข้้างต้้นนั้้�น รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังได้้เห็็นชอบให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทยออกประกาศกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินจำำ�นวน 9 เรื่่อ� ง (หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 2.1) ให้้สถาบันั การเงิิน
เฉพาะกิิจถืือปฏิิบัติั แิ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินทั้้�ง 6 ฉบัับ โดยสถาบัันการเงิินเฉพาะ
กิิจสามารถใช้้หลัักเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินดัังกล่่าวแทนการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินได้้จนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568
	ปััจจุุบันั ผู้้�บริหิ ารของ บสย. อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาและประเมิินผลกระทบที่่�อาจมีีต่่องบการเงิินในปีีที่่เ� ริ่่ม� นำำ�มาตรฐาน
การบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั ิ
	สำำ�หรัับธุรุ กรรมหรืือรายการที่่�ไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน บสย. ยัังคงปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินที่่�สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้กำ�ำ หนดไว้้
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ (ต่่อ)
	สััญญาเช่่า
	สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่อ� ง สััญญาเช่่า โดยให้้ถือื ปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับ
รอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ซึ่ง่� บสย. ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้� โดยไม่่มีี
การย้้อนหลัังกัับข้อ้ มููลเปรีียบเทีียบ แต่่จะรัับรู้ผ�้ ลกระทบสะสมจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาปฏิิบัติั ใิ ช้้
ครั้้�งแรก ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 บสย. ได้้ปรัับปรุุงสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้และรัับรู้ห�้ นี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าสำ�ำ หรัับสัญ
ั ญาเช่่าที่่เ� คย
จััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำ�ำ เนิินงานด้้วยมููลค่่าปัจั จุุบันั ของเงิินจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่เ� หลืืออยู่่�คิิดลดด้้วยอััตราคิิดลดของธนาคาร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่อ� งสััญญาเช่่า ส่่งผลให้้ บสย. ในฐานะผู้้เ� ช่่ารัับรู้�สั้ ญ
ั ญาเช่่าเกืือบทั้้�งหมดใน
งบแสดงฐานะการเงิิน โดยไม่่ต้อ้ งจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำ�ำ เนิินงานและสััญญาเช่่าการเงิินอีีกต่่อไป บสย. ต้้องรัับรู้สิ�้ นิ ทรััพย์์
สิิทธิิการใช้้และหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่า เว้้นแต่่เป็็นสััญญาเช่่าระยะสั้้น� และสััญญาเช่่าซึ่ง่� สิินทรััพย์์อ้า้ งอิิงมีีมููลค่่าต่ำ�ำ�
	สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีี 2 ฉบัับ ซึ่ง่� ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาแล้้วเมื่่อ� วัันที่่� 22 เมษายน
2563 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) ประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี เรื่่�อง แนวปฏิิบัติั ิทางการบััญชีี เรื่่�อง มาตรการผ่่อนปรนชั่่�วคราวสำำ�หรัับกิิจการที่่�ให้้ความ
ช่่วยเหลืือลููกหนี้้ที่่� ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยแนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีฉบัับนี้มีีวั
้� ตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อเป็็นมาตรการผ่่อนปรนชั่่ว� คราวสำำ�หรัับกิจิ การที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้ที่่� ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจไทย โดยมีีการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้ดั� งั กล่่าวระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 หรืือจนกว่่า
ธนาคารแห่่งประเทศไทยจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงและให้้ถืือปฏิิบััติิตามการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
	บสย. ได้้ใช้้แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีดัังกล่่าวในการจััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับงวดระยะเวลาตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึง
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ทั้้�งนี้้ใ� นส่่วนของการนำำ�แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีมาถืือปฏิิบัติั ิ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุประกอบงบการ
เงิินข้้อ 10 มาตรการช่่วยเหลืือที่่�สำ�ำ คััญตามประกาศของ ธปท. สืืบเนื่่�องจากผลกระทบของการระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19)
2) ประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี เรื่่อ� ง แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีี เรื่่อ� งมาตรการผ่่อนปรนชั่่ว� คราว สำำ�หรัับทางเลืือกเพิ่่�มเติิม
ทางบััญชีีเพื่่�อรองรัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีฉบัับนี้ใ้� ห้้เป็็นทางเลืือกสำำ�หรัับทุกุ กิิจการที่่�ถือื ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ
กิิจการที่่�มีีส่ว่ นได้้เสีียสาธารณะ เนื่่�องจากการจััดทำำ�งบการเงิินในช่่วงเวลาที่่�การระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19) ยัังคงอยู่่�ใน
สถานการณ์์ความไม่่แน่่นอนสููง ณ วัันสิ้้น� งวดบััญชีี อาจเป็็นผลให้้ผู้�บริ
้ หิ ารของ บสย. ต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างมากในการประมาณการ
หรืือในการวััดมููลค่่าและรัับรู้�ราย
้ การทางบััญชีี แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีฉบัับนี้จึ้� งึ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดผลกระทบในบางเรื่่อ� งจากการ
ปฏิิบััติติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินบางฉบัับ และเพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนในวิิธีีปฏิิบััติทิ างบััญชีีในช่่วงเวลาที่่�ยังั มีีความ
ไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� กิิจการสามารถใช้้แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีฉบัับนี้้�สำ�ำ หรัับการจััดทำำ�งบการเงิินที่่�มีี
รอบระยะเวลารายงานสิ้้น� สุุดภายในช่่วงเวลาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
3. ประมาณการและข้้อสมมติิฐาน

ในการจััดทำำ�งบการเงิินให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ผู้้�บริหิ ารต้้องใช้้การประมาณการและข้้อสมมติิฐาน
หลายประการ ซึ่ง่� มีีผลกระทบต่่อการกำำ�หนดนโยบายการบััญชีีและการรายงานจำำ�นวนเงิินที่่�เกี่่ย� วกัับสิินทรััพย์์ หนี้้สิ� นิ รายได้้และ
ค่่าใช้้จ่่าย และการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างไปจากที่่�
ประมาณการไว้้
ประมาณการและข้้อสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินจะได้้รับั การทบทวนอย่่างต่่อเนื่่�อง การปรัับประมาณการทาง
บััญชีี จะบัันทึึกในงวดบััญชีีที่่�ประมาณการดัังกล่่าวได้้รับั การทบทวนและในงวดอนาคตที่่�รับั ผลกระทบ
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3. ประมาณการและข้้อสมมติิฐาน (ต่่อ)

	ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการประมาณความไม่่แน่่นอนและสมมติิฐานสำำ�คััญที่่�นำ�ำ มาใช้้ในการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการบััญชีีที่่�มีีสาระ
สำำ�คััญต่่อการรัับรู้�จำ้ �ำ นวนเงิินในงบการเงิินของ บสย. ได้้ถููกเปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ดัังนี้้�
6.3 เงิินลงทุุนสุุทธิิ
6.4 ลููกหนี้้ร� อการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
6.5 ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์สุทุ ธิิ
6.6 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนอื่่น� สุุทธิิ
6.11 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน
6.18 ภาระผููกพัันจากภาระค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
4. สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ

4.1 การรัับรู้้�รายได้้
4.1.1 รายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันรัับรู้เ�้ มื่่อ� มีีการอนุุมัติั วิ งเงิินค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ของโครงการโดยเรีียกเก็็บล่ว่ งหน้้าเป็็น
รายปีีตามอััตราที่่�กำ�ำ หนด และเฉลี่่ย� รัับรู้ต�้ ามเกณฑ์์สัดั ส่่วนของเวลา
4.1.2 รายได้้ดอกเบี้้ย�
- ดอกเบี้้ย� รัับจากเงิินให้้สินิ เชื่่อ� รัับรู้ต�้ ามเกณฑ์์เงิินสด
- รายได้้ดอกเบี้้ยราย
� การระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินรัับรู้ต�้ ามเกณฑ์์คงค้้าง
- รายได้้ดอกเบี้้ย� จากเงิินลงทุุนรัับรู้ต�้ ามเกณฑ์์คงค้้างด้้วยวิิธีีอัตั ราดอกเบี้้ยที่่
� แ� ท้้จริิง
4.2 การรัับรู้้�ค่า่ ใช้้จ่า่ ย
	บสย. รัับรู้�ค่้ า่ ใช้้จ่าย
่ เกี่่ย� วกัับพนัักงาน ค่่าตอบแทนกรรมการ ค่่าใช้้จ่าย
่ เกี่่ย� วกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์ และค่่าใช้้จ่าย
่
ดำำ�เนิินงานอื่่น� ๆ ตามเกณฑ์์คงค้้าง
4.3 เงิินสด
เงิินสด หมายถึึง เงิินสดย่่อย เงิินสดในมืือและรายการเงิินสดระหว่่างเรีียกเก็็บ
4.4 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
หมายถึึง เงิินฝากธนาคารและเงิินลงทุุนที่่�มีีระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือน และรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
4.5 เงิินลงทุุน
	บสย. จััดกลุ่่�มการลงทุุนเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ เงิินลงทุุนระยะยาว หรืือ เงิินกองทุุนส่่วนบุุคคล และเงิินลงทุุนเพื่่�อการบริิหารเงิิน
สภาพคล่่อง โดยกำำ�หนดกรอบนโยบายไว้้ดังั นี้้�
นโยบายการลงทุุนเงิินกองทุุนส่่วนบุุคคล
เป็็นเงิินลงทุุนระยะยาว เน้้นการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่่�มีีความมั่่น� คง โดยมีีการจััดสรรเงิินลงทุุนตามระดัับความเสี่่�ยงที่่�
รัับได้้ คืือ ระดัับต่ำ�ำ� ถึึงปานกลาง ดัังนั้้�น จึึงมีีการลงทุุนส่่วนใหญ่่ในตราสารทางการเงิินและตราสารหนี้้ภ� าครััฐ รวมทั้้�งมีีการลงทุุนใน
ตราสารทุุนเพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างผลตอบแทนที่่�สููงขึ้้น�
	ลัักษณะการลงทุุนเป็็นไปเพื่่�อเน้้นการแสวงหาผลตอบแทนหรืือผลประโยชน์์ ในรููปแบบดอกเบี้้ย� และเงิินปัันผล รวมทั้้�ง
อาจมีีการขายทำำ�กำำ�ไรส่่วนเกิินเมื่่�อโอกาสอำำ�นวย กลยุุทธ์์การลงทุุนมีีความยืืดหยุ่่�นในระดัับหนึ่่�ง สามารถปรัับเปลี่่ย� นให้้เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ตลาดเงิินตลาดทุุนที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป จึึงอาจมีีระยะเวลาการถืือครองหลัักทรััพย์์ต่ำ�ำ� กว่่า 1 ปีี (ถืือเป็็นหลัักทรััพย์์ลงทุุน
เผื่่อ� ขาย)
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4.5 เงิินลงทุุน (ต่่อ)
4.5.1 เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้แ� ละตราสารทุุน
ตราสารหนี้้�และตราสารทุุนที่่�เป็็นหลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดซึ่่�งถืือไว้้เพื่่�อเผื่่�อขาย จััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุน
เผื่่อ� ขายและแสดงด้้วยมููลค่่ายุติุ ธิ รรม กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�ยังั ไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� จากการเปลี่่ย� นแปลงมููลค่่ายุติุ ธิ รรมแสดงในกำำ�ไร (ขาดทุุน)
เบ็็ดเสร็็จอื่่น� ในงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� และแสดงผลสะสมในองค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ เมื่่อ� หลััก
ทรััพย์์เกิิดการด้้อยค่่าหรืือมีีการจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ บสย. จะกลัับรายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่ายุติุ ธิ รรมก่่อนการรัับรู้ผ�้ ลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า และกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ในงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� ในกรณีีที่่�เป็็นเงิินลงทุุนประเภทที่่�มีีดอกเบี้้ย� จะบัันทึึกดอกเบี้้ย� ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยวิิธีีอัตั ราดอกเบี้้ยที่่
� แ� ท้้จริิง
ตราสารหนี้้ที่่� � บสย. ตั้้ง� ใจถืือและสามารถถืือจนครบกำำ�หนด จััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนที่่�ถือื จนครบกำำ�หนด ซึ่ง่� เงิินลงทุุนที่่�
ถืือจนครบกำำ�หนดจะแสดงด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหักั ด้้วยขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างราคาทุุนที่่�ซื้้อ� มากัับ
ราคาไถ่่ถอนของตราสารหนี้้จ� ะถููกตััดจ่่ายโดยวิิธีีอัตั ราดอกเบี้้ยที่่
� แ� ท้้จริิงตลอดอายุุของตราสารหนี้้ที่่� เ� หลืือ
	สำำ�หรัับเงิินลงทุุนในตราสารทุุนซึ่ง่� ไม่่ใช่่หลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดถืือเป็็นเงิินลงทุุนทั่่�วไปและแสดงด้้วยราคาทุุน
หัักค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาดและหน่่วยลงทุุนที่่�เป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนจััดประเภทเป็็น
เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย จะแสดงมููลค่่ายุุติิธรรมด้้วยราคาเสนอซื้้�อครั้้�งล่่าสุุดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือราคาปิิดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์อื่่น� ที่่�ตราสารนั้้�นมีีการซื้้�อขาย ณ วัันที่่�รายงาน
ประเภทตราสารที่่� บสย. ลงทุุน มีีดัังนี้้�
- ตราสารหนี้้� ที่่�เป็็นการลงทุุนในตราสารหนี้้ภ� าครััฐ ได้้แก่่ พัันธบััตรรััฐบาล พัันธบััตรธนาคารแห่่งประเทศไทย ตั๋๋ว� เงิินคลััง
พัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจ และหุ้้�นกู้้�ที่่�ออกโดยรััฐวิิสาหกิิจหรืือออกโดยภาคเอกชนที่่�มีีความมั่่�นคง และหุ้้�นกู้้�แปลงสภาพ นอกจากนี้้�
เป็็นเงิินฝากที่่�ธนาคารพาณิิชย์์ ตั๋๋ว� แลกเงิิน หรืือตั๋๋ว� สััญญาใช้้เงิิน และบััตรเงิินฝาก ที่่�ออกโดยธนาคารพาณิิชย์์ เป็็นต้้น
- ตราสารทุุน ที่่�เป็็นการลงทุุนในหุ้้�นสามััญ หรืือหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิที่่�ออกโดยสถาบัันที่่�มีีความมั่่�นคง และให้้ผลตอบแทนดีี
โดยพิิจารณาลงทุุนเฉพาะบริิษัทั จดทะเบีียน ซึ่ง่� เป็็นสมาชิิกของกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ในดััชนีี SET 100 Index หรืือ เป็็นหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียนอื่่น� ที่่�มีีคุณ
ุ ลัักษณะทำำ�นองเดีียวกัันหรืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ (Warrant) ที่่�จะซื้้อ� หุ้้�นสามััญหรืือหุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิ หรืือใบแสดง
สิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนที่่�โอนสิิทธิิได้้ (Transferable Subscription Right : TSR)
การบัันทึึกรายการของตราสาร ณ วัันที่่�รายงาน
ตราสารหนี้้� จะใช้้ราคาปิดิ ของตราสารที่่�ประกาศบนเว็็บไซด์์ตลาดตราสารหนี้้ไ� ทย (Thai BMA) มาบัันทึึกเป็็นราคาตลาด
เพื่่�อเปรีียบเทีียบกัับราคาต้น้ ทุุนที่่�มีีการ Amortized และบัันทึึกเป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของตราสาร
ตราสารทุุน จะใช้้ราคาปิดิ ของตราสารที่่�ประกาศบนเว็็บไซด์์ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET Index) มาบัันทึึกเป็็น
ราคาตลาดเพื่่�อเปรีียบเทีียบกัับราคาต้้นทุุนเฉลี่่�ยและบัันทึึกเป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของตราสาร การรัับรู้�มูู้ ลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
(Net Asset Value : NAV) จะเป็็นการคำำ�นวณจากมููลค่่าทรััพย์์สินิ รวมที่่�คำ�ำ นวณได้้หักั ด้้วยค่่าใช้้จ่าย
่ จากการบริิหารจััดการกองทุุน
ค่่ารัับฝากทรััพย์์สินิ และค่่าใช้้จ่ายอื่่
่ น� ๆ (เช่่น ค่่าโอนพัันธบััตร)
4.5.2 การจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน
เมื่่�อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างจำำ�นวนเงิินสุุทธิิที่่�ได้้รัับและมููลค่่าตามบััญชีี รวมถึึงกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
จากการตีีราคาหลัักทรััพย์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องที่่�เคยบัันทึึกในส่่วนของเจ้้าของ จะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในกรณีีที่่�มีีการจำำ�หน่่ายบางส่่วนของเงิินลงทุุนที่่�ถือื อยู่่� การคำำ�นวณต้้นทุุนสำำ�หรัับเงิินลงทุุนที่่�จำ�ำ หน่่ายไปและเงิินลงทุุน
ที่่�ยังั ถืืออยู่่�ใช้้วิธีีถั
ิ วั เฉลี่่ยถ่
� ว่ งน้ำำ�� หนััก
นโยบายการลงทุุนเพื่่�อการบริิหารเงิินสภาพคล่่อง
เงิินสภาพคล่่อง หมายถึึง สิินทรััพย์์สภาพคล่่องที่่� บสย. ต้้องดำำ�รงไว้้ให้้เพีียงพอสำำ�หรัับการจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ
ตามวััตถุุประสงค์์ของการบริิหารสภาพคล่่อง
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4.5 เงิินลงทุุน (ต่่อ)
สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง หมายถึึง เงิินฝากหรืือตราสารทางการเงิินที่่�มีีสภาพคล่่องและความมั่่น� คงที่่� บสย. ต้้องดำำ�รงไว้้เพื่่�อ
ความเพีียงพอสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานและสามารถรองรัับการจ่่ายค่่าประกัันชดเชย ได้้แก่่ เงิินฝากทุุกประเภท ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
ตั๋๋�วแลกเงิิน พัันธบััตร ตั๋๋�วเงิินคลััง กองทุุนรวมตลาดเงิินที่่�มีีนโยบายในการลงทุุนสอดคล้้องกัับขอบเขตการลงทุุนของ บสย.
และตราสารทางการเงิินอื่่น� ที่่�ได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ บสย.
แหล่่งที่่�มาและแหล่่งที่่�ใช้้ไปของเงิินสภาพคล่่อง
1. แหล่่งที่่�มา ได้้แก่่ ค่่าธรรมเนีียมจากการค้ำำ�� ประกััน การถอนเงิินจากกองทุุนส่่วนบุุคคลซึ่่�งบริิหารโดยบริิษััทจััดการ
การรัับคืนื เงิินค่่าประกัันชดเชย ดอกเบี้้ย� รัับ ดอกเบี้้ย� จากลููกหนี้้ค้ำ� �ำ� ประกััน เงิินชดเชยตามมติิคณะรััฐมนตรีีและรายได้้อื่่น� ๆ เป็็นต้้น
2. แหล่่งที่่�ใช้้ไป ได้้แก่่ ค่่าใช้้จ่าย
่ ในการดำำ�เนิินงาน รายจ่่ายลงทุุนและค่่าประกัันชดเชย
4.6 ค่่าประกัันชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการค้ำำ�ป
� ระกััน
เงิินชดเชยให้้สถาบันั การเงิินจากการค้ำำ�� ประกัันลููกหนี้้เ� กิิดขึ้้น� เมื่่อ� บสย. ได้้จ่ายค่
่ า่ ประกัันชดเชยตามภาระค้ำำ�� ประกัันแก่่
ผู้้ใ� ห้้กู้�้ (สถาบัันการเงิิน) เป็็นจำำ�นวนเท่่าใดแล้้ว บสย. จะได้้รับช่
ั ว่ งสิิทธิิเกี่่ย� วกัับการเรีียกร้้องชำำ�ระหนี้้� และสิิทธิิเรีียกร้้อง
ในหลัักประกัันต่่อ SMEs ได้้เท่่ากับจำ
ั �ำ นวนที่่�จ่ายค่
่ า่ ประกัันชดเชยตามภาระค้ำำ�� ประกัันเงิินชดเชยให้้สถาบันั การเงิินจากการ
ค้ำำ�� ประกัันลููกหนี้้รั� บรู้
ั �ราย
้ การ ดัังนี้้�
4.6.1 เงิินชดเชยให้้สถาบันั การเงิินจากการค้ำำ�� ประกัันลููกหนี้้� บสย. จััดประเภทโครงการออกเป็็น 2 โครงการ ดัังนี้้�
		
4.6.1.1 โครงการปกติิ Non - PGS
			
1. การค้ำำ�� ประกัันประเภทปกติิ รัับรู้�ราย
้ การด้้วยจำำ�นวนเงิินตามความรัับผิดิ ชอบตามภาระค้ำำ�� ประกััน
บวกดอกเบี้้ยตั้้
� ง� แต่่วันั ผิิดนััดจนถึึงวัันที่่�ฟ้อ้ งหรืือไม่่เกิินเงื่่อ� นไขตามการค้ำำ�� ประกัันที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือค้ำำ�� ประกััน
			
2. การค้ำำ�� ประกัันประเภท NPL รัับรู้�ราย
้ การด้้วยจำำ�นวนเงิินตามความรัับผิดิ ชอบตามภาระค้ำำ�� ประกััน
บวกดอกเบี้้ยตั้้
� ง� แต่่วันั ผิิดนััดจนถึึงวัันที่่�คดีีถึงึ ที่่�สุดุ
			
3. การค้ำำ�� ประกัันประเภทจััดสรรวงเงิินค้ำำ�� ประกัันให้้แก่่ผู้�กู้้ �้ (MOU) รัับรู้�ราย
้ การด้้วยจำำ�นวนเงิิน
ตามความรัับผิดิ ชอบตามภาระค้ำำ�� ประกัันบวกดอกเบี้้ยตั้้
� ง� แต่่วันั ผิิดนััดจนถึึงวัันที่่�ฟ้อ้ ง หรืือไม่่เกิิน 180 วััน ตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือ
ค้ำำ�� ประกััน
			
4. การค้ำำ�� ประกัันประเภทรัับความเสี่่ย� งร่่วมกััน (Risk Participation : RP) รัับรู้�ราย
้ การด้้วยจำำ�นวนเงิิน
ตามความรัับผิดิ ชอบครึ่่�งหนึ่่�งของส่่วนสููญเสีีย (ส่่วนสููญเสีียเท่่ากับั ภาระหนี้้ค� งเหลืือหัักมููลค่่าหลัักประกัันที่่�ขายได้้) บวกดอกเบี้้ย�
ตั้้ง� แต่่วันั ผิิดนััดจนถึึงวัันที่่�ฟ้อ้ งแต่่ไม่่เกิิน 180 วััน
		
4.6.1.2 โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
			
เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการค้ำำ�� ประกัันลููกหนี้้�โครงการ Portfolio Guarantee Scheme
จะรัับรู้�เ้ มื่่�อมีีการฟ้้องร้้องคดีีหลัังจาก 1 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ออกหนัังสืือค้ำำ�� ประกัันหรืือยื่่�นขอรัับชำำ�ระหนี้้�ในคดีีล้้มละลายกัับ SMEs
ในกระบวนการทางศาลแล้้ว ภายในอายุุการค้ำำ�� ประกััน โดยความรัับผิดิ ในการค้ำำ�� ประกัันของ บสย. เฉพาะหนี้้ต้� น้ เงิินของสิินเชื่่อ�
ที่่�ค้ำ�ำ� ประกััน และเฉพาะภาระค้ำำ�� ประกัันที่่�เป็็น NPGs ของแต่่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่่เกิินอััตราร้้อยละที่่�กำ�ำ หนดไว้้
แต่่ละโครงการ ของภาระค้ำำ�� ประกัันเฉลี่่ย� ณ วัันสิ้้น� อายุุการค้ำำ�� ประกััน โดย บสย. จะพิิจารณาจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชยตามภาระ
ค้ำำ�� ประกัันที่่�ออกให้้ SMEs แต่่ละรายเต็็มจำำ�นวนภาระค้ำำ�� ประกััน
4.6.2 เงิินชดเชยให้้สถาบันั การเงิินจากการค้ำำ�� ประกัันลููกหนี้้ต� ามธุุรกรรมนโยบายรััฐเป็็นโครงการ Portfolio Guarantee
Scheme (PGS) ที่่�ได้้รับั มติิจากคณะรััฐมนตรีี ซึ่่ง� บสย. ได้้จ่ายค่
่ า่ ประกัันชดเชยตามภาระค้ำำ�� ประกัันแก่่ผู้ใ�้ ห้้กู้�้ (สถาบัันการเงิิน)
เป็็นจำำ�นวนเท่่าใด แล้้ว บสย. จะได้้รับช่
ั ว่ งสิิทธิิเกี่่ย� วกัับการเรีียกร้้องชำำ�ระหนี้้� และสิิทธิิเรีียกร้้องในหลัักประกัันต่่อ SMEs ได้้เท่่ากับั
จำำ�นวนที่่�จ่ายค่
่ า่ ประกัันชดเชยตามภาระค้ำำ�� ประกััน เงิินชดเชยให้้สถาบันั การเงิินจากการค้ำำ�� ประกัันลููกหนี้้� จะรัับรู้เ�้ มื่่อ� มีีการฟ้้องร้้อง
คดีีหลัังจาก 1 ปีี นัับแต่่วันั ที่่�ออกหนัังสืือค้ำำ�� ประกัันหรืือยื่่น� ขอรัับชำำ�ระหนี้้ใ� นคดีีล้้มละลายกัับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้้ว
ภายในอายุุการค้ำำ�� ประกััน โดยความรัับผิดิ ในการค้ำำ�� ประกัันของ บสย. เฉพาะหนี้้ต้� น้ เงิินของสิินเชื่่อ� ที่่�ค้ำ�ำ� ประกััน และเฉพาะภาระค้ำำ��
ประกัันที่่�เป็็น NPGs ของแต่่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่่เกิินอััตราร้้อยละที่่�กำ�ำ หนดไว้้แต่่ละโครงการ ของภาระค้ำำ�� ประกััน
เฉลี่่ย� ณ วัันสิ้้น� อายุุการค้ำำ�� ประกััน โดย บสย. จะพิิจารณาจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชยตามภาระค้ำำ�� ประกัันที่่�ออกให้้ SMEs แต่่ละราย
เต็็มจำำ�นวน ภาระค้ำำ�� ประกัันโครงการตามธุุรกรรมนโยบายรััฐจะแบ่่งเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
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4.6 ค่่าประกัันชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการค้ำำ�ป
� ระกััน (ต่่อ)
		
4.6.2.1	ลููกหนี้้�ค้ำ�ำ� ประกัันโครงการที่่�ได้้รัับเงิินชดเชยความเสีียหายจากรััฐบาล บสย. จะได้้รัับเงิินชดเชย
ตามความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงแต่่ไม่่เกิินวงเงิินที่่�ได้้รับั อนุุมัติั จิ ากมติิคณะรััฐมนตรีีโดยลููกหนี้้ก� ลุ่่�มนี้้จ� ะมีีทั้้�งส่่วนที่่�จ่าย
่ จากเงิินที่่�รับั จาก
ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันและเงิินที่่�รัฐั บาลให้้การชดเชยความเสีียหาย โดยการชดเชยจะพิิจารณาจ่่ายให้้ตามความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้น�
จริิง ดัังนั้้�นลููกหนี้้โ� ครงการที่่�รัฐั บาลให้้ความช่่วยเหลืือจึึงคิิดเป็็นจำำ�นวนความเสีียหายรวมทั้้�งโครงการ ซึ่ง่� ในการจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชย
บสย. จะจ่่ายตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดในหลัักเกณฑ์์การค้ำำ�� ประกััน โดยจ่่ายจากเงิินค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันเป็็นลำำ�ดัับแรก หากยัังมีี
ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นเกิินกว่่าเงิินค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันที่่�ได้้รัับสะสม บสย. จึึงจะนำำ�เงิินส่่วนที่่�รััฐบาลมีีมติิชดเชยตามความ
เสีียหายที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงแต่่ไม่่เกิินวงเงิินที่่�อนุุมัติั ิ มาจ่่ายในลำำ�ดัับถัดั ไป
		
4.6.2.2	ลููกหนี้้ค้ำ� �ำ� ประกัันโครงการที่่�ไม่่ได้้รับั เงิินชดเชยความเสีียหายจากรััฐบาล เป็็นโครงการที่่� บสย. ได้้รับั การ
อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ บสย. ให้้ดำ�ำ เนิินการค้ำำ�� ประกัันตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ ในการตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยจะตั้้ง� สำำ�รอง
จากเงิินรายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันที่่�รับรู้
ั ใ�้ นแต่่ละงวดบััญชีีด้้วยจำำ�นวนที่่�เท่่ากันั ซึ่่ง� ในการจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชย บสย. จะจ่่ายตาม
ระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดในหลัักเกณฑ์์การค้ำำ�� ประกัันจากเงิินค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันที่่�ได้้รัับเท่่านั้้�น โดยโครงการตามมติิ ครม. นี้้�
บสย. จะไม่่ได้้รับั เงิินชดเชยความเสีียหายโครงการจากรััฐบาล
4.7 สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย
	สำำ�รองค่่าประกัันชดเชยเกิิดจากภาระค้ำำ�� ประกัันที่่� บสย. ค้ำำ�� ประกัันให้้กับั SMEs เป็็น
1. ภาระผููกพัันที่่�เป็็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิินของผู้้ใ� ห้้กู้�้ (ลููกหนี้้ข� องสถาบัันการเงิิน) ที่่�ถููกจััดชั้้น� เป็็นสิินทรััพย์์
จััดชั้้น� ต่ำำ�� กว่่ามาตรฐาน จััดชั้้น� สงสััย และจััดชั้้น� สงสััยจะสููญหรืือ
2. ภาระผููกพัันที่่�เป็็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิินจะรัับรู้เ�้ ป็็นประมาณการหนี้้สิ� นิ ตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 37
(ปรัับปรุุง 2563) เมื่่อ� เข้้าเงื่่อ� นไขทุุกข้้อดัังต่่อไปนี้้�
		
2.1 มีีภาระผููกพัันในปััจจุุบันั ซึ่่ง� เกิิดจากเหตุุการณ์์ในอดีีตไม่่ว่า่ ภาระผููกพัันนั้้�นจะเป็็นภาระผููกพัันตามกฎหมาย
หรืือภาระผููกพัันจากการอนุุมาน
		
2.2 มีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่ที่่� บสย. จะสููญเสีียทรััพยากรที่่�มีีประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจต่่อกิิจการเพื่่�อจ่่ายชำำ�ระ
ภาระผููกพัันดัังกล่่าว
		
2.3 สามารถประมาณมููลค่่าภาระผููกพัันได้้อย่่างน่่าเชื่่อ� ถืือ
เนื่่�องจาก บสย. ไม่่ได้้เป็็นผู้้ใ� ห้้กู้ห�้ รืือผู้้ใ� ห้้สินิ เชื่่อ� การตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยจึึงอ้้างอิิงการจััดชั้้น� สิินทรััพย์์ของสถาบััน
การเงิินที่่�เป็็นผู้้ใ� ห้้กู้�้ ซึ่่ง� สถาบัันการเงิินที่่�เป็็นผู้้ใ� ห้้กู้�ยื้ มื หรืือผู้้ใ� ห้้สินิ เชื่่อ� ได้้จัดั ชั้้น� ตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่� สกส. 23/2562
ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562 เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์การจััดชั้้น� และการกัันเงิินสำำ�รองของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจสรุุปสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
	สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย เป็็นประมาณการหนี้้�สิินที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจาก บสย. เข้้าไปรัับภาระการค้ำำ�� ประกััน SMEs
กัับสถาบัันการเงิินที่่�เป็็นผู้้�ให้้กู้�้ ซึ่่�ง บสย. มีีหลัักเกณฑ์์ในการตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยสำำ�หรัับภาระค้ำำ�� ประกัันของหนี้้�จััดชั้้�น
ด้้อยคุุณภาพสำำ�หรัับโครงการปกติิและโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) เป็็นดัังนี้้�
4.7.1 โครงการปกติิ
	ตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย สำำ�หรัับลููกหนี้้ด้� อ้ ยคุุณภาพโครงการปกติิ ดัังนี้้�
a. สิินทรััพย์์จัดั ชั้้น� ปกติิ และสิินทรััพย์์จัดั ชั้้น� กล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ บสย. ไม่่ตั้้ง� สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย
b. สิินทรััพย์์จัดั ชั้้น� ต่ำำ�� กว่่ามาตรฐาน สิินทรััพย์์จัดั ชั้้น� สงสััย สิินทรััพย์์จัดั ชั้้น� สงสััยจะสููญ บสย. ตั้้ง� สำำ�รองในอััตราร้้อยละ 100
	วิิธีีการคำำ�นวณการกัันสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย แบ่่งตามวิิธีีการคำำ�นวณความรัับผิดิ เป็็น 2 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 ได้้แก่่ การค้ำำ�� ประกัันประเภทโครงการค้ำำ�� ประกัันประเภทปกติิ โครงการค้ำำ�� ประกัันประเภท NPL (Non Performing Loan) โครงการค้ำำ�� ประกัันประเภทจััดสรรวงเงิินค้ำำ�� ประกัันให้้แก่่ผู้�กู้้ �้ (MOU) มีีหลัักเกณฑ์์การกัันสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย
สำำ�หรัับภาระค้ำำ�� ประกััน ดัังนี้้�
การกัันสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย คำำ�นวณจากร้้อยละ 100 ของภาระความรัับผิดิ ในการค้ำำ�� ประกัันของลููกหนี้้จั� ดั ชั้้น� ต่ำำ�� กว่่า
มาตรฐาน (เกรด C) จััดชั้้น� สงสััย (เกรด D) หรืือจััดชั้้น� สงสััยจะสููญ
กลุ่่�มที่่� 2 การค้ำำ�� ประกัันประเภทโครงการ Risk Participation (RP) มีีหลัักเกณฑ์์การกัันสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยสำำ�หรัับ
ภาระค้ำำ�� ประกััน ดัังนี้้�
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4.7 สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย (ต่่อ)
การกัันสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย คำำ�นวณจากร้้อยละ 100 สำำ�หรัับส่่วนต่่างระหว่่างยอดหนี้้�ตามบััญชีีกัับมููลค่่าปััจจุุบััน
ของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รับั จากลููกหนี้้� หรืือมููลค่่าปัจั จุุบันั ของกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รับั จากการจำำ�หน่่ายหลัักประกััน
(ตามวิิธีีการที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด)
4.7.2 การตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย สำำ�หรัับภาระผููกพัันนอกงบแสดงฐานะการเงิิน โครงการ Portfolio Guarantee
Scheme (PGS) เป็็นดัังนี้้�
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็็นโครงการที่่�กำ�ำ หนดความเสีียหายสููงสุุดที่่�เป็็นภาระค้ำำ�� ประกัันหนี้้จั� ดั ชั้้น�
ด้้อยคุุณภาพ (NPGs) ตามอััตราร้้อยละที่่�กำ�ำ หนดในแต่่ละ Portfolio ของภาระค้ำำ�� ประกัันเฉลี่่ย� ณ วัันสิ้้น� อายุุการค้ำำ�� ประกัันการ
กัันเงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ตั้้ง� สำำ�รองค่่าประกัันชดเชยด้้วยจำำ�นวนเงิินเท่่ากับั การ
รัับรู้�ราย
้ ได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันสุุทธิิในปีีนั้้น� ๆ
	สำำ�หรัับการตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยตามมาตรการโครงการของรััฐบาล มติิคณะรััฐมนตรีีได้้กำ�ำ หนดจำำ�นวนเงิินเพื่่�อชดเชย
ความเสีียหายของแต่่ละโครงการแก่่ บสย. โดย บสย. จะรัับรู้เ�้ งิินจำำ�นวนนี้้เ� ป็็นสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยความเสีียหายจากรััฐบาล
และรัับรู้เ�้ ป็็นรายได้้เงิินชดเชยค่่าความเสีียหายจากรััฐบาลในคราวเดีียวกััน เมื่่อ� มีีข้้อบ่่งชี้้ว่� า่ แต่่ละไตรมาสเงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย
สุุทธิิคงเหลืือน้้อยกว่่าการรัับรู้�ราย
้ ได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันสะสม
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยโครงการ PGS บสย. ตั้้ง� สำำ�รองค่่าประกัันชดเชยจากการประมาณการความสููญเสีีย ที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นแต่่ไม่่เกิินความรัับผิิดที่่� บสย. ต้้องจ่่ายให้้สถาบัันการเงิินผู้้�ให้้กู้�แ้ ก่่ SMEs ตามหลัักเกณฑ์์การค้ำำ�� ประกัันของแต่่ละโครงการ
โดยการตั้้�งสำำ�รอง บสย. แยกการตั้้�งสำำ�รอง ดัังนี้้�
		
1.1 สำำ�รองค่่าประกัันชดเชยตั้้�งตามการรัับรู้�ราย
้ ได้้ในแต่่ละงวดบััญชีี ซึ่ง่� เป็็นการรัับรู้�ราย
้ ได้้จากค่่าธรรมเนีียม
ค้ำำ�� ประกัันที่่� บสย. ได้้รับทั้้
ั ง� โครงการจาก SMEs และจากส่่วนที่่�รัฐั บาลจ่่ายค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันแทนให้้แก่่ SMEs
		
1.2 สำำ�รองค่่าประกัันชดเชยจากเงิินชดเชยความเสีียหายโครงการตามนโยบายรััฐ บสย. จะตั้้ง� สำำ�รองเงิินชดเชย
ความเสีียหายจากรััฐบาล หากเงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยตามการรัับรู้�ราย
้ ได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันสะสมมีีไม่่เพีียงพอต่่อการจ่่าย
ค่่าประกัันชดเชยในแต่่ละไตรมาส บสย. จะนำำ�ส่่วนต่่างที่่�รับรู้
ั �ราย
้ ได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันสะสมหัักกัับค่า่ ประกัันชดเชยจ่่ายสะสม
มาตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐและรัับรู้�เ้ ป็็นรายได้้เงิินชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐด้้วยจำำ�นวนที่่�เท่่ากััน
ในกรณีีที่่�รัฐั บาลยัังไม่่ได้้จัดั สรรเงิินชดเชยความเสีียหายส่่วนนี้้ใ� ห้้ บสย. และ บสย. ต้้องสำำ�รองจำำ�นวนเงิินดัังกล่่าวนี้้� บสย. จะตั้้ง� รััฐบาล
เป็็นลููกหนี้้ร� อการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
4.8 การรัับสภาพหนี้้�
	ลููกหนี้้ที่่� � บสย. จ่่ายค่า่ ประกัันชดเชยให้้แก่่สถาบันั การเงิินผู้้ใ� ห้้กู้ใ�้ นการติิดตามหนี้้กั� บลูู
ั กหนี้้น� อกจากการดำำ�เนิินคดีีทาง
กฎหมายแล้้ว บสย. ให้้ลููกหนี้้ย� อมรัับสภาพหนี้้ก่� อ่ นการดำำ�เนิินคดีี ด้้วยมููลหนี้้ที่่� ลูู� กหนี้้ย� อมรัับว่า่ บสย. ได้้ค้ำ�ำ� ประกัันสิินเชื่่อ� ของ
ลููกหนี้้ต่� อ่ สถาบัันการเงิินผู้้ใ� ห้้กู้�้ และ บสย. เป็็นผู้้�จ่ายค่
่ า่ ประกัันชดเชยให้้แก่่สถาบันั การเงิินผู้้ใ� ห้้กู้�นั้้้ น� ตามต้้นเงิิน (ต้้นเงิิน หมายถึึง
จำำ�นวนเงิินพร้้อมดอกเบี้้ยจำ
� �ำ นวนหนึ่่�งที่่� บสย. จ่่ายให้้แก่่สถาบันั การเงิินตามสิิทธิิในเงื่่อ� นไขของหนัังสืือค้ำำ�� ประกัันแต่่ละฉบัับ หรืือ
แต่่ละ Portfolio โดยการรัับสภาพหนี้้� ลููกหนี้้ไ� ด้้ยอมรัับที่่จ� ะชดใช้้ต้น้ เงิินและดอกเบี้้ย� ของต้้นเงิินในอััตราร้้อยละตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด)
4.9 ค่่าเผื่่อ� การปรัับโครงสร้้างหนี้้�
	บสย. มีีวิิธีีการปรัับโครงสร้้างหนี้้ใ� ห้้แก่่ลููกหนี้้� ดัังต่่อไปนี้้�
1. ชำำ�ระต้้นเงิินพร้้อมดอกเบี้้ย� เต็็มจำำ�นวน
2. ชำำ�ระต้้นเงิินเต็็มจำำ�นวนแต่่ขอลดหย่่อนดอกเบี้้ย�
4.10 ลููกหนี้้ร� อการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
โครงการตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ เกิิดขึ้้น� ตามมติิคณะรััฐมนตรีี (ครม.) โดยให้้ บสย. ดำำ�เนิินการตามนโยบายรััฐบาล เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจ ซึ่่ง� การดำำ�เนิินการในแต่่ละโครงการตามมติิ ครม. นั้้�น จะกำำ�หนดความช่่วยเหลืือ โดยแบ่่งเป็็นเงิิน
อุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกััน และเงิินชดเชยความเสีียหายโครงการ
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4.10 ลููกหนี้้ร� อการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ (ต่่อ)
เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกััน เป็็นเงิินส่่วนที่่�รัฐั บาลให้้ความช่่วยเหลืือ SMEs โดยการจ่่ายค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกััน
แทน SMEs ให้้แก่่ บสย. โดยเงิินค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันนี้้� ในกรณีีที่่�รัฐั บาลยัังไม่่จ่าย
่ เงิินงบประมาณอุุดหนุุนส่่วนนี้้ใ� ห้้แก่่ บสย.
ณ วัันที่่�ค้ำ�ำ� ประกัันสิินเชี่่อ� ให้้แก่่ SMEs บสย. จะตั้้ง� รััฐบาลเป็็นลููกหนี้้ร� อการชดเชยเป็็นรายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันค้้างรัับจาก
รััฐบาล เท่่ากับจำ
ั �ำ นวนเงิินที่่�รับรู้
ั �ราย
้ ได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันในแต่่ละรอบบััญชีี
เงิินชดเชยความเสีียหายโครงการค้ำำ�� ประกัันจากรััฐบาล เป็็นส่่วนที่่�รัฐั บาลจ่่ายเงิินชดเชยความเสีียหายให้้แก่่ บสย. เพื่่�อ
ชดเชยโครงการค้ำำ�� ประกัันที่่�เกิิดความเสีียหายตามที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงแต่่ไม่่เกิินวงเงิินความเสีียหายสููงสุุดที่่�กำ�ำ หนดไว้้ตามมติิ ครม. สำำ�หรัับ
จำำ�นวนเงิินชดเชยความเสีียหาย บสย. จะรัับรู้�ราย
้ การเฉพาะจำำ�นวนเงิินผลต่่างที่่�เกิิดขึ้้น� จากรายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมสะสมมีีน้้อยกว่่า
จำำ�นวนเงิินจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชยสะสม ณ สิ้้น� งวดใดงวดหนึ่่�ง และตั้้ง� รััฐบาลเป็็นลููกหนี้้ค่� า่ ประกัันชดเชยความเสีียหายค้้างรัับจาก
รััฐบาล ตามจำำ�นวนเงิินผลต่่างที่่�รับรู้
ั �้ ณ สิ้้น� งวดนั้้�น ๆ
4.11 ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์
	ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์แสดงในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่อ� มราคาสะสม
	ราคาทุุนรวมถึึงต้้นทุุนทางตรงที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการได้้มาของสิินทรััพย์์ ต้้นทุุนทางตรงอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดหาสิินทรััพย์์
เพื่่�อให้้สินิ ทรััพย์์นั้้น� อยู่่�ในสภาพที่่�พร้้อมจะใช้้งานได้้ตามความประสงค์์ ต้้นทุุนในการรื้้�อถอน การขนย้้ายและการบููรณะสถานที่่�ตั้้ง�
ของสิินทรััพย์์และต้้นทุุนการกู้้�ยืมื ถืือเป็็นต้้นทุุนของสิินทรััพย์์ การซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ซ� อฟท์์แวร์์ที่่เ� ป็็นส่่วนสำำ�คััญในระบบการทำำ�งานของ
อุุปกรณ์์ถููกบัันทึึกเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอุุปกรณ์์
	ส่่วนประกอบของที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์ แต่่ละรายการที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ไม่่เท่่ากันั จะถููกบัันทึึกเป็็นรายการแยก
ต่่างหากในที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์
	รายจ่่ายเกี่่ย� วกัับการต่่อเติิม การต่่ออายุุ หรืือการปรัับปรุุงสิินทรััพย์์ให้้ดีีขึ้้น� ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ราคาเปลี่่ย� นแทนในปััจจุุบันั ของสิินทรััพย์์
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญจะรวมเป็็นราคาทุุนของสิินทรััพย์์ ส่่วนค่่าซ่อ่ มแซมและค่่าบำ�ำ รุุงรัักษา รัับรู้เ�้ ป็็นค่่าใช้้จ่าย
่ ในรอบระยะ
เวลาบััญชีีที่่�เกิิดขึ้้น�
	กำำ�ไรและขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายที่่ดิ� นิ อาคารและอุุปกรณ์์ คืือผลต่่างระหว่่างสิ่่ง� ตอบแทนสุุทธิิที่่ไ� ด้้รับั จากการจำำ�หน่่ายกับั
มููลค่่าตามบััญชีีของที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์ จะรัับรู้เ�้ ป็็นรายได้้อื่่น� หรืือค่่าใช้้จ่ายอื่่
่ น� ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
	รายจ่่ายฝ่ายทุ
่ นุ ที่่�เกิิดขึ้้น� ภายหลััง
	รายจ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ จะถููกบัันทึึกเพิ่่�มในบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หากมีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่ว่า่ บสย. จะได้้รับั ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตจากสิินทรััพย์์ดังั กล่่าวและสามารถวััดมููลค่่าต้น้ ทุุน
รายการนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่อ� ถืือ ในกรณีีที่่�ไม่่เข้้าเงื่่อ� นไขข้้างต้้นจะบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่าย
่ ในงวดที่่�เกิิดขึ้้น�
	ค่่าเสื่่อ� มราคา
	ค่่าเสื่่อ� มราคาคำำ�นวณจากมููลค่่าเสื่่อ� มสภาพของรายการอาคารและอุุปกรณ์์ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยราคาทุุนของสิินทรััพย์์หรืือ
ต้้นทุุนในการเปลี่่ย� นแทนอื่่น� หัักด้้วยมููลค่่าคงเหลืือของสิินทรััพย์์
	ค่่าเสื่่อ� มราคาบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่าย
่ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามเกณฑ์์อายุุการใช้้งานโดยประมาณของ
สิินทรััพย์์แต่่ละรายการ ค่่าเสื่่�อมราคาคำำ�นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรง ตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์
ดัังต่่อไปนี้้�
		ประเภทสิินทรััพย์์			
อายุุการให้้ประโยชน์์
		
อาคาร				
20 	ปีี
		
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตรึึงสำำ�นัักงาน 5 - 10 	ปีี
		
เครื่่�องใช้้สำ�ำ นัักงาน			
5 	ปีี
		คอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์		
3	ปีี
		ยานพาหนะ			
5	ปีี
		ส่่วนปรัับปรุุงอาคารสำำ�นัักงาน
5 - 10 	ปีี
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4.12 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตน
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการใช้้งานจำำ�กััดแสดงในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและ
ค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
	รายจ่่ายฝ่ายทุ
่ นุ ที่่�เกิิดขึ้้น� ภายหลััง
	รายจ่่ายที่่เ� กิิดขึ้้น� ภายหลัังจะบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนเมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่ที่่จ� ะได้้รับั ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
ในอนาคตจากรายการดัังกล่่าวและสามารถวััดมููลค่่าต้น้ ทุุนของรายการนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่อ� ถืือ ในกรณีีที่่�ไม่่เข้้าเงื่่อ� นไขข้้างต้้นจะบัันทึึก
เป็็นค่่าใช้้จ่าย
่ ในงวดที่่�เกิิดขึ้้น�
	ค่่าตัดั จำำ�หน่่าย
	ค่่าตัดั จำำ�หน่่ายบันั ทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่าย
่ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนคำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรง ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่จะสะท้้อนรููปแบบและระยะเวลา
ที่่�คาดว่่าจะได้้รับั ประโยชน์์ในอนาคตจากสิินทรััพย์์นั้้น� โดยเริ่่ม� ตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนเมื่่อ� สิินทรััพย์์นั้้น� พร้้อมที่่�จะให้้ประโยชน์์
อายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์ แต่่ละประเภทมีีดัังนี้้�
		
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์		
3 - 10 	ปีี
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ที่่ไ� ม่่ทราบแน่่นอนจะถููกประเมิินการด้้อยค่่าอย่่างมีีระบบ ณ ทุุกวัันที่่�รายงาน
วิิธีีการตััดจำำ�หน่่าย ระยะเวลาที่่�คาดว่่าจะได้้รับั ประโยชน์์ และมููลค่่าคงเหลืือจะถููกทบทวนทุุกปีีและปรัับปรุุงตามความเหมาะสม
4.13 สััญญาเช่่า
	สััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ อาคารและอุุปกรณ์์ ซึ่ง่� ผู้้เ� ช่่าเป็็นผู้้รั� บค
ั วามเสี่่ย� งและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของเกืือบทั้้�งหมดถืือเป็็น
สััญญาเช่่าทางการเงิิน ซึ่ง่� บัันทึึกเป็็นรายจ่่ายฝ่ายทุ
่ นุ ด้้วยมููลค่่ายุติุ ธิ รรมของสิินทรััพย์์ที่่เ� ช่่าหรืือมููลค่่าปัจั จุุบันั สุุทธิิของจำำ�นวนเงิินที่่�
ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่า แล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ�� กว่่า จำำ�นวนเงิินที่่�ต้อ้ งจ่่ายดังั กล่่าวจะปัันส่่วนระหว่่างหนี้้สิ� นิ และค่่าใช้้จ่าย
่ ทางการเงิิน
เพื่่�อให้้ได้้อัตั ราดอกเบี้้ยค
� งที่่�ต่อ่ หนี้้สิ� นิ คงค้้างอยู่่� โดยพิิจารณาแยกแต่่ละสััญญา ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าหักั ค่่าใช้้จ่าย
่ ทางการเงิิน
จะบัันทึึกเป็็นหนี้้สิ� นิ ส่่วนดอกเบี้้ยจ่
� าย
่ จะบัันทึึกในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จตลอดอายุุของสััญญาเช่่าเพื่่�อทำำ�ให้้อัตั ราดอกเบี้้ย� แต่่ละ
งวดเป็็นดอกเบี้้ยค
� งที่่�สำ�ำ หรัับยอดคงเหลืือของหนี้้สิ� นิ ที่่�เหลืืออยู่่� สิินทรััพย์์ที่่ไ� ด้้มาตามสััญญาเช่่าการเงิินจะคิิดค่่าเสื่่อ� มราคาตลอดอายุุ
การให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์ที่่เ� ช่่าหรืืออายุุของสััญญาเช่่าแล้้วแต่่ระยะใดจะน้้อยกว่่า
การถืือปฏิิบัติั มิ าตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่อ� ง สััญญาเช่่า บสย. ในฐานะผู้้เ� ช่่า รัับรู้สิ�้ นิ ทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้
และหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าด้ว้ ยมููลค่่าปัจั จุุบันั ของภาระตามสััญญาเช่่ารวมกัับต้น้ ทุุนทางตรงเริ่่ม� แรก และตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์สิทิ ธิิ
การใช้้ด้ว้ ยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสัญ
ั ญาเช่่า
สิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้
	มููลค่่าของสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้บันั ทึึกด้้วยราคาทุุน การคิิดอััตราคิิดลด (Discount Rate) ใช้้อัตั ราตามที่่�ระบุุในสััญญา
(ถ้้ามีี) หรืือใช้้อัตั ราเงิินกู้้�ยืมื ถััวเฉลี่่ย� ของธนาคารแห่่งประเทศไทย สำำ�หรัับสัญ
ั ญาเช่่ารถยนต์์อ้า้ งอิิงอััตราดอกเบี้้ย� จากบริิษัทั เช่่าซื้้อ�
รถยนต์์แห่่งหนึ่่�งการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาและการรัับรู้�ด้ อกเบี้้�ยจ่่ายคำ�ำ นวณโดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการใช้้งานของสิินทรััพย์์
สิิทธิิการใช้้ โดยพิิจารณาการเลืือกใช้้สิทิ ธิิขยายอายุุสัญ
ั ญาเช่่า
	บสย. นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบัติั ิ โดยไม่่ปรัับย้อ้ นหลัังกัับข้อ้ มููลเปรีียบเทีียบใหม่่ และ
รัับรู้ผ�้ ลกระทบสะสมจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาปฏิิบัติั ใิ ช้้ครั้้ง� แรก ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
รวมถึึง บสย. ปรัับปรุุงสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้และรัับรู้ห�้ นี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่า สำำ�หรัับสัญ
ั ญาเช่่าที่่เ� คยจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำ�ำ เนิิน
งานด้้วยมููลค่่าปัจั จุุบันั ของเงิินจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่เ� หลืืออยู่่�คิิดลดด้้วยอััตราคิิดลด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีสิินทรััพย์์รวม
และหนี้้�สิินรวมเนื่่�องมาจากการรัับรู้�้สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าตามงบการเงิิน จำำ�นวน 29.48 ล้้านบาท
และจำำ�นวน 30.51 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
4.14 การด้้อยค่่า
สิินทรััพย์์ตามบััญชีีของ บสย. ได้้รับั การทบทวน ณ ทุุกวัันที่่�รายงานว่่ามีีข้อ้ บ่่งชี้้เ� รื่่อ� งการด้้อยค่่าหรืือไม่่ ในกรณีีที่่�มีีข้อ้ บ่่งชี้้�
การด้้อยค่่าจะทำำ�การประมาณมููลค่่าของสิินทรััพย์์ที่่คา
� ดว่่าจะได้้รับคื
ั นื มููลค่่าที่่คา
� ดว่่าจะได้้รับคื
ั นื จะถููกประมาณในช่่วงเวลาเดีียวกััน
ของแต่่ละปีี
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4.14 การด้้อยค่่า (ต่่อ)
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่ารัับรู้เ�้ มื่่อ� มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ หรืือมููลค่่าตามบััญชีีของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดเงิินสดสููง
กว่่ามููลค่่าที่่จ� ะได้้รับคื
ั นื ขาดทุุนจากการด้้อยค่่ารัับรู้ใ�้ นงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� เว้้นแต่่เมื่่อ� มีีการกลัับรายการการ
ประเมิินมููลค่่าของสิินทรััพย์์เพิ่่�มของสิินทรััพย์์ชิ้้น� เดีียวกัันที่่�เคยรัับรู้ใ�้ นส่่วนของเจ้้าของและมีีการด้้อยค่่าในเวลาต่่อมา ในกรณีีนี้้จ� ะ
รัับรู้ใ�้ นส่่วนของเจ้้าของ
เมื่่อ� มีีการลดลงในมููลค่่ายุติุ ธิ รรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินเผื่่อ� ขาย ซึ่่ง� ได้้บันั ทึึกในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� และมีีความ
ชััดเจนว่่าสิินทรััพย์์ดังั กล่่าวมีีการด้้อยค่่า ยอดขาดทุุนซึ่ง่� เคยบัันทึึกในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� จะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดย
ไม่่ต้อ้ งปรัับกับย
ั อดสิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าว ยอดขาดทุุนที่่�บันั ทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเป็็นผลต่่างระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีกัับมููลค่่า
ยุุติธิ รรมในปััจจุุบันั ของสิินทรััพย์์ หัักขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น ๆ ซึ่ง่� เคยรัับรู้แ�้ ล้้วในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การคำำ�นวณมููลค่่าที่่คา
� ดว่่าจะได้้รับคื
ั นื
	มููลค่่าที่่คา
� ดว่่าจะได้้รับคื
ั นื ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินสำำ�หรัับหลัักทรััพย์์เผื่่อ� ขาย คำำ�นวณโดยอ้้างอิิงถึึงมููลค่่ายุติุ ธิ รรมมููลค่่าที่่�
คาดว่่าจะได้้รับคื
ั นื ของสิินทรััพย์์ที่่ไ� ม่่ใช่่สินิ ทรััพย์์ทางการเงิิน หมายถึึง มููลค่่าจากการใช้้ของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่ายุติุ ธิ รรมของสิินทรััพย์์
หัักต้้นทุุนในการขายแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะสููงกว่่า ในการประเมิินมููลค่่าจากการใช้้ของสิินทรััพย์์คำ�ำ นวณโดยประมาณการกระแสเงิินสด
ที่่�จะได้้รัับในอนาคตจะคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตราคิิดลดก่่อนคำำ�นึึงถึึงภาษีีเงิินได้้เพื่่�อให้้สะท้้อนมููลค่่าที่่�อาจประเมิินได้้
ในตลาดปััจจุุบััน ซึ่่�งแปรไปตามเวลาและความเสี่่�ยงที่่�มีีต่่อสิินทรััพย์์ สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสดรัับโดยอิิสระ
จากสิินทรััพย์์อื่่น� จะพิิจารณามููลค่่าที่่คา
� ดว่่าจะได้้รับคื
ั นื รวมกัับหน่่วยสิินทรััพย์์ ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดเงิินสดที่่�สินิ ทรััพย์์นั้้น� เกี่่ย� วข้้องด้้วย
การกลัับรายการด้้อยค่่า
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน จะถููกกลัับรายการเมื่่�อมููลค่่าที่่คา
� ดว่่าจะได้้รับคื
ั นื เพิ่่�มขึ้้น� ในภายหลััง และ
การเพิ่่�มขึ้้น� นั้้�นสััมพัันธ์์โดยตรงกัับขาดทุุนจากการด้้อยค่่าที่่เ� คยรัับรู้ใ�้ นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน การกลัับรายการจะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน ส่่วนสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�จัดั ประเภทเป็็นหลัักทรััพย์์เผื่่อ� ขาย การกลัับรายการจะถููกรัับรู้โ�้ ดยตรงในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่ไ� ม่่ใช่่สินิ ทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เคยรัับรู้ใ�้ นงวดก่่อนจะถููกประเมิิน ณ ทุุกวัันที่่�ที่่อ� อก
รายงานว่่ามีีข้อ้ บ่่งชี้้เ� รื่่อ� งการด้้อยค่่าหรืือไม่่และจะถููกกลัับรายการ หากมีีการเปลี่่ย� นแปลงประมาณการที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณมููลค่่า
ที่่�คาดว่่าจะได้้รับคื
ั นื ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะถููกกลัับรายการเพีียงเท่่าที่่มูู� ลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ไม่่เกิินกว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
ภายหลัังหัักค่่าเสื่่อ� มราคาหรืือค่่าตัดั จำำ�หน่่าย เสมืือนหนึ่่�งไม่่เคยมีีการบัันทึึกขาดทุุนจากการด้้อยค่่ามาก่่อน
4.15 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้น� ของพนัักงาน รัับรู้�มูู้ ลค่่าที่่คา
� ดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระเป็็นค่่าใช้้จ่าย
่ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่อ� พนัักงานทำำ�งานให้้
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ (Retirement Benefit)
ตามกฎหมายแรงงานและนโยบายการจ้้างงาน บสย. จะจ่่ายเงิินชดเชยเมื่่�อเกษีียณอายุุ ซึ่่�งตามมาตรฐานการบััญชีี
ฉบัับที่่� 19 เรื่่�อง ผลประโยชน์์ของพนัักงาน ในการประมาณการภาระหนี้้�สิินการจ่่ายค่่าตอบแทนเมื่่�อพนัักงานเกษีียณอายุุ
และการจ่่ายรางวััลการประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์ของพนัักงานคำำ�นวณตามหลัักคณิิตศาสตร์์์ประกัันภััยด้้วยวิิธีีคิิดลด
แต่่ล่ ะหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่่ง� นำำ�ข้้อมููลจากประสบการณ์์มาเป็็นปััจจััยในการประมาณการจาก
มููลค่่าปัจั จุุบันั ของกระแสเงิินสดของผลประโยชนที่่คา
� ดว่่าจะต้้องจ่่ายในอนาคต และคำำ�นวณคิิดลดด้้วยอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาล
ไทยของสมาคมตราสารหนี้้ไ� ทย โดยแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของประมาณการหนี้้สิ� นิ ผลแตกต่่างเพิ่่�มขึ้้น� หรืือลดลงจากการประมาณการตาม
หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่ป� รัับค่า่ ให้้เหมาะสมกัับ บสย. ในแต่่ล่ ะงวดบััญชีีจะรัับรููเป็็นค่่าใช้้จ่าย
่ หรืือรายได้้ในงวดนั้้�น สำำ�หรัับ
หนี้้สิ� นิ ผลประโยชน์ของพนัักงานในอดีีตทั้้�งจำำ�นวนปรัับกับั ขาดทุุนสะสมยกมาต้้นปีี 2554 และทบทวนปััจจััยในการคำำ�นวณทุุกปีี
	กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย (Actuarial Gain/Loss) รัับรู้�เ้ ข้้ากำ�ำ ไรสะสม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� ในงวดที่่�เกิิดขึ้้น� ทั้้�งจำำ�นวนและรัับรู้เ�้ ป็็นส่่วนหนึ่่�งของกำำ�ไรสะสม
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิิน
โครงการสมทบเงิิน เป็็นโครงการผลประโยชน์์ที่่� บสย. จ่่ายสมทบเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�แน่่นอนไปยัังกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ
ที่่�เป็็นอีีกกิิจการแยกต่่างหาก โดย บสย. ไม่่มีีภาระผููกพัันตามกฎหมาย หรืือโดยอนุุมานที่่�จะต้้องจ่่ายสมทบเพิ่่�มเติิม โดยส่่วนที่่�
บสย. จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ จะบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่าย
่ ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีี
ที่่�เกิิดรายการ
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4.15 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน (ต่่อ)
กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพพนัักงาน บสย. ได้้จดทะเบีียนกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพพนัักงานเป็็นไปตามพระราชบััญญััติกิ องทุุน
สำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ พ.ศ. 2530 โดยพนัักงานจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนในอััตราร้้อยละ 5 - 15 ของเงิินเดืือนพนัักงาน และ บสย. จ่่ายสมทบ
ในอััตราร้้อยละ 5 - 10 ของเงิินเดืือนพนัักงาน ตามอายุุการทำำ�งานของพนัักงาน บสย. โดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�จัดั การกองทุุน
4.16 ภาษีีเงิินได้้
	บสย. จััดตั้้ง� ขึ้้น� ตามพระราชบััญญััติบรรษั
ิ ทั ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม พ.ศ. 2534 มีีฐานะเป็็นนิิติบุิ คค
ุ ลตาม
พระราชบััญญััติดัิ งั กล่่าว โดย บสย. ไม่่เข้้าลักั ษณะเป็็น “บริิษัทั หรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติบุิ คค
ุ ล” ตามมาตรา 39 แห่่งประมวลรััษฎากร
บสย. จึึงไม่่อยู่่�ในบัังคัับต้อ้ งเสีียภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ลตามส่่วน 3 หมวด 3 แห่่งประมวลรััษฎากรและกิิจการของบรรษััทฯ ได้้รับย
ั กเว้้น
ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีีกาออกตามความในประมวลรััษฎากร ว่่าด้้วยการยกเว้้นภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ (ฉบัับที่่� 257)
พ.ศ. 2535 และได้้รัับยกเว้้นอากรแสตมป์์ตาม (19) ของมาตรา 6 แห่่งพระราชกฤษฎีีกาออกตามความในประมวลรััษฎากร
ว่่าด้้วยการยกเว้้นรััษฎากร (ฉบัับที่่� 10) พ.ศ. 2500 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชกฤษฎีีกาออกตามความในประมวลรััษฎากร
ว่่าด้ว้ ยการยกเว้้นภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม (ฉบัับที่่� 258) พ.ศ. 2535
4.17 กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
	กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้�นฐานคำำ�นวณโดยการนำำ�กำำ�ไรสุุทธิิหรืือขาดทุุนสุุทธิิสำ�ำ หรัับปีที่่ี เ� ป็็นของหุ้้�นสามััญหารด้้วยจำำ�นวนถััวเฉลี่่ย�
ถ่่วงน้ำำ�� หนัักของหุ้้�นสามััญที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
4.18 รายได้้และค่่าใช้้จ่า่ ยตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ (Public Service Account : PSA)
	รายได้้และค่่าใช้้จ่าย
่ จากธุุรกรรมนโยบายรััฐ บสย. ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
	รายได้้ แสดงรายการจากรายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันโครงการที่่�ได้้รับั อนุุมัติั จิ ากมติิคณะรััฐมนตรีีและรายได้้อื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
	ค่่าใช้้จ่าย
่ แสดงรายการค่่าใช้้จ่ายที่่
่ เ� กี่่ย� วข้้อง และการปัันส่่วนตามสััดส่่วนของภาระค้ำำ�� ประกัันแต่่ละโครงการ ณ วัันสิ้้น� งวด
ของแต่่ละรอบบััญชีี
4.19 การดำำ�รงเงิินกองทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีสิินทรััพย์์เสี่่ย� งเงิินกองทุุนชั้้น� ที่่� 1 ทั้้�งสิ้้น� เป็็นอััตราส่่วนกัับสิินทรััพย์์เสี่่ย� งตามหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการและเงื่่อ� นไขที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ดัังนี้้�
- ทุุนจดทะเบีียน ชำำ�ระแล้้ว
- ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
- กำำ�ไรสุุทธิิคงเหลืือหลัังจากการจััดสรร
	บสย. ได้้ประเมิินองค์์ประกอบของสิินทรััพย์์ที่่�นำ�ำ มาคำำ�นวณการดำำ�รงเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 2 ตามประกาศธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย ที่่� สกส. 15/2562 ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562 เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
โดยให้้ใช้้บังั คัับใช้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม 2562 เป็็นต้้นไป แล้้วไม่่มีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์เสี่่ย� ง (BIS Ratio) ของ บสย.
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. จำำ�แนกเงิินกองทุุนไว้้ดังั นี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
กำำ�ไรสุุทธิิคงเหลืือหลัังจากการจััดสรร
รวมเงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1

6,702.47
446.77
2,073.89
9,223.13

2562

6,702.47
296.01
1,510.98
8,509.46
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4.19 การดำำ�รงเงิินกองทุุน (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

อััตราส่่วนเงิินกองทุุน
อััตราส่่วนเงิินกองทุุนทั้้�งสิ้้�นต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
เงิินกองทุุนชั้้�นที่่� 1

41.76

2562

62.37

4.20 การนำำ�เครื่อ่� งมืือทางการเงิินมาปฏิิบัติั ิ
	บสย. อยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลกระทบที่่�อาจมีีต่่องบการเงิินในปีีที่่เ� ริ่่ม� นำำ�มาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั ิ อย่่างไรก็็ตาม กระทรวงการคลัังโดยสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการ
คลัังได้้แจ้้งให้้สถาบันั การเงิินของรััฐเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (Thai Financial
Reporting Standards 9 : TFRS 9) เรื่่อ� ง เครื่่�องมืือทางการเงิิน (Financial Instruments) เพื่่�อจะได้้รับั ทราบผลกระทบที่่�แท้้จริิง
และเพื่่�อสามารถเตรีียมมาตรการรองรัับที่่เ� หมาะสม รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังเห็็นชอบให้้ขยายระยะเวลาการปฏิิบัติั ติ าม
TFRS 9 ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ออกไปอีีก 5 ปีีจนถึึงวัันที่่� 1 มกราคม 2568
ทั้้�งนี้้� หากสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจใดประสงค์์จะปฏิิบัติั ติ าม TFRS 9 แทนหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�บััญชีีและรายงานการเงิินสำำ�หรัับ
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่� สกส2. 7/2564 ลงวัันที่่� 9 เมษายน 2564 ได้้ก่อ่ นวัันที่่� 1 มกราคม
2568 ก็็สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามความสมััครใจ ซึ่่ง� ฝ่่ายบริหิ ารของ บสย. อยู่่�ระหว่่างพิิจารณาผลกระทบถึึงการที่่� บสย. ชะลอ
การใช้้ TFRS 9
5. การบริิหารความเสี่่�ยง

5.1 ข้้อมููลความเสี่่ย� ง
5.1.1 ความเสี่่ย� งด้้านเครดิิต (Credit Risk)
	ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ) หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากลููกค้้าที่่� บสย. ให้้การค้ำำ�� ประกััน
สิินเชื่่�อ ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�คืืนสถาบัันการเงิินผู้้�ให้้กู้�ไ้ ด้้ หรืือความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากโอกาสที่่�ลููกค้้าอาจไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�คืืนได้้
(Potential Event of Default) จนเป็็นเหตุุให้้ บสย. อาจต้้องจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชย ซึ่ง่� อาจส่่งผลกระทบต่่อฐานะเงิินกองทุุน
และรายได้้ของ บสย.
	บสย. มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ให้้สามารถตอบสนองต่่อพัันธกิิจและมีีความสอดคล้้องกัับนโยบายของ
ภาครััฐโดยคำำ�นึึงถึึงความเสี่่ย� งและสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจ ซึ่ง่� บสย. ได้้มีีการออกผลิิตภััณฑ์์การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� แบบ Portfolio
Guarantee Scheme ที่่�เป็็นรููปแบบการค้ำำ�� ประกัันที่่�สามารถควบคุุมความเสี่่ย� งได้้ และมีีการพััฒนาและปรัับปรุุงเครื่่�องมืือบริิหาร
ความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตอย่่างต่่อเนื่่�องอาทิิเช่่น แบบจำำ�ลอง Credit Scoring ให้้มีีความถููกต้้อง ความแม่่นยำำ�และเป็็นปััจจุุบันั เพื่่�อใช้้
สนัับสนุนุ การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� รวมถึึงการกำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยงในการติิดตามและควบคุุมลููกหนี้้� NPGs
(Non Performing Credit Guarantee : NPGs) ซึ่่ง� ถืือเป็็นส่่วนที่่�สำ�ำ คััญของการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเครดิิต โดยได้้มีีการดำำ�เนิิน
มาตรการในการป้้องกัันและแก้้ไขหนี้้� NPGs ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและเพื่่�อช่่วยเหลืือ SMEs ที่่�ยัังพอมีีศัักยภาพให้้สามารถ
ชำำ�ระหนี้้�ได้้ รวมทั้้�งเป็็นการลดความเสีียหายให้้แก่่ บสย. นอกจากนี้้�ยัังมีีการจััดทำำ�การทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Testing)
เพื่่�อประเมิินผลกระทบที่่�มีีต่อ่ ความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
5.1.2 ความเสี่่ย� งด้้านตลาด (Market Risk)
	ความเสี่่ย� งด้้านตลาด หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่่� บสย. อาจจะเกิิดความเสีียหายเนื่่�องจากการเปลี่่ย� นแปลงมููลค่่าของฐานะที่่�อยู่่�
ในงบแสดงฐานะการเงิิน ที่่�เกิิดจากการเคลื่่�อนไหวของอััตราดอกเบี้้ย� และราคาหลัักทรััพย์์ที่่มีี� ผลกระทบในทางลบต่่อรายได้้และ
เงิินกองทุุนของ บสย.

176

5.1.2 ความเสี่่ย� งด้้านตลาด (Market Risk) (ต่่อ)
		
5.1.2.1 ความเสี่่ย� งด้้านอััตราดอกเบี้้ย� (Interest Rate Risk)
			ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยคืือความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยอัันอาจมีี
ผลทำำ�ให้้มููลค่่าของตราสารทางการเงิินหรืือมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินของ บสย. เปลี่่ย� นแปลงไปทั้้�งในปััจจุุบันั และในอนาคต
ซึ่ง่� ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุนของ บสย. จึึงได้้มีีการบริิหารโครงสร้้างการลงทุุนให้้สอดคล้้องกัับทิศิ ทางอััตราดอกเบี้้ย�
รวมถึึงมีีการบริิหารความเสี่่ย� งผ่่านเครื่่�องมืือบริิหารความเสี่่ย� งที่่�สำ�ำ คััญ ได้้แก่่ การกำำ�หนดดััชนีีชี้วั้� ดั ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator
: KRI) เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ผลตอบแทนจากการบริิหารการลงทุุนเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนด
		
5.1.2.2	ความเสี่่ย� งด้้านราคาตราสารทุุน (Equity Price Risk)
			ความเสี่่�ยงด้้านราคาตราสารทุุนคืือความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์ประเภท
ตราสารทุุนหรืือหุ้้�นทุุนที่่�มีีผลทำำ�ให้้มููลค่่าของตราสารทางการเงิินหรืือมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินของ บสย. เปลี่่ย� นแปลงไป
ทั้้�งในปััจจุุบันั และในอนาคต ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุนของ บสย.
			บสย. มีีนโยบายและข้้อจำำ�กััดการลงทุุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีีน้ำำ�� หนัักการลงทุุน
ในตราสารทุุนที่่�ไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของเงิินลงทุุน และมีีการควบคุุมความเสี่่�ยงโดยกำำ�หนดค่่าเพดานความเสี่่�ยง ได้้แก่่ ค่่า VaR
ค่่า Beta และค่่า Duration ของ Portfolio ที่่�เหมาะสม รวมถึึงกำำ�หนดดััชนีีชี้วั้� ดั ความเสี่่ย� งที่่�ส่ง่ สััญญาณเตืือนถึึงผลตอบแทนจาก
การบริิหารเงิินลงทุุนของบริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุนที่่�อาจไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย
		
นอกจากนี้้� ได้้มีีการทดสอบภาวะวิิกฤต (Stress Testing) ด้้านตลาด เป็็นรายไตรมาส โดยพิิจารณาผลกระทบ
ในภาพรวมของความเสี่่ย� งด้้านตลาด ซึ่่ง� รวมความเสี่่ย� งด้้านอััตราดอกเบี้้ย� และราคาตราสารทุุน เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ บสย. จะสามารถ
รองรัับความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ในภาวะวิิกฤต
5.1.3 ความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk)
	ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง หมายถึึง ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการที่่� บสย. ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�สิินและค่่าประกัันชดเชย
ต่่อสถาบัันการเงิิน เนื่่�องจากไม่่สามารถเปลี่่�ยนสิินทรััพย์์เป็็นเงิินสดได้้ทัันเวลา หรืือไม่่สามารถจััดหาเงิินทุุนได้้อย่่างเพีียงพอ
หรืือสามารถจััดหาเงิินทุุนได้้แต่่ด้ว้ ยต้้นทุุนที่่�สููงเกิินกว่่าที่่จ� ะยอมรัับได้้ ซึ่ง่� อาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุนของ บสย.
	บสย. มีีการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่องโดยฝ่่ายบริหิ ารการลงทุุนเป็็นผู้้รั� บผิ
ั ดิ ชอบการบริิหารและจััดการสภาพคล่่อง
ของ บสย. และมีีการกำำ�หนดเครื่่�องมืือและกรอบการบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่�อใช้้ในการระบุุ ประเมิิน ควบคุุม ติิดตามและรายงาน
ความเสี่่ย� ง เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ฐานะสภาพคล่่องมีีความเหมาะสมและเพีียงพอในการรองรัับการดำำ�เนิินงานของ บสย. ทั้้�งในภาวะปกติิ
และภาวะวิิกฤต
5.1.4 ความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบัติั กิ าร (Operational Risk)
	ความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบัติั กิ าร หมายถึึง ความเสี่่ย� งที่่�จะเกิิดความเสีียหายอัันเนื่่�องมาจากการขาดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
หรืือขาดธรรมาภิิบาลในองค์์กร และขาดการควบคุุมที่่�ดีี โดยอาจเกี่่ย� วข้้องกัับกระบวนการปฏิิบัติั งิ านภายใน บุุคลากร ระบบงาน
หรืือ เหตุุการณ์์ภายนอก และส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเงิินกองทุุนของ บสย.
การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบัติั กิ ารของ บสย. ดำำ�เนิินการผ่่านกระบวนการระบุุ ประเมิิน ควบคุุม ติิดตามและรายงาน
ความเสี่่ย� งอย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นระบบซึ่ง่� ได้้มีีการนำำ�เครื่่�องมืือบริิหารความเสี่่ย� งที่่�สำ�ำ คััญมาใช้้ อาทิิเช่่น การประเมิินการควบคุุม
ภายในด้้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำำ�หนดดััชนีีชี้วั้� ดั ความเสี่่ย� ง (Key Risk Indicator : KRI) และการรายงาน
ข้้อมููลเหตุุการณ์์ความเสีียหาย (Loss Incidents) พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยง เป็็นต้้น โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการควบคุุมและการติิดตามความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมสามารถจััดการความเสี่่�ยง
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีีก่่อนที่่�จะเกิิดความเสีียหายต่่อ บสย. และลููกค้้าของ บสย. รวมถึึงมีีการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิจิ (Business
Continuity Management) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บสย. จะสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิินต่่าง ๆ
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5.2 มููลค่่ายุุติธิ รรมของตราสารทางการเงิิน
	ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563 บสย. ถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 13 เรื่่อ� ง การวััดมููลค่่ายุติุ ธิ รรม
การถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานฉบัับนี้ไ้� ม่่มีีผลกระทบที่่�มีีสาระสำำ�คััญต่่อผลการดำำ�เนิินงานที่่�รายงานในงบการเงิิน กรอบแนวคิิดหลัักของ
นโยบายการบััญชีีใหม่่เกี่่ย� วกัับการวััดมููลค่่ายุติุ ธิ รรมมีีดัังนี้้�
การวััดมููลค่่ายุติุ ธิ รรม
	มููลค่่ายุติุ ธิ รรม คืือ ราคาที่่�จะได้้รับั จากการขายสิินทรััพย์์ หรืือจ่่ายชำำ�ระเพื่่�อโอนหนี้้สิ� นิ ระหว่่างผู้้�มีีส่ว่ นร่่วมในตลาดหลััก
ณ วัันที่่�วัดั มููลค่่า ในกรณีีไม่่มีีตลาดหลััก จะใช้้ตลาดที่่�ได้้เปรีียบมากที่่�สุดุ ซึ่่ง� บสย. สามารถเข้้าถึงึ ตลาดได้้ในวัันที่่�วัดั มููลค่่า บสย.
ประเมิินมููลค่่ายุติุ ธิ รรมสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ที่่ไ� ม่่ใช่่สินิ ทรััพย์์ทางการเงิินภายใต้้สมมติิฐานว่่าสิินทรััพย์์นั้้น� จะสร้้างประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
ได้้สููงสุุด
	บสย. วััดมููลค่่ายุติุ ธิ รรมโดยใช้้ลำ�ำ ดัับชั้้น� มููลค่่ายุติุ ธิ รรมซึ่่ง� สะท้้อนความมีีสาระสำำ�คััญของข้้อมููลที่่�ใช้้ในการประเมิินมููลค่่า ดัังนี้้�
	ระดัับ 1	อ้้างอิิงราคาเสนอซื้้อ� ขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้สิ� นิ อย่่างเดีียวกััน
	ระดัับ 2	อ้้างอิิงจากข้้อมููลอื่่น� ที่่�สังั เกตได้้ทั้้ง� โดยทางตรงหรืือโดยทางอ้้อมที่่�นอกเหนืือจากข้้อมููลในระดัับ 1 ของสิินทรััพย์์
หรืือหนี้้สิ� นิ อย่่างเดีียวกััน รวมถึึงราคาเสนอซื้้อ� ขายไม่่ว่า่ ในตลาดที่่�มีีหรืือไม่่มีีสภาพคล่่องของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�คล้ายคลึ
้ งึ กัันหรืือ
จากเทคนิิคการประเมิินมููลค่่าโดยใช้้ข้อ้ มููลที่่�สังั เกตได้้โดยทางตรงหรืือโดยทางอ้้อม
	ระดัับ 3	อ้้างอิิงข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ ซึ่่ง� รวมถึึงกรณีีวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้สิ� นิ จากเทคนิิคการประเมิินมููลค่่า
โดยไม่่ได้้ใช้้ข้อ้ มููลที่่�สังั เกตได้้และข้้อมููลนั้้�นมีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่อมููลค่่ายุติุ ธิ รรมการโอนเปลี่่ย� นลำำ�ดัับชั้้น� ของมููลค่่ายุติุ ธิ รรม
จะเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� นแปลงแหล่่งที่่�มาหรืือระดัับการสัังเกตได้้ของข้้อมููล ที่่�ใช้้ในการวััดมููลค่่ายุติุ ธิ รรม
6. ข้้อมููลเพิ่่� มเติิม

6.1 เงิินสด

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

เงิินสด
รวม

2562

0.11
0.11

6.2 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

เมื่่�อทวงถาม

ในประเทศ
ธนาคารพาณิิชย์์
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
รวม
บวก ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
รวม
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354.55
2.80
357.35
49.01
406.36

0.14
0.14

2562

มีีระยะเวลา

รวม

-

354.55
2.80
357.35
49.01
406.36

เมื่่�อทวงถาม

143.69
4.08
147.77
39.69
187.46

มีีระยะเวลา

รวม

-

143.69
4.08
147.77
39.69
187.46

6.2 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ จำำ�นวน 406.36 ล้้านบาท เป็็นเงิินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรััพย์์และใบรัับฝากเผื่่อ� เรีียก มีีอััตราดอกเบี้้ยร
� ะหว่่างร้้อยละ 0.05 - 0.35 ต่่อปีี
ข้้อมููลประกอบงบกระแสเงิินสด
6.2.1 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

เงิินสด
รายการเทีียบเท่่าเงิินสด
กระแสรายวััน
ออมทรััพย์์
รวม

2562

0.11

0.14

0.15
357.20
357.46

0.19
147.58
147.91

6.2.2 เงิินสดจ่่ายจากการซื้้อ� ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ต้้นงวด
ค่่าซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
หััก เงิินสดจ่่ายค่่าซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ปลายงวด

0.03
24.78
(24.76)
0.05

6.2.3 เงิินสดจ่่ายจากการซื้้อ� สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนอื่่น�

2.15
19.14
(21.26)
0.03

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�นต้้นงวด
ค่่าซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
หััก เงิินสดจ่่ายค่่าซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�นปลายงวด

2562

1.18
22.85
(23.93)
0.10

2562

0.02
75.29
(74.13)
1.18
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6.3 เงิินลงทุุนสุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. มีีเงิินลงทุุนสุุทธิิ จำำ�นวน 27,285.29 ล้้านบาท และ 21,412.09 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

2562

5,015.42
4,600.00
4,700.00
9,990.44
2,979.43
27,285.29

6,876.31
550.00
1,705.00
10,194.57
2,086.21
21,412.09

พัันธบััตรรััฐบาล
เงิินฝากประจำำ�ที่่�มีีระยะเวลาไม่่เกิิน 1 ปีี
เงิินฝากประจำำ�ที่่�มีีระยะเวลาไม่่เกิิน 2 ปีี
เงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล
หุ้้�นกู้้�
รวม

เงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล
		
เงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล จำำ�นวน 9,990.44 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย
แสดงด้้วยมููลค่่ายุติุ ธิ รรม รายละเอีียดดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท
2563
ราคาทุุน

เงิินฝากธนาคาร
เงิินฝากออมทรััพย์์
เงิินฝากประจำำ�
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์อื่่�น
พัันธบััตรและตั๋๋�วเงิินคลััง
พัันธบััตรรััฐบาล
พัันธบััตรที่่�ธนาคารเป็็นผู้้�ออก
พัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจที่่�
กระทรวงการคลัังค้ำำ��ประกััน
หุ้้�นกู้้�
หุ้้�นกู้้�ของธนาคาร
หุ้้�นกู้้�ที่่�ไม่่ใช่่ของสถาบัันการเงิิน
หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�น
กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์/กองทรััสต์์/
กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ลููกหนี้้�จากการขายหลัักทรััพย์์และลููกหนี้้�อื่่�น
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อหลัักทรััพย์์และเจ้้าหนี้้�อื่่�น
รวม
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มููลค่่า
ยุุติิธรรม

2562
ราคาที่่�แสดง
ในงบการเงิิน

ราคาทุุน

มููลค่่า
ยุุติิธรรม

ราคาที่่�แสดง
ในงบการเงิิน

149.33
121.00
270.33

149.33
121.00
270.33

149.33
121.00
270.33

63.70
167.94
231.64

63.70
167.94
231.64

63.70
167.94
231.64

4,125.19
1,821.77

4,172.85
1,825.03

4,172.85
1,825.03

4,279.09
2,024.05

4,332.93
2,029.57

4,332.93
2,029.57

71.72
6,018.68

71.96
6,069.84

71.96
6,069.84

6,303.14

6,362.50

6,362.50

63.58
1,929.93
1,993.51

63.58
1,968.10
2,031.68

63.58
1,968.10
2,031.68

48.77
2,047.50
2,096.27

48.96
2,102.76
2,151.72

48.96
2,102.76
2,151.72

1,619.22
-

1,498.85
0.08

1,498.85
0.08

1,479.76
-

1,432.48
-

1,432.48
-

138.64
1,757.86
107.83
(100.16)
10,048.05

111.99
1,610.92
107.83
(100.16)
9,990.44

111.99
104.51
101.58
1,610.92 1,584.27 1,534.06
107.83
77.17
77.17
(100.16) (162.52) (162.52)
9,990.44 10,129.97 10,194.57

101.58
1,534.06
77.17
(162.52)
10,194.57

6.3 เงิินลงทุุนสุุทธิิ (ต่่อ)
เงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล
		
แสดงตามมููลค่่ายุติุ ธิ รรมแยกแสดงตามรายผู้้�จัดั การกองทุุน

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

KSAM

เงิินฝากธนาคาร
เงิินฝากออมทรััพย์์
เงิินฝากประจำำ�
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์อื่่�น
พัันธบััตรและตั๋๋�วเงิินคลััง
พัันธบััตรรััฐบาล
พัันธบััตรที่่�ธนาคารเป็็นผู้้�ออก
พัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจที่่�
กระทรวงการคลัังค้ำำ��ประกััน
หุ้้�นกู้้�
หุ้้�นกู้้�ของธนาคาร
หุ้้�นกู้้�ที่่�ไม่่ใช่่ของสถาบัันการเงิิน
หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�น
กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์/กองทรััสต์์/
กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ลููกหนี้้�จากการขายหลัักทรััพย์์และลููกหนี้้�อื่่�น
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อหลัักทรััพย์์และเจ้้าหนี้้อื่่� �น
รวม

SCBAM

K-ASSET

รวม

135.51
135.51

2.96
121.00
123.96

10.86
10.86

149.33
121.00
270.33

1,384.89
654.49

1,057.28
852.32

1,730.68
318.22

4,172.85
1,825.03

2,039.38

1,909.60

71.96
2,120.86

71.96
6,069.84

584.02
584.02

747.06
747.06

63.58
637.02
700.60

63.58
1,968.10
2,031.68

389.53
-

495.86
-

613.46
0.08

1,498.85
0.08

18.82
408.35
63.54
(51.35)
3,179.45

78.91
574.77
6.12
(10.59)
3,350.92

14.26
627.80
38.17
(38.22)
3,460.07

111.99
1,610.92
107.83
(100.16)
9,990.44
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6.3 เงิินลงทุุนสุุทธิิ (ต่่อ)
เงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล
		
แสดงตามมููลค่่ายุติุ ธิ รรมแยกแสดงตามรายผู้้�จัดั การกองทุุน

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

KSAM

เงิินฝากธนาคาร
เงิินฝากออมทรััพย์์
เงิินฝากประจำำ�
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์อื่่�น
พัันธบััตรและตั๋๋�วเงิินคลััง
พัันธบััตรรััฐบาล
พัันธบััตรที่่�ธนาคารเป็็นผู้้�ออก
พัันธบััตรรััฐวิิสาหกิิจที่่�
กระทรวงการคลัังค้ำำ��ประกััน
หุ้้�นกู้้�
หุ้้�นกู้้�ของธนาคาร
หุ้้�นกู้้�ที่่�ไม่่ใช่่ของสถาบัันการเงิิน
หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�น
กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์/กองทรััสต์์/
กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ลููกหนี้้�จากการขายหลัักทรััพย์์และลููกหนี้้�อื่่�น
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อหลัักทรััพย์์และเจ้้าหนี้้�อื่่�น
รวม

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

1,680.00
458.94

1,727.98
451.61

4,332.93
2,029.57

2,043.97

2,138.94

2,179.59

6,362.50

674.74
674.74

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
(162.52)
10,194.57

เงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล เป็็นส่่วนหนึ่่�งของเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่อ� ขายโดย บสย. ได้้ว่าจ้
่ า้ งบริิษัทั หลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุนเป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการบริิหาร โดยลงทุุนในตราสารหนี้้ร้� อ้ ยละ 85 และตราสารทุุนร้้อยละ 15 ของมููลค่่าสิินทรััพย์์สุทุ ธิิ
ของกองทุุน ทั้้�งนี้้�การลงทุุนเป็็นไปตามนโยบายและข้้อจำำ�กััดการลงทุุนที่่�ผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิจากคณะกรรมการ บสย. โดย
ผู้้�บริหิ ารกองทุุนจะได้้รับค่
ั า่ ธรรมเนีียมการบริิหารกองทุุนส่่วนบุุคคลในอััตราร้้อยละ 0.04 ต่่อปีี ของมููลค่่าสิินทรััพย์์สุทุ ธิิของกองทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีค่่าใช้้จ่าย
่ เป็็นค่่าธรรมเนีียมการจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล จำำ�นวน 4.44 ล้้านบาท
และ 6.29 ล้้านบาท และมีีรายได้้ที่่เ� กิิดจากการบริิหารเงิิน จำำ�นวน 222.54 ล้้านบาท และ 395.30 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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6.4 ลููกหนี้้ร� อการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ลููกหนี้้ร� อการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ จำำ�นวน 3,499.18 ล้้าน
บาท และ 2,307.90 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันค้้างรัับ
เงิินชดเชยความเสีียหายโครงการจากรััฐบาลค้้างรัับ
รวม

3,499.18
3,499.18

รายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�ป
� ระกัันค้้างรัับ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

เพิ่่� มขึ้้�น

2562
ลดลง

ปลายงวด

โครงการที่่�ได้้รัับชดเชยจากรััฐบาล
- PGS 5 (ปรัับปรุุงใหม่่)
- PGS 6 ทวีีทุุน (ปรัับปรุุงใหม่่)
804.12 492.02 (84.80) 1,211.34
- PGS ระยะที่่� 7
940.03 180.63 (1,112.56)
8.10
- PGS ระยะที่่� 8
116.08 1,816.25
- 1,932.33
- PGS Micro Entrepreneurs
41.39
72.43 (113.82)
- PGS Start-up&Innovation
8.64
43.87
52.51
- PGS SMEs Transformation
Loan
264.32
41.19 (33.59) 271.92
- PGS อุุทกภััยและ
ภััยพิิบััติิ ธพว. 60
22.98
22.98
- PGS อุุทกภััยภาคใต้้ ธพว. 60
รวมโครงการที่่�ได้้รัับชดเชย
จากรััฐบาล
2,197.56 2,646.39 (1,344.77) 3,499.18

ต้้นงวด

เพิ่่� มขึ้้�น

ลดลง

82.41
908.24
854.19
116.08
39.63
9.43

(91.86)
(378.42)
(23.48)
(16.68)

804.12
940.03
116.08
41.39
8.64

182.97

81.35

-

264.32

38.33
27.98

2.10
-

(17.45)
(27.98)

22.98
-

660.00 2,093.43

โครงการที่่�ได้้รัับชดเชยจากรััฐบาล
- PGS 3
- SMEs ทวีีทุุน (PGS 6) รอบ 1
- Micro Entreprenuers
- Flood 2011 - ระยะที่่� 1, 2
15.73
- PGS New/Start up
SMEs 57
71.10
- PGS New/Start up
SMEs 58
23.51
รวมโครงการที่่�ได้้รัับชดเชย
จากรััฐบาล
110.34

(555.87) 2,197.56

หน่่วย : ล้้านบาท

2563
เพิ่่� มขึ้้�น

ปลายงวด

9.45
274.30
109.32
1.76
15.89

เงิินชดเชยความเสีียหายโครงการจากรััฐบาลค้้างรัับ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ต้้นงวด

2,197.56
110.34
2,307.90

หน่วย : ล้านบาท

2563
ต้้นงวด

2562

2562
ลดลง

ปลายงวด

ต้้นงวด

เพิ่่� มขึ้้�น

ลดลง

ปลายงวด

34.80
26.42
23.47

(34.80)
(26.42)
(39.20)

-

0.93
15.73

1.86
-

(2.79)
-

15.73

-

(71.10)

-

71.10

-

-

71.10

-

(23.51)

-

23.51

-

-

23.51

84.69

(195.03)

-

111.27

1.86

(2.79)

110.34

183

6.5 ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์สุทุ ธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์สุทุ ธิิ จำำ�นวน 111.12 ล้้านบาท และ 84.02 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ
รวม

2562

81.64
29.48
111.12

ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์สุทุ ธิิ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

84.02
84.02

หน่่วย : ล้้านบาท
2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

ราคาทุุน
ต้้นงวด

ที่่�ดิิน
อาคาร
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
สำำ�นัักงาน
เครื่่�องตกแต่่ง
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
คอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
ยานพาหนะ
งานระหว่่างทำำ�
รวม

เพิ่่� มขึ้้�น

จำำ�หน่่าย

ปลายงวด

ต้้นงวด

เพิ่่� มขึ้้�น

จำำ�หน่่าย

ปลายงวด

ราคาสุุทธิิ

8.94
96.84

-

-

8.94
96.84

77.50

3.10

-

80.60

8.94
16.24

65.85
1.68
32.57
60.90
7.36
274.14

2.48
0.06
1.06
21.00
0.28
24.88

(0.55)
(0.58)
(0.10)
(1.23)

68.33
1.74
33.08
81.32
7.36
0.18
297.79

33.78
1.22
28.18
46.29
3.15
190.12

6.44
0.22
3.19
12.74
1.47
27.16

(0.55)
(0.58)
(1.13)

40.22
1.44
30.82
58.45
4.62
216.15

28.11
0.30
2.26
22.87
2.74
0.18
81.64

หน่่วย : ล้้านบาท
2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

ราคาทุุน
ต้้นงวด

ที่่�ดิิน
อาคาร
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
สำำ�นัักงาน
เครื่่�องตกแต่่ง
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
คอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
ยานพาหนะ
งานระหว่่างทำำ�
รวม
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เพิ่่� มขึ้้�น

จำำ�หน่่าย

ปลายงวด

ต้้นงวด

เพิ่่� มขึ้้�น

จำำ�หน่่าย

ปลายงวด

ราคาสุุทธิิ

8.94
96.84

-

-

8.94
96.84

74.39

3.11

-

77.50

8.94
19.34

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

(0.68)
(0.05)
(0.74)
(4.70)
(0.08)
(6.25)

65.85
1.68
32.57
60.90
7.36
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
1.22
28.18
46.29
3.15
190.12

32.07
0.46
4.39
14.61
4.21
84.02

6.5 ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์สุทุ ธิิ (ต่่อ)
	สำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. มีีค่่าเสื่่อ� มราคาอาคารและอุุปกรณ์์ จำำ�นวน 27.16 ล้้านบาท
และ 23.39 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ได้้แสดงไว้้ในค่่าใช้้จ่าย
่ เกี่่ย� วกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� และ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีอาคารและอุุปกรณ์์ราคาทุนุ รวม 115.14 ล้้านบาท และ 92.91 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ที่่�คิดิ ค่่าเสื่่อ� มราคาเต็็มจำำ�นวนแล้้วแต่่ยังั ใช้้งานอยู่่�
สิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้สุทุ ธิิ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

หน่่วย : ล้้านบาท
2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

ราคาทุุน
ต้้นงวด

สิิทธิิตามสััญญาเช่่าอาคาร
สิิทธิิตามสััญญาเช่่า
ยานพาหนะ
รวม

เพิ่่� มขึ้้�น

ปิิดสััญญา ปลายงวด

เพิ่่� มขึ้้�น

ต้้นงวด

ปิิดสััญญา ปลายงวด

ราคาสุุทธิิ

19.74

2.31

-

22.05

-

8.58

-

8.58

13.47

21.83

-

-

21.83

-

5.82

-

5.82

16.01

41.57

2.31

-

43.88

-

14.40

-

14.40

29.48

	สำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีค่่าเสื่่อ� มราคาสิิทธิิตามสััญญาเช่่า จำำ�นวน 14.37 ล้้านบาท เนื่่�องจาก
มีีการปรัับปรุุงลดรายการค่่าเสื่่อ� มราคาสิิทธิิตามสััญญาเช่่าอาคารจำำ�นวน 0.03 ล้้านบาท กรณีีได้้รับั การลดค่่าเช่่าที่่ต้� อ้ งจ่่ายชำำ�ระ
ตามสััญญาเช่่าเป็็นบางส่่วนในช่่วงเวลาหนึ่่�งเนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19) โดยค่่าเสื่่อ� มราคาสิิทธิิ
ตามสััญญาเช่่าได้้แสดงไว้้ในค่่าใช้้จ่าย
่ เกี่่ย� วกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
6.6 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนอื่่น� สุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

ราคาทุุน
ต้้นงวด

โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ลิิขสิิทธิ์์�
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ระหว่่างพััฒนา
รวม

เพิ่่� มขึ้้�น

ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายสะสม

จำำ�หน่่าย

ปลายงวด

เพิ่่� มขึ้้�น

ต้้นงวด

จำำ�หน่่าย

ปลายงวด

ราคาสุุทธิิ

82.14

18.36

-

100.50

43.48

17.36

-

60.84

39.66

66.14

11.61

(7.13)

70.62

-

-

-

-

70.62

148.28

29.97

(7.13)

171.12

43.48

17.36

-

60.84

110.28

หน่่วย : ล้้านบาท
2562
ราคาทุุน
ต้้นงวด

โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ลิิขสิิทธิ์์�
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ระหว่่างพััฒนา
รวม

เพิ่่� มขึ้้�น

ค่่าตััดจำ�ำ หน่่ายสะสม

จำำ�หน่่าย

ปลายงวด

เพิ่่� มขึ้้�น

ต้้นงวด

จำำ�หน่่าย

ปลายงวด

ราคาสุุทธิิ

59.22

24.63

(1.71)

82.14

35.84

9.35

(1.71)

43.48

38.66

15.37

65.00

(14.23)

66.14

-

-

-

-

66.14

74.59

89.63

(15.94)

148.28

35.84

9.35

(1.71)

43.48

104.80
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6.6 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนอื่่น� สุุทธิิ (ต่่อ)
	สำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. มีีค่่าตัดั จำำ�หน่่ายจำ�ำ นวน 17.36 ล้้านบาท และ 9.35 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ ได้้แสดงไว้้ในค่่าใช้้จ่าย
่ เกี่่ย� วกัับอาคารสถานที่่�และอุุปกรณ์์ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� และ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
และ 2562 มีีสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนราคาทุุนรวม 33.43 ล้้านบาท และ 27.28 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับที่่คิ� ดิ ค่่าตัดั จำำ�หน่่ายเต็็มจำำ�นวนแล้้ว
แต่่ยังั ใช้้งานอยู่่�
6.7 สิินทรััพย์์อื่น่� สุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. มีีสิินทรััพย์์อื่่น� จำำ�นวน 57.36 ล้้านบาท และ 51.76 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

เงิินทดรองและอื่่�น ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้าอื่่�น ๆ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
เงิินทดรองค่่าขึ้้�นศาล
หััก ค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าเงิินทดรองค่่าขึ้้�นศาล
รวม

5.41
2.95
49.00
48.88
(48.88)
57.36

2562

9.53
2.54
39.69
43.88
(43.88)
51.76

6.8 ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�ป
� ระกัันรัับล่่วงหน้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. มีีค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันรัับล่่วงหน้้า จำำ�นวน 2,716.82 ล้้านบาท
และ 2,388.62 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ยอดต้้นงวด
บวก รัับระหว่่างงวด
หััก บัันทึึกรัับรู้�ราย
้ ได้้
ยกเลิิก ลดวงเงิิน ดำำ�เนิินคดีี
คืืนเป็็นเงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมสำำ�หรัับโครงการอื่่�นที่่�รััฐจ่่ายแทน SMEs
ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันรัับล่่วงหน้้า

2563

2562

2,388.62
4,543.63
(4,067.37)
(138.07)
(9.99)
2,716.82

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

6.9 เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมจากรััฐบาล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. มีีเงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมจากรััฐบาล จำำ�นวน 485.82 ล้้านบาท และ
92.57 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

ยอดต้้นงวด
บวก รัับเงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมจากรััฐบาล
รัับคืืนค่่าธรรมเนีียมเนื่่�องจากไม่่ใช้้วงเงิิน
หััก โอนเป็็นค่่าธรรมเนีียมรัับล่่วงหน้้า
โอนเป็็นเงิินชดเชยความเสีียหายสำำ�หรัับโครงการอื่่�นตามมติิ ครม.
ยอดปลายงวด
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92.57
1,941.83
9.99
(1,558.57)
485.82

2562

224.17
392.55
11.27
(525.88)
(9.54)
92.57

6.10 เงิินชดเชยค่่าความเสีียหายโครงการ PGS จากรััฐบาล

ยอดต้้นงวด
บวก เงิินชดเชยความเสีียหายจากรััฐบาล
รัับเงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมคงเหลืือจากการปิิดโครงการ PGS
หััก โอนเงิินชดเชยจากรััฐบาลรัับรู้้�เป็็นรายได้้
ยอดปลายงวด

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

2562

4,701.80
7,750.40
(1,770.66)
10,681.54

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

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เงิินชดเชยความเสีียหายคงเหลืือจากการปิิดโครงการ PGS บสย. ได้้โอนไปยัังโครงการอื่่�น
ที่่�มีีมติิ ครม.
6.11 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน
	บสย. มีีภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงานหลัังออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

ประมาณการผลประโยชน์์ของพนัักงาน (ผลประโยชน์์ในอดีีต)
บวก ต้้นทุุนบริิการผลประโยชน์์ของพนัักงานระหว่่างงวด
ดอกเบี้้�ยผลประโยชน์์ของพนัักงานระหว่่างงวด
หััก ต้้นทุุนบริิการผลประโยชน์์ของพนัักงานลดลงระหว่่างงวด
ยอดปลายงวด

47.91
39.91
0.92
(2.78)
85.96

	สมมติิฐานที่่�สำ�ำ คััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุปได้้ดังั นี้้�

เกษีียณอายุุ

48.12
8.29
1.21
(9.71)
47.91

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

อััตราคิิดลดเฉลี่่�ย ต่่อปีี (ร้้อยละ)
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคตตามการคิิดลด โดยเฉลี่่�ย ต่่อปีี (ร้้อยละ)
อััตราการหมุุนเวีียนของพนัักงาน (ร้้อยละ)
อััตราการตาย

2562

2562

1.22
2.63
6.50
6.50
4.59
2.91
ตารางมรณะไทย ตารางมรณะไทย
2560
2560
60 ปีี
60 ปีี

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของสมมติิฐานหลัักในการคำำ�นวณ
ประมาณการหนี้้สิ� นิ ผลประโยชน์์ของพนัักงานของ บสย. มีีความอ่่อนไหวต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของข้้อสมมติิฐานต่่าง ๆ
ที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณการเปลี่่�ยนแปลงในแต่่ละข้้อสมมติิฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ที่่�อาจเป็็นไปได้้อย่่างสมเหตุุสมผล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยถืือว่่าข้อ้ สมมติิฐานอื่่น� ๆ คงที่่�จะมีีผลกระทบต่่อภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้เป็็นจำำ�นวนเงิินดัังต่่อไปนี้้�
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6.11 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน (ต่่อ)
ประมาณการหนี้้สิ� นิ เพิ่่�มขึ้้น� (ลดลง)

หน่่วย : ล้้านบาท
31 ธัันวาคม 2563

อััตราคิิดลด
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
อััตราการหมุุนเวีียนของพนัักงาน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
อััตรามรณะในอนาคต
เพิ่่�มขึ้้�น 1 ปีี
ลดลง 1 ปีี

72.61
90.21
81.81
79.12
72.29
83.55
81.19
80.31

การวิิเคราะห์์การครบกำำ�หนดของการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์
ตารางต่่อไปนี้้แ� สดงข้้อมููลระยะเวลาการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ถัวั เฉลี่่ยถ่
� ว่ งน้ำำ�� หนัักของโครงการผลประโยชน์์ของพนัักงาน
และระยะเวลาครบกำำ�หนดของการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ที่่คำ� �ำ นวณจากภาระผููกพัันตามโครงการผลประโยชน์์ซึ่ง่� คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระ
ในอนาคตก่่อนการคิิดลด
ผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่�คาดว่่าจะจ่่าย

หน่่วย : ล้้านบาท
31 ธัันวาคม 2563

ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 1
ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 2 - ปีีที่่� 5
ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 6 - ปีีที่่� 10
ส่่วนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระปีีที่่� 11 - ปีีที่่� 15
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1.67
16.92
58.62
66.31

6.12 สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย
หน่่วย : ล้้านบาท
ยอดต้้นงวด
บวก จำำ�นวนที่่�ตั้้�งสำำ�รองระหว่่างงวด
เงิินชดเชยค่่าความเสีียหายจากรััฐบาล โครงการ PGS
ปรัับปรุุงยกเลิิกการจ่่ายชดเชยงวดก่่อน
หััก ค่่าประกัันชดเชยจ่่ายระหว่่างงวด
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS 3
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS 4
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS รายสถาบัันการเงิิน 1 (7 ปีี)
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS รายสถาบัันการเงิิน 2 (5 ปีี)
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS รายสถาบัันการเงิิน 2 (7 ปีี)
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS รายสถาบัันการเงิิน 3 (5 ปีี)
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS รายสถาบัันการเงิิน 3 (7 ปีี)
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS หนี้้�นอกระบบ
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS Ibank Big Five
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS BI SCBT
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS PIL 55
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS BI SCBT Y2014 (รอบ2)
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยคงเหลืือเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ PGS New/Start-upSMEs56
ยอดปลายงวด

7,395.25
6,699.05
1,660.32
0.03
15,754.65
(7,503.18)
(5.30)
(3.77)
(10.62)
(62.37)
(0.28)
(2.06)
8,167.07

7,855.97
5,756.01
1,014.23
2.87
14,629.08
(7,155.05)
(7.62)
(0.09)
(29.67)
(34.41)
(5.31)
(0.18)
(0.16)
(1.34)
7,395.25

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย เป็็นเงิินที่่� บสย. กัันเงิินสำำ�รองตามหลัักเกณฑ์์และความรัับผิดิ ชอบ
ที่่�กำ�ำ หนดในหลัักเกณฑ์์การค้ำำ�� ประกัันแต่่ละประเภทโครงการ และบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดที่่�กัันเงิินสำำ�รองไว้้ โดย บสย.
กัันเงิินสำำ�รองในส่่วนที่่�มีีภาระค้ำำ�� ประกััน (หมายเหตุุ 6.18) เฉพาะโครงการเดิิมที่่�เป็็นลููกหนี้้จั� ดั ชั้้น� ต่ำำ�� กว่่ามาตรฐานเป็็นต้้นไป
	สำำ�รองค่่าประกัันชดเชยจำำ�แนกตามประเภทการค้ำำ�� ประกัันและการจััดชั้้�นหนี้้� ประกอบด้้วย โครงการปกติิตั้้�งสำำ�รอง
ค่่าประกัันชดเชย จำำ�นวน 1,073.01 ล้้านบาท และโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตั้้ง� สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย
จำำ�นวน 7,094.06 ล้้านบาท รายละเอีียดดัังนี้้�
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6.12 สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ PGS ปีี 2563
โครงการ บสย.
โครงการปกติิ

ยอดต้้นงวด
บวก สำำ�รองค่่าประกัันชดเชยระหว่่างงวด
ตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย - เงิินชดเชย
ค่่าความเสีียหายโครงการรััฐ
สำำ�รองจากการยกเลิิกการจ่่าย
ค่่าประกัันชดเชยงวดก่่อน
หััก ค่่าประกัันชดเชยจ่่ายระหว่่างงวด
สำำ�รองลดลงระหว่่างงวด
สำำ�รองจากการสิ้้�นสุุดโครงการค้ำำ��ประกััน
ยอดปลายงวด

โครงการนโยบายรััฐ (PGS-PSA)

PGS-Non PSA

รััฐชดเชย
ความเสีียหาย

รวม

รััฐไม่่ชดเชย
ความเสีียหาย

1,147.93
163.07

1,029.94
687.36

5,070.07
5,994.03

147.31
27.16

7,395.25
6,871.62

-

-

1,660.32

-

1,660.32

(65.42)
(172.57)
1,073.01

(603.74)
(19.97)
1,093.59

0.03
(6,833.89)
(2.06)
5,888.50

(0.13)
(62.37)
111.97

0.03
(7,503.18)
(172.57)
(84.40)
8,167.07

หน่่วย : ล้้านบาท
โครงการ PGS ปีี 2562
โครงการ บสย.
โครงการปกติิ

ยอดต้้นงวด
บวก สำำ�รองค่่าประกัันชดเชยระหว่่างงวด
ตั้้�งสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย - เงิินชดเชย
ค่่าความเสีียหายโครงการรััฐ
สำำ�รองจากการยกเลิิกการจ่่าย
ค่่าประกัันชดเชยงวดก่่อน
หััก ค่่าประกัันชดเชยจ่่ายระหว่่างงวด
สำำ�รองลดลงระหว่่างงวด
สำำ�รองจากการสิ้้�นสุุดโครงการค้ำำ��ประกััน
ยอดปลายงวด
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โครงการนโยบายรััฐ (PGS-PSA)

PGS-Non PSA

รััฐชดเชย
ความเสีียหาย

รวม

รััฐไม่่ชดเชย
ความเสีียหาย

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

(0.03)
(0.18)
147.31

2.87
(7,155.05)
(246.79)
(78.78)
7,395.25

6.12 สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย (ต่่อ)
1. โครงการปกติิ บสย. ได้้ตั้้ง� สำำ�รองค่่าประกัันชดเชยเท่่ากับั ภาระค้ำำ�� ประกัันสุุทธิิในอััตราร้้อยละ 100 ดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท
2563
ภาระค้ำำ�ประกััน

จััดชั้้�นปกติิ
จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
จััดชั้้�นสงสััย
จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม

1,385.75
155.83
74.80
79.51
2,139.71
3,835.60

2562

ตั้้�งสำำ�รองค่่าประกััน
ชดเชยเท่่ากัับภาระ
ค้ำำ�ประกัันสุุทธิิ**

29.35
40.98
1,002.68
1,073.01

ภาระค้ำำ�ประกััน

ตั้้�งสำำ�รองค่่าประกััน
ชดเชยเท่่ากัับภาระ
ค้ำำ�ประกัันสุุทธิิ**

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

**ภาระค้ำำ�� ประกัันสุทุ ธิิ หมายถึงึ ภาระค้ำำ�� ประกัันหลัังหัักมููลค่า่ หลัักประกัันรวมดอกเบี้้ย� ที่่�นำ�ำ มาใช้้ในการกัันเงิินสำ�ำ รองซึ่่ง� คำำ�นวณจากหลัักเกณฑ์์การจ่่าย
ค่่าประกัันชดเชยตามประเภทการค้ำำ�� ประกััน (หมายเหตุุ 4.8)

2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้้ตั้้ง� ภาระค้ำำ�� ประกัันและตั้้ง� สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ภาระค้ำำ�ประกััน
2563

จััดชั้้�นปกติิ
จััดชั้้�นกล่่าวถึึงเป็็นพิิเศษ
จััดชั้้�นต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
จััดชั้้�นสงสััย
จััดชั้้�นสงสััยจะสููญ
รวม

364,643.60
31,547.04
8,330.40
3,581.57
39,435.63
447,538.24

2562

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

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. กัันเงิินสำำ�รองตามเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนดในนโยบายการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ
(หมายเหตุุ 4.7) เป็็นเงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยทั้้�งสิ้้น� 8,167.07 ล้้านบาท และ 7,395.25 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับโครงการ
RP เป็็นโครงการที่่� บสย. จะรัับผิดิ ชอบการจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชยตามอััตราส่่วนสููญเสีียที่่�กำ�ำ หนดแต่่ไม่่เกิินภาระค้ำำ�� ประกัันซึ่่ง� จำำ�นวน
เงิินที่่�จะต้้องประมาณการนั้้�นจะต้้องนำำ�มููลค่่าหลัักประกัันที่่�ขายได้้สุทุ ธิิมาหัักออกจากภาระหนี้้สิ� นิ ทั้้�งหมด จึึงจะกำำ�หนดส่่วนสููญเสีีย
ที่่�เกิิดขึ้้น� เพื่่�อนำำ�มาประมาณการเงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. ได้้กันั เงิินสำำ�รองสำำ�หรัับ
โครงการ RP จำำ�นวน 872.68 ล้้านบาท และ 919.76 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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6.12 สำำ�รองค่่าประกัันชดเชย (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิิน
จากการค้ำำ�ประกัันลููกหนี้้�สุุทธิิ

ยอดต้้นงวด
บวก จ่่ายค่่าประกัันชดเชย
หััก รัับคืืนค่่าประกัันชดเชย
ยอดลููกหนี้้�ปลายงวด
หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ยอดปลายงวด

เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการ
ค้ำำ�ประกัันลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐสุุทธิิ
ส่่วนที่่�ไม่่มีีการชดเชย
ความเสีียหายจากรััฐบาล

ส่่วนที่่�มีีการชดเชย
ความเสีียหายจากรััฐบาล
2563

2563

2562

2563

2562

8,410.98
669.18
(26.91)
9,053.25
(9,053.25)
-

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

1,029.12
0.13
(25.41)
1,003.84
(1,003.84)
-

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

34,907.74
6,833.89
(139.26)
41,602.37
(41,602.37)
-

6.13 หนี้้สิ� นิ อื่่น�

28,728.27
6,415.37
(235.90)
34,907.74
(34,907.74)
-

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

เงิินค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันที่่�รััฐบาลจ่่ายแทน SMEs รอจ่่ายคืืนลููกค้้า
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
โบนััสค้้างจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
เจ้้าหนี้้�ตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิ
รวม

2562

2562

11.32
37.98
31.12
7.52
30.51
118.45

11.32
47.08
84.29
11.78
154.47

6.14 ทุุนเรืือนหุ้้�น
ตามพระราชบััญญััติบรรษั
ิ ทั ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม พ.ศ. 2534 ให้้ บสย. มีีทุุนประเดิิม 400 ล้้านบาท
โดยกระทรวงการคลัังถืือหุ้้�นร้้อยละ 25 และผู้้ถื� อื หุ้้�นอื่่น� อีีกร้้อยละ 75 และตั้้ง� แต่่ปีี 2543 เป็็นต้้นมา บสย. ได้้รับั การพิิจารณา
เพิ่่�มทุุนมาเป็็นระยะ ๆ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีหุ้้�นสามััญจดทะเบีียนทั้้�งหมด 68,399,467 หุ้้�น ซึ่ง่� มีีมููลค่่าหุ้้�นละ 100
บาท เป็็นหุ้้�นที่่�ออกและชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้วจำำ�นวน 67,024,730 หุ้้�น เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้น� 6,702.47 ล้้านบาท โดยมีีลำำ�ดัับเหตุุการณ์์ดังั นี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ทุุนประเดิิม พ.ศ. 2534
เพิ่่�มทุุนเมื่่�อวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2543 จำำ�นวน 40 ล้้านหุ้้�น หุ้้�นละ 100 บาท
เพิ่่�มทุุนเมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2551 จำำ�นวน 3,024,730 หุ้้�น หุ้้�นละ 100 บาท
เพิ่่�มทุุนเมื่่�อวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2552 จำำ�นวน 20 ล้้านหุ้้�น หุ้้�นละ 100 บาท
รวมทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว

400.00
4,000.00
302.47
2,000.00
6,702.47

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีสััดส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นโดยกระทรวงการคลัังเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ร้้อยละ 95.49
ของทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
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6.15 องค์์ประกอบอื่่น� ของส่่วนของเจ้้าของ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. มีีกำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการปรัับมููลค่่าของเงิินลงทุุนใน
กองทุุนส่่วนบุุคคลให้้เป็็นมููลค่่ายุติุ ธิ รรม จำำ�นวน (57.61) ล้้านบาท และ 64.62 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

ยอดต้้นงวด
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการปรัับมููลค่่าของเงิินลงทุุนระหว่่างงวด
ยอดปลายงวด

2562

64.62
(122.23)
(57.61)

(73.45)
138.07
64.62

6.16 ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย จำำ�นวน 497.36 ล้้านบาท โดย บสย. ได้้กันั เงิินสำำ�รองใน
อััตราร้้อยละ 20 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี ตามข้้อบัังคัับของ บสย. หมวดเงิินสำำ�รองและเงิินปัันผล ข้้อ 77
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

ยอดต้้นงวด
กำำ�ไรจััดสรรระหว่่างงวด
ยอดปลายงวด

2562

371.39
125.97
497.36

296.02
75.37
371.39

6.17 เงิินปัันผลจ่่าย
	ที่่�ประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�น บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อมครั้้�งที่่� 28/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 22 เมษายน 2563
ได้้มีีมติิอนุุมัติั ใิ ห้้จ่าย
่ เงิินปัันผลจากการดำำ�เนิินงานปีี 2562 ในอััตราหุ้้�นละ 4.38 บาท จำำ�นวน 67,024,730 หุ้้�น รวมเป็็นเงิินปัันผล
จำำ�นวน 293.57 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� เมื่่อ� วัันที่่� 23 เมษายน 2563 บสย. ได้้จ่าย
่ เงิินปัันผลตามมติิที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นแล้้ว
6.18 ภาระผููกพัันจากภาระค้ำำ�ป
� ระกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
การดำำ�เนิินงานเพื่่�อประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อมของ บสย. สำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562
มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

ภาระค้ำำ��ประกัันต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างงวด
ลดลงระหว่่างงวด
ภาระค้ำำ��ประกัันปลายงวด
เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย (หมายเหตุุ 6.12)

388,733.12
139,807.89
528,541.01
(77,167.17)
451,373.84
8,167.07

2562

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

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีภาระค้ำำ�� ประกััน จำำ�นวน 451,373.84 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นการค้ำำ�� ประกัันโครงการ
ปกติิ จำำ�นวน 3,835.60 ล้้านบาท และภาระค้ำำ�� ประกัันโครงการ PGS จำำ�นวน 447,538.24 ล้้านบาท (หมายเหตุุ 6.12) ซึ่่ง� ภาระ
ค้ำำ�� ประกัันจำำ�นวนดัังกล่่าวมีีการกัันเงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชย จำำ�นวน 8,167.07 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. ได้้ตั้้ง� เงิินสำำ�รองค่่าประกัันชดเชยสำำ�หรัับความเสีียหายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น�
จากภาระค้ำำ�� ประกัันเป็็นจำำ�นวนเงิิน 8,167.07 ล้้านบาท และ 7,395.25 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (หมายเหตุุ 6.12)
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6.19 ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั จำำ�แนกตามประเภทธุุรกรรม
6.19.1 ฐานะการเงิินจำำ�แนกตามประเภทธุุรกรรม

หน่่วย : ล้้านบาท
2563

สิินทรััพย์์รวม
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันรัับล่่วงหน้้า
เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมจากรััฐบาล
เงิินชดเชยค่่าความเสีียหายโครงการ PGS จากรััฐบาล

2562

31,420.68
357.35
27,285.29
2,716.82
485.82
10,681.54

6.19.2 ผลการดำำ�เนิินงานจำำ�แนกตามประเภทธุุรกรรม

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

หน่่วย : ล้้านบาท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

รายได้้ดอกเบี้้ยสุ
� ุทธิิ
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกััน
ค่่าประกัันชดเชย
รายได้้ดอกเบี้้�ยและค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันสุุทธิิ
รายได้้เงิินชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ค่่าประกัันชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน

31 ธัันวาคม 2562

174.51
6,712.10
(6,678.41)
208.20
1,660.32
(1,660.32)
590.75
(546.00)
252.95

6.20 รายได้้ดอกเบี้้ย�

324.97
5,926.93
(5,485.92)
765.98
1,014.23
(1,014.23)
526.36
(538.57)
753.77

หน่่วย : ล้้านบาท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุน
เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการค้ำำ��ประกัันลููกหนี้้�
เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการค้ำำ��ประกัันลููกหนี้้�ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รวม

31 ธัันวาคม 2562

3.69
152.73
4.80
14.31
175.53

6.21 กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน

4.07
271.34
8.35
41.21
324.97

หน่่วย : ล้้านบาท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

รายได้้จากการบริิหารเงิินกองทุุนส่่วนบุุคคล
หััก ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการกองทุุน
กำำ�ไรสุุทธิิจากเงิินลงทุุน
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222.54
(4.44)
218.10

31 ธัันวาคม 2562

395.30
(6.29)
389.01

6.22 รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่น� ๆ

หน่่วย : ล้้านบาท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

หนี้้�สููญรัับคืืน
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานโครงการ รายสถาบััน ระยะที่่� 1 (7ปีี)
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานโครงการ รายสถาบััน ระยะที่่� 2 (5ปีี)
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานโครงการ รายสถาบััน ระยะที่่� 2 (7ปีี)
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานโครงการ รายสถาบััน ระยะที่่� 3 (5ปีี)
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานโครงการ รายสถาบััน ระยะที่่� 3 (7ปีี)
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานโครงการ BI SCBT Y2014 (รอบ1)
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานโครงการ BI SCBT Y2014 (รอบ2)
ค่่าประกัันชดเชยจ่่ายสะสมจ่่ายน้้อยกว่่าค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันสะสม
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมจากการยกเลิิก ลดวงเงิิน การค้ำำ��ประกััน
รายได้้อื่่�นค่่าธรรมเนีียมการจ่่ายค่่าประกัันชดเชยโครงการรััฐ
รายได้้อื่่�นค่่าธรรมเนีียมออกหนัังสืือค้ำำ��ประกััน
รายได้้อื่่�นค่่าจััดการค้ำำ��ประกััน
รายได้้จากการติิดตามค่่าประกัันชดเชยและอื่่�น ๆ
อื่่�น ๆ
รวม

31 ธัันวาคม 2562

1.12
3.76
3.27
0.26
11.56
4.88
0.13
0.47
7.12
26.59
3.62
62.78

6.23 ค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ

1.00
24.74
6.59
0.03
1.34
38.18
2.47
0.09
0.93
75.37

หน่่วย : ล้้านบาท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
- ค่่าโฆษณาประชาสััมพัันธ์์และพััฒนาธุุรกิิจ
- ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินคดีี
- ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงานอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายเดิินทาง
ค่่าบริิการวิิชาชีีพ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
รวม

31 ธัันวาคม 2562

4.49
3.64
0.44
0.41

6.91
3.73
2.85
0.33

0.17
1.27
3.49
9.42

1.05
0.67
4.19
12.82
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6.24 ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสำำ�คัญ
ั ของกิิจการ

หน่่วย : ล้้านบาท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
รวม

31 ธัันวาคม 2562

28.61
28.61

22.45
22.45

	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร หมายถึึง ผลตอบแทนทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่เป็็นตััวเงิินที่่�จ่่ายให้้แก่่กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
และผู้้�บริิหาร 6 รายแรกนัับต่่อจากกรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป ตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 24 (ปรัับปรุุง 2560) เรื่่�อง
การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับบุคค
ุ ลหรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกััน บสย. ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 19 เรื่่อ� ง ผลประโยชน์์ของ
พนัักงาน โดยบัันทึึกรัับรู้ผ�้ ลประโยชน์์ระยะยาวของผู้้�บริหิ าร ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผลประโยชน์์ของพนัักงานหลัังเกษีียณอายุุตามกฎหมาย
แรงงาน และตามระเบีียบสวััสดิิการด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคลของ บสย. ซึ่่�งผลประโยชน์์ระยะยาวของผู้้�บริิหาร
สำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 0.71 ล้้านบาท โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะ
ยาวของผู้้�บริหิ ารจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 4.63 ล้้านบาท
6.25	สิินทรััพย์์สภาพคล่่อง
สิินทรััพย์์สภาพคล่่องของ บสย. หมายถึึง เงิินฝากหรืือตราสารทางการเงิินที่่�มีีสภาพคล่่องและความมั่่�นคงที่่� บสย.
ต้้องดำำ�รงไว้้เพื่่�อความเพีียงพอสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานและสามารถรองรัับการจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชย ประกอบด้้วย เงิินฝากทุุกประเภท
บััตรเงิินฝาก ตั๋๋ว� สััญญาใช้้เงิิน ตั๋๋ว� แลกเงิิน พัันธบััตร ตั๋๋ว� เงิินคลััง ตลาดเงิินที่่�มีีความเสี่่ย� งของตราสารที่่�ลงทุุนไม่่ต่า่ งจากขอบเขต
การลงทุุนของ บสย. และตราสารทางการเงิินอื่่น� ที่่�ได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ บสย. โดยเงิินฝากและตราสารทางการเงิิน
ข้้างต้้นจะต้้องมีีอายุุคงเหลืือไม่่เกิิน 3 ปีี ทั้้�งนี้้ห้� า้ มลงทุุนในตราสารทุุน
แหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน
	บสย. มีีแหล่่งที่่�มาของสภาพคล่่องจากค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกััน เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมและเงิินชดเชยค่่าความเสีียหาย
โครงการของรััฐบาล ดอกเบี้้ย� รัับจากเงิินลงทุุน การรัับคืนื เงิินค่่าประกัันชดเชย และรายได้้อื่่น� ๆ แหล่่งใช้้ไป เป็็นการจ่่ายค่า่ ประกััน
ชดเชย ค่่าใช้้จ่ายดำ
่ �ำ เนิินงานและรายจ่่ายลงทุุน โดย บสย. กำำ�หนดกรอบการดำำ�รงสภาพคล่่อง ตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิหาร
เงิินลงทุุนกำำ�หนด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. มีีแหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563

แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน
ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกััน
เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมและเงิินชดเชยค่่าความเสีียหายโครงการของรััฐบาล
เงิินกองทุุนส่่วนบุุคคล
รวมเงิินทุุนรัับ
แหล่่งที่่�ใช้้ไปของเงิินทุุน
เงิินชดเชยค่่าความเสีียหายของโครงการ
เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันโครงการของรััฐบาล
รวมเงิินทุุนใช้้ไป
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2562

5,011.42
9,692.23
9,990.44
24,694.09

4,454.52
402.10
10,194.57
15,051.19

9,273.86
1,558.56
10,832.42

7,155.05
525.89
7,680.94

6.26 สิินทรััพย์์ทางการเงิิน หนี้้สิ� นิ ทางการเงิิน ที่่�วัดั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม
ตารางแสดงยอดคงเหลืือของสิินทรััพย์์ทางการเงิินจำำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลืือของสััญญา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
และ 2562 ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2563
เกิินกว่่า 1
เดืือน
แต่่ ไม่่เกิิน 3
เดืือน

ไม่่เกิิน
1 เดืือน

สิินทรััพย์์
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน

406.36
406.36

เกิินกว่่า 3
เดืือน
แต่่ ไม่่เกิิน 1
ปีี

-

เกิินกว่่า 1 ปีี

รวม

406.36
9,990.44 17,294.85 27,285.29
9,990.44 17,294.85 27,691.65

หน่่วย : ล้้านบาท
2562
ไม่่เกิิน
1 เดืือน

สิินทรััพย์์
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการค้ำำ��ประกัันลููกหนี้้�
เงิินชดเชยให้้สถาบันั การเงิินจากการค้ำำ�� ประกัันลููกหนี้้โ� ครงการรััฐ
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน

เกิินกว่่า 1
เดืือน
แต่่ ไม่่เกิิน 3
เดืือน

187.46
187.46

เกิินกว่่า 3
เดืือน
แต่่ ไม่่เกิิน 1
ปีี

เกิินกว่่า 1 ปีี

- 10,194.57 11,217.52
- 8,410.98
- 35,936.87
- 10,194.57 55,565.37

รวม

187.46
21,412.09
8,410.98
35,936.87
65,947.40

ตารางแสดงยอดคงเหลืือเฉลี่่�ย และจำำ�นวนดอกเบี้้�ยสำ�ำ หรัับตราสารทางการเงิินชนิิดที่่�มีีดอกเบี้้�ยของ บสย. สำำ�หรัับปีี
สิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท
2563
ยอดคงเหลืือ
เฉลี่่�ย

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�มีีดอกเบี้้�ย
รายการระหว่่างธนาคารและ
ตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิิน
จากการค้ำำ��ประกัันลููกหนี้้�
เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิิน
จากการค้ำำ��ประกัันลููกหนี้้�โครงการรััฐ
รวม

2562
อััตราดอกเบี้้�ย
เฉลี่่�ย
(ร้้อยละ)

จำำ�นวน
ดอกเบี้้�ย

ยอดคงเหลืือ
เฉลี่่�ย

จำำ�นวน
ดอกเบี้้�ย

อััตราดอกเบี้้�ย
เฉลี่่�ย
(ร้้อยละ)

406.36

2.64

0.35

187.46

4.07

0.50

27,285.29

152.73

1.40

21,412.09

271.34

1.94

-

-

-

8,410.98

8.35

7.50

-

-

-

35,936.87

41.21

7.50

27,691.65

155.37

65,947.40

324.97
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6.26 สิินทรััพย์์ทางการเงิิน หนี้้สิ� นิ ทางการเงิิน ที่่�วัดั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม (ต่่อ)
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัดั มููลค่่าด้ว้ ยมููลค่่ายุติุ ธิ รรม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
2563
มููลค่่าตามบััญชีี

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสด
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว - พัันธบััตรและเงิินฝากประจำำ�
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว - เงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล
รวม

0.11
406.36
17,294.85
9,990.44
27,691.76

หน่วย : ล้านบาท
2562

มููลค่่ายุุติิธรรม

มููลค่่าตามบััญชีี

0.11
406.36
17,294.85
9,990.44
27,691.76

มููลค่่ายุุติิธรรม

0.14
187.46
11,217.51
10,194.57
21,599.68

0.14
187.46
11,217.51
10,194.57
21,599.68

	ระดัับของมููลค่่ายุติุ ธิ รรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�วัดั มููลค่่ายุติุ ธิ รรมที่่�เกิิดขึ้้น� ประจำำ� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท
2563
ระดัับ 1

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิินสุุทธิิ
เงิินลงทุุนสุุทธิิ
- เงิินฝาก
- พัันธบััตร
- หุ้้�นกู้้�
- เงิินลงทุุนในกองทุุนส่่วนบุุคคล
รวม

2562

ระดัับ 2

รวม

ระดัับ 1

ระดัับ 2

406.36

-

406.36

187.46

-

187.46

9,300.00
-

5,015.42
2,979.43
9,990.44
17,985.29

9,300.00
5,015.42
2,979.43
9,990.44
27,691.65

2,255.00
-

6,876.30
2,086.21
10,194.57
19,157.08

2,255.00
6,876.30
2,086.21
10,194.57
21,599.54

9,706.36

2,442.46

6.27 กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
	บสย. มีีกำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้�นฐานสำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 ดัังนี้้�

หน่วย : ล้านบาท

2563

กำำ�ไรสุุทธิิ (หน่่วย : ล้้านบาท)
หาร จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้ว (หน่่วย : ล้้านหุ้้�น)
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (หน่่วย : บาท)
บสย. ไม่่มีีกำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลด
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รวม

2562

252.95
67.02
3.77

753.77
67.02
11.25

6.28 ธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บสย. มีีข้้อมููลโดยสรุุปสำำ�หรัับธุรุ กรรมนโยบายรััฐ ดัังนี้้�
2563

หน่่วย : ล้้านบาท
2562

สิินทรััพย์์และหนี้้สิ� ิน
สิินทรััพย์์
ลููกหนี้้�รอการชดเชยจากรััฐบาลตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
เงิินอุุดหนุุนค่่าธรรมเนีียมจากรััฐบาล (หมายเหตุุ 6.9)
เงิินชดเชยค่่าความเสีียหายโครงการ PGS จากรััฐบาล (หมายเหตุุ 6.10)
รวมหนี้้�สิิน

3,499.18
3,499.18

2,307.90
2,307.90

485.82
10,681.54
11,167.36

92.57
4,701.80
4,794.37

14.31
309.87
5,993.50
1,660.32
7,978.00
(6,000.63)
(1,660.32)
(479.79)
(8,140.74)
(162.74)

41.21
61.98
5,179.77
1,014.23
6,297.19
(4,980.21)
(1,014.23)
(466.72)
(6,461.16)
(163.97)

รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
รายได้้จากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รายได้้ดอกเบี้้�ย - เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการค้ำำ��ประกัันลููกหนี้้� ตามธุุรกรรม
นโยบายรััฐ
รายได้้อื่่�น
รายได้้ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รายได้้เงิินชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
รวมรายได้้จากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ค่่าประกัันชดเชย
ค่่าประกัันชดเชยจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
รวมค่่าใช้้จ่่ายจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงาน

	ค่่าใช้้จ่่ายจากธุุรกรรมนโยบายรััฐเป็็นการปัันส่่วนค่่าใช้้จ่่ายตามธุุรกรรมและสััดส่่วนภาระค้ำำ�� ประกัันแต่่ละโครงการ ณ
วัันสิ้้น� งวดของแต่่ละรอบบััญชีี
7. ผลการดำำ�เนิินงานโครงการ PGS ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐและโครงการ บสย.
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีโครงการ PGS ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐที่่�ได้้เริ่่ม� ค้ำำ�� ประกัันตั้้ง� แต่่ปีี 2552 และสิ้้น� สุุดอายุุ
โครงการในปีี 2563 จำำ�นวน 5 โครงการ คืือ รายสถาบัันการเงิิน ระยะ 2 (5 ปีี) และ (7 ปีี), รายสถาบัันการเงิิน ระยะ 3 (5 ปีี)
และ (7ปีี), PGS BI SCBT Y2014(รอบ2), PIL/55 และ New/Start-upSMEs56 และมีีส่่วนต่่างจากการจ่่ายค่า่ ประกัันชดเชย
สะสมน้้อยกว่่าค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันสะสม ณ วัันสิ้้น� อายุุการค้ำำ�� ประกัันโครงการรวม จำำ�นวน 84.40 ล้้านบาท ซึ่ง่� ตามข้้อตกลงที่่�
บสย. มีีต่่อสถาบัันการเงิินผู้้�ให้้กู้�้ หากโครงการที่่�มีีส่่วนต่่างค่่าประกัันชดเชยสะสมจ่่ายน้้อยกว่่าค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันสะสม
ณ วัันสิ้้น� อายุุการค้ำำ�� ประกัันโครงการแล้้ว บสย. จะจ่่ายผลตอบแทนให้้แก่่สถาบันั การเงิินผู้้ใ� ห้้กู้ใ�้ นอััตราร้้อยละ 50 ของผลต่่างฯ
จากโครงการ จำำ�นวน 5 โครงการ ในปีี 2563 บสย. ได้้จ่ายค่
่ า่ ตอบแทนให้้แก่่สถาบันั การเงิินตามข้้อตกลง จำำ�นวน 5.24 ล้้านบาท
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8. การจััดประเภทรายการใหม่่
	ข้้อมููลในงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และงบกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ที่่�นำ�ำ มาแสดงเปรีียบเทีียบได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดง
รายการในงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และงบกระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นตามรููปแบบงบการเงิินตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� สกส. 27/2562
ลงวัันที่่� 2 กัันยายน 2562 เรื่่อ� ง การจััดทำำ�และการประกาศงบการเงิินของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ โดยไม่่มีีผลกระทบต่่อฐานะ
การเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�เคยรายงานไว้้เดิิม ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ก่่อนจััดประเภท
รายการใหม่่

งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ค่่าประกัันชดเชย
รายได้้จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ
รายได้้จากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายจากธุุรกรรมนโยบายรััฐ
หนี้้�สููญและหนี้้ส� งสััยจะสููญ

1,383.08
137.35
538.57
2,059.00
6,869.00

จััดประเภท
รายการใหม่่

หลัังจััดประเภท
รายการใหม่่

(6,869.00)
(61.98)
61.98
(466.72)
466.72
(6,869.00)
(6,869.00)

(5,485.92)
75.37
61.98
71.85
466.72
(4,810.00)
-

หน่่วย : ล้้านบาท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ก่่อนจััดประเภท
รายการใหม่่

จััดประเภท
รายการใหม่่

หลัังจััดประเภท
รายการใหม่่

งบกระแสเงิินสด

หนี้้�สููญและหนี้้ส� งสััยจะสููญ
เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการค้ำำ��ประกัันลููกหนี้้�
เงิินชดเชยให้้สถาบัันการเงิินจากการค้ำำ��ประกัันลููกหนี้้�
ตามธุุรกรรมนโยบายรััฐ

6,869.00

(6,862.96)

6.04

(689.33)

689.33

-

(6,173.63)
6.04

6,173.63
-

6.04

9. หนี้้สิ� นิ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. มีีหนี้้สิ� นิ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� เฉพาะที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ได้้แก่่ การถููกฟ้้องร้้องคดีีแพ่่ง จำำ�นวนเงิิน
ตามที่่�โจทก์์ฟ้อ้ งร้้อง จำำ�นวน 5.00 ล้้านบาท โดยคดีีอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของศาล
10. มาตรการช่่วยเหลืือที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ตามประกาศของ ธปท. สืืบเนื่่อ� งจากผลกระทบของการระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19)
มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้ข� องธนาคารแห่่งประเทศไทยระยะที่่� 1
เมื่่อ� วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ธปท. ได้้ออกมาตรการในการจััดชั้้น� ลููกหนี้้ที่่� ไ� ม่่ได้้เป็็นสิินเชื่่อ� ด้้อยคุุณภาพ (Non - NPL)
ในกรณีีที่่�สถาบันั การเงิินเฉพาะกิิจเชื่่อ� ได้้ว่าลูู
่ กหนี้้สา
� มารถดำำ�เนิินการตามแผนการปรัับโครงสร้้างหนี้้ไ� ด้้ โดยสามารถจััดชั้้น� ลููกหนี้้�
เป็็นลููกหนี้้ชั้้� น� ที่่� 1 หรืือลููกหนี้้ที่่� ไ� ม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญของความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตได้้ทันั ทีี ซึ่ง่� ลัักษณะดัังกล่่าวถืือว่่าเป็็น
การปรัับโครงสร้้างหนี้้�เชิิงป้้องกััน (Pre - emptive) และไม่่ถืือว่่าเป็็นการปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา (Troubled Debt
Restructuring : TDR) ทั้้�งนี้้เ� ป็็นไปตามกรอบระยะเวลาที่่� ธปท. กำำ�หนดระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
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10. มาตรการช่่วยเหลืือที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ตามประกาศของ ธปท. สืืบเนื่่อ� งจากผลกระทบของการระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19) (ต่่อ)
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ปรัับลดค่่าธรรมเนีียมกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน (FIDF) จากร้้อยละ
0.46 ของฐานเงิินฝากเป็็นร้้อยละ 0.23 ต่่อปีีเป็็นระยะเวลา 2 ปีี รวมถึึงมาตรการช่่วยเหลืือกองทุุนรวมที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากการ
ขาดสภาพคล่่องในตลาดการเงิิน (Mutual Fund Liquidity Facility : MFLF) ตามลำำ�ดัับ บสย. ไม่่มีีรายการดัังกล่่าวจึึงไม่่มีี
ผลกระทบทั้้�งจากมาตรการปรัับลดค่่าธรรมเนีียมของ FIDF และมาตรการช่่วยเหลืือกองทุุนรวม
ในระหว่่างปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บสย. ได้้เข้้าร่ว่ มโครงการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้ที่่� ไ� ด้้รับั ผลกระทบ โดย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีลููกหนี้้�จากการค้ำำ�� ประกัันเข้้าร่่วมโครงการ จำำ�นวนรวม 733 ราย ค่่าประกัันชดเชยจำำ�นวน
1,391.81 ล้้านบาท ในช่่วงตั้้ง� แต่่เดืือนเมษายน 2563 ถึึงเดืือนกัันยายน 2563
มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้ข� องธนาคารแห่่งประเทศไทยระยะที่่� 2
เมื่่�อวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2563 ธปท. ได้้ออกมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�รายย่่อยเพิ่่�มเติิมในช่่วงสถานการณ์์
ระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19) ระยะที่่� 2 ดัังนี้้�
1) ปรัับลดเพดานดอกเบี้้ย� ค่่าบริกิ ารต่่าง ๆ และเบี้้ย� ปรัับ (ดอกเบี้้ย� ฯ) ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบัตั รเครดิิต และสิินเชื่่อ� ส่่วนบุุคคล
ภายใต้้กำ�ำ กัับเป็็นการทั่่�วไป ร้้อยละ 2 - 4 ต่่อปีี โดยมีีผลตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 สิิงหาคม 2563
2) การขยายวงเงิินบััตรเครดิิต และสิินเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับ จากเดิิม 1.5 เท่่า เป็็น 2 เท่่า สำำ�หรัับลููกหนี้้ที่่� มีี�
รายได้้เฉลี่่ยต่
� อ่ เดืือนต่ำำ�� กว่่า 30,000.00 บาท เป็็นการชั่่�วคราว โดยมีีผลตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 สิิงหาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
3) มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�รายย่่อยระยะที่่�สอง โดยขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่
ลููกหนี้้รายย่
� อ่ ยที่่�ไม่่เป็็นสิินเชื่่อ� ด้้อยคุุณภาพ (Non - NPL) ณ วัันที่่� 1 มีีนาคม 2563
เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินของ ธปท. ผ่่านการลดอััตราดอกเบี้้�ยเพื่่�อช่่วยลดภาระให้้กัับลููกหนี้้�
รวมถึึงลดผลกระทบที่่�รุนุ แรงต่่อเศรษฐกิิจโดยรวมจากการแพร่่ระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการ
ปรัับลดอััตราดอกเบี้้ย� นโยบายของ ธปท. และมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือเร่่งด่่วนดัังกล่่าว โดย บสย. ได้้ออกมาตรการเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้ใ� นทุุกกลุ่่�มธุุรกิจิ ผ่่านการพัักชำำ�ระหนี้้เ� งิินต้้นและ/หรืือดอกเบี้้ย� การปรัับลดดอกเบี้้ย� และการขยายระยะเวลาการผ่่อนชำำ�ระ
รวมถึึง บสย. ได้้มีีมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้ผู้� ป�้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ตามนโยบายของ ธปท.
ในการสนัับสนุนุ สิินเชื่่อ� ดอกเบี้้ยต่ำ
� �ำ� เงื่่อ� นไขผ่่อนปรน (Soft loan)
การวััดมููลค่่าของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� บสย. สามารถพิิจารณาให้้น้ำ�ำ� หนัักของข้้อมููลที่่�มีีการคาดการณ์์
ไปในอนาคตที่่�เกิิดจากภาวะวิิกฤตชั่่ว� คราว เป็็นน้ำำ�� หนัักที่่�น้อ้ ยกว่่าข้อ้ มููลที่่�สะท้้อนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้จ� ากประสบการณ์์
ในอดีีต
นอกจากนี้้� เมื่่อ� วัันที่่� 19 มิิถุนุ ายน 2563 ธปท. ได้้ออกหนัังสืือเวีียนของ ธปท. ที่่� ธปท.ฝนส.(01)ว.648/2563 เรื่่อ� ง มาตรการ
การให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้รายย่
� อ่ ยเพิ่่�มเติิมในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19) ระยะที่่� 2 ซึ่่ง� เป็็นการ
ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ลููกหนี้้เ� พิ่่�มเติิม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีลููกหนี้้ที่่� เ� ข้้ามาตรการตามหนัังสืือเวีียนนี้้� โดยเป็็นลููกหนี้้จ� าก
การค้ำำ�� ประกัันเข้้าร่ว่ มโครงการของปีี 2563 จำำ�นวน 153 ราย ค่่าประกัันชดเชยจำำ�นวน 456.58 ล้้านบาท และลููกหนี้้จ� ากการ
ค้ำำ�� ประกัันเข้้าร่ว่ มโครงการของปีี 2564 จำำ�นวน 23 ราย จำำ�นวนเงิิน 50.95 ล้้านบาท ตามคำำ�สั่่ง� อนุุมัติั ขิ องกรรมการผู้้�จัดั การทั่่�วไป
11. การอนุุมัติั งิ บการเงิิน
งบการเงิินนี้้ไ� ด้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ บสย. เมื่่อ� วัันที่่� 11 พฤษภาคม 2564
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กิิจกรรมสำำ�คััญและบทบาทที่่�มีีต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและสัังคม
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กิิจกรรมสร้้างการรัับรู้้�กัับหน่่วยงานพัั นธมิิตร ภาครััฐ และเอกชน
พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทร
มหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้ า โปรดกระหม่่ อ ม พระราชทานผ้้ า พระกฐิิ น
ให้้ บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม (บสย.)
เป็็ น ผู้้�อัั ญ เชิิ ญ นำำ� ผ้้ า พระกฐิิ น ไปถวายแด่่ พ ระภิิ ก ษุุ ส งฆ์์
จำำ�พรรษากาลถ้้วนไตรมาส ณ วััดธาตุุทอง พระอารามหลวง
โดยมีี ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
เป็็นประธานใน “พิิธีีถวายองค์์ผ้้าพระกฐิินพระราชทาน”
ในโอกาสนี้้� นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ พร้้ อมด้้ ว ยคณะผู้้�บริิ ห าร พนัั กงาน บสย.
ผู้้�บริิหารหน่่วยงานพัันธมิิตร และประชาชน เข้้าร่่วมพิิธีีอย่่าง
พร้้อมเพรีียง ณ วััดธาตุุทอง พระอารามหลวง กรุุงเทพฯ
เมื่่อ� วัันที่่� 26 ตุุลาคม 2563
ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป บรรษััท
ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริหิ าร ให้้
การต้้อนรัับ นายสัันติิ พร้้อมพััฒน์์ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงการคลััง
คณะผู้้�บริิหารการคลััง ประจำำ�จัังหวััดในพื้้�นที่่�กลุ่่�มจัังหวััดชายแดนภาค
ใต้้คณะผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีี ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีี และผู้้�ตรวจราชการกระทรวง
การคลัั ง ในโอกาสเดิิ นทางไปประชุุ มคณะรัั ฐ มนตรีีอย่่ างเป็็ นทางการ
นอกสถานที่่� ณ จัังหวััดนราธิิวาส เพื่่�อรัับมอบนโยบายเดิินหน้้ามาตรการ
“ต่่อเติิม เสริิมทุุน SMEs สร้้างไทย” กระตุ้้�นเศรษฐกิิจ กลุ่่�มจัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้ และร่่วมประชุุมหารืือหััวหน้้าส่่วนงานราชการและรััฐวิิสาหกิิจ
พร้้อมนำำ�คณะตรวจเยี่่�ยมกิิจการผู้้�ประกอบการ SMEs เพื่่�อรัับทราบ
ภาพรวมเศรษฐกิิจ ศัักยภาพ และข้้อเสนอแนะจากภาคเอกชน ก่่อนการประชุุม
“ครม. สััญจร จัังหวััดนราธิิวาส” พร้้อมกัันนี้้� ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร และ
คณะผู้้�บริหิ าร บสย. ให้้การต้้อนรัับ นายชาญกฤช เดชวิิทักั ษ์์ ผู้้�ช่ว่ ยรััฐมนตรีี
ประจำำ�นายกรััฐมนตรีี (ปฎิิบััติิงานกระทรวงการคลััง) และนายชื่่�นชอบ
คงอุุดม ผู้้�ช่ว่ ยรััฐมนตรีีกระทรวงการคลััง ในโอกาสเดิินทางตรวจเยี่่ย� มกิิจการ
ผู้้ป� ระกอบการ SMEs ซึ่่ง� ได้้รับั การส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ การเข้้าถึงึ สิินเชื่่อ�
และการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� จาก บสย. ได้้แก่่ ร้้านนููนููห์์ อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล
จำำ�หน่่ายเสื้้อ� ผ้้าสำ�ำ เร็็จรููปมุุสลิมิ และเครื่่�องประดัับ มีีสาขาในจัังหวััดนราธิิวาส
ปััตตานีี ยะลา และกระบี่่� และส่่งออกไปประเทศมาเลเซีียและจีีน และ
ร้้านโอเค เฟอร์์นิิเจอร์์ จำำ�หน่่ายเครื่่�องใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์และชุุดเครื่่�องนอน
ณ จัังหวััดนราธิิวาส เมื่่อ� วัันที่่� 20 มกราคม 2563
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ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วย
นายวิิทัยั รััตนากร ผู้้�อำ�ำ นวยการธนาคารออมสิิน และคณะผู้้�บริหิ าร บสย. ให้้การต้้อนรัับ นายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงการคลััง และนายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ ปลััดกระทรวงการคลััง ในโอกาสเดิินทางตรวจเยี่่ย� มกิิจการลููกค้้า
บสย. และธนาคารออมสิิน ในการลงพื้้�นที่่� “ประชุุม ครม. สััญจร จัังหวััดภููเก็็ต” ระหว่่างวัันที่่� 1-2 พฤศจิิกายน 2563

ดร.อุุตตม สาวนายน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังเป็็นประธานในพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือมาตรการ
“ต่่อเติิม เสริิมทุุน SMEs สร้้างไทย” และการแถลงข่่าวโครงการ “บสย. SMEs สร้้างไทย ต่่อเติิม เสริิมทุุน” วงเงิินค้ำำ�� ประกััน
สิินเชื่่อ� 60,000 ล้้านบาท ระหว่่าง บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) กัับ 18 สถาบัันการเงิิน เพื่่�อตอกย้ำำ��
ความเชื่่อ� มั่่น� และสร้้างความมั่่น� ใจให้้กับั SMEs ในการเข้้าถึงึ แหล่่งทุุน เนื่่�องจากเป็็นโครงการที่่�ช่ว่ ย SMEs เสริิมสภาพคล่่อง
เติิมเงิินทุุนหมุุนเวีียน ช่่วย SMEs ที่่�มีีปัญ
ั หาผ่่อนชำำ�ระหนี้้� หรืืออาจกำำ�ลัังจะเป็็นหนี้้� NPL ได้้ขยายระยะเวลา ต่่อลมหายใจ
ธุุรกิจิ หรืือในกลุ่่�มที่่�มีีศักั ยภาพ สามารถเข้้าถึงึ สิินเชื่่อ� เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในธุุรกิจิ และเสริิมสภาพคล่่อง คาดว่่าจะมีี
ผู้้�ประกอบการ SMEs กลุ่่�มนี้้� ร่่วมโครงการเต็็มจำำ�นวนเป้้าหมาย 28,000 ราย โดยมีีนายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ประธาน
กรรมการ บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) และ ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บสย.
ให้้การต้้อนรัับ ณ โรงแรม เดอะ สุุโกศล กรุุงเทพ เมื่่อ� วัันที่่� 30 มกราคม 2563
ดร.รัั ก ษ์์ วรกิิ จ โภคาทร กรรมการและผู้้�จัั ด การทั่่� ว ไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ดร.เอกนิิติิ
นิิติิทััณฑ์์ประภาศ อธิิบดีีกรมสรรพากร นายปรีีดีี ดาวฉาย ประธาน
สมาคมธนาคารไทย และผู้้�แทนจาก 20 สถาบัันการเงิิน ร่่วมลงนาม
ในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือระหว่่าง บสย. กรมสรรพากร และ
20 สถาบัันการเงิิน เพื่่�อให้้การสนัับสนุนุ ผู้้ป� ระกอบการ SMEs ที่่�จัดั ทำำ�
บััญชีีชุุดเดีียวและงบการเงิินอย่่างถููกต้้อง ภายใต้้แคมเปญ “SMEs โปรดีี
บััญชีีเดีียว” โดย บสย. ซึ่่ง� มีีบทบาทด้้านการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� โดยยกเว้้น
ค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� 2 ปีี และยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
ตลอดปีี 2563 ณ กรมสรรพากร เมื่่อ� วัันที่่� 21 มกราคม 2563
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ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) และ
นางสาวนารถนารีี รััฐปััตย์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ รัักษาการแทนกรรมการผู้้�จััดการธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาด
กลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย (ธพว.) ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลง “โครงการ SME D ยกกำำ�ลััง 3” ภายใต้้
โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อยกระดัับเศรษฐกิิจชุุมชน (Local Economy Loan) ขอ ธพว. เพื่่�อขัับเคลื่่�อนมาตรการ “ต่่อเติิม
เสริิมทุุน SMEs สร้้างไทย” ชููจุุดเด่่นดอกเบี้้�ยสุุดถููก 3% ต่่อปีี นาน 3 ปีี แถมฟรีีค่่าธรรมเนีียม บสย. 3 ปีีแรก โดยมีี
นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์� ปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการ ธพว. และ นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย
ประธานกรรมการ บสย. ร่่วมเป็็นสัักขีีพยาน ณ อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
แห่่งประเทศไทย (ธพว.) เมื่่อ� วัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิิน
เชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ร่่วมงานแถลงข่่าว “มาตรการดููแลและเยีียวยา
ผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลััง” โดยมีี นายอุุตตม สาวนายน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง เป็็นประธานการแถลงข่่าวพร้้อมทั้้�งเปิิดตััวเว็็บไซต์์
www.เราไม่่ทิ้้�งกััน-ด้้านการเงิิน.com ซึ่่�งรวมมาตรการเยีียวยาประชาชนและ
ผู้้ป� ระกอบการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 เพื่่�อช่่วยเหลืือ
และบรรเทาความเดืือดร้้อน และสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างรวดเร็็วตรงตาม
ความต้้องการ ณ ห้้องวายุุภักั ษ์์ 4 กระทรวงการคลััง เมื่่อ� วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2563
นายสัันติิ พร้้อมพััฒน์์ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงการคลััง
เป็็นประธานในพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ “โครงการค้ำำ�ป
� ระกััน
สิินเชื่่อ� Soft Loan พลััส” (Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิิเศษ
Soft Loan พลััส) วงเงิินค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� 57,000 ล้้านบาท ระหว่่าง บรรษััท
ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) กัับ 18 ธนาคารพัันธมิิตร
โดยมีี ศาสตราจารย์์ ดร.นฤมล ภิิ ญ โญสิิ น วัั ฒ น์์ รัั ฐ มนตรีีช่่ ว ย
ว่่าการกระทรวงแรงงาน ร่่วมเป็็นสัักขีีพยานพร้้อมด้้วย นายบรรยง
วิิเศษมงคลชััย ประธานกรรมการ บสย. และ ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร
กรรมการและผู้้�จัั ด การทั่่� ว ไป บสย. ให้้ ก ารต้้ อ นรัั บ โครงการนี้้�
จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ SMEs ตามพระราชกำำ�หนด
การให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ผู้�ป้ ระกอบการวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 โดยธนาคารแห่่งประเทศไทย คาดว่่าจะช่่วยผู้้ป� ระกอบการ
SMEs ให้้เข้้าถึงึ สิินเชื่่อ� 34,000 ราย ก่่อให้้เกิิดสิินเชื่่อ� ในระบบเศรษฐกิิจ
ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า 57,000 ล้้านบาท ช่่วยลดปััญหาการว่่างงาน รัักษาการจ้้างงาน
ได้้กว่่า 360,000 ราย ณ ห้้องวายุุภักั ดิ์์� 4 กระทรวงการคลััง เมื่่อ� วัันที่่�
15 กัันยายน 2563
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ศาสตราจารย์์ ดร.นฤมล ภิิญโญสิินวััฒน์์ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงแรงงาน เป็็นประธานในพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมืือ “โครงการพััฒนาทัักษะและส่่งเสริิมการประกอบอาชีีพ” ระหว่่าง บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
(บสย.) กัับกรมพััฒนาฝีีมือื แรงงาน (กพร.) โดยมีี ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บสย. และ นายธวััช
เบญจาทิิกุลุ อธิิบดีี กรมพััฒนาฝีีมือื แรงงาน พร้้อมด้้วย 4 ธนาคารพัันธมิิตร ร่่วมลงนาม เพื่่�อช่่วยเหลืือตลาดแรงงานที่่�กำ�ำ ลัังได้้รับั
ผลกระทบจากวิิกฤต COVID-19 ภายใต้้แนวคิิด “บสย. เพื่่อ� นแท้้ SMEs ไทย ทางรอดใหม่่ คู่่ใ� จยามวิิกฤต” มอบโอกาสการ
เข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน โดย บสย. ให้้การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� จากกลุ่่�มธนาคารพัันธมิิตรที่่�เข้้าร่ว่ มโครงการ เปิิดโอกาสการมีีงานทำำ� เปิิดประตูู
สู่่�การเป็็นผู้้ป� ระกอบอาชีีพอิิสระ และพร้้อมยกระดัับพัฒ
ั นาฝีีมือื โดยมีี บสย. และ กพร. เป็็นพี่่�เลี้้ย� งด้้านการยกระดัับฝีมืี อื และที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิิน คาดสามารถช่่วยเหลืือแรงงานได้้ 95,000 คน และเกิิดสิินเชื่่อ� ในระบบสร้้างอาชีีพอิิสระ 29,300 ล้้านบาท ณ โรงแรม
มิิราเคิิล แกรนด์์ คอนเวนชั่่น� เมื่่อ� วัันที่่� 2 ตุุลาคม 2563
นายวิิเชษฐ วรกุุล รองผู้้�จัดั การทั่่�วไปอาวุุโส สายงานบริิหาร
ช่่องทางและพััฒนาผู้้ป� ระกอบการ บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม (บสย.) ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลง “โครงการสิินเชื่่อ� ดอกเบี้้ย� ต่ำำ��
(Soft Loan) สำำ�หรับั ผู้้�ประกอบธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รับั ผลกระทบจาก
COVID-19” กัับนายยุุทธศัักดิ์์� สุุภสร ผู้้�ว่า่ การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
(ททท.) นายชััยรััตน์์ ไตรรััตนจรััสพร ประธานสภาอุุตสาหกรรม
ท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย และนายชาติิชาย พยุุหนาวีีชัยั ผู้้�อำ�ำ นวยการ
ธนาคารออมสิิน โดยมีี นายพิิพัฒ
ั น์์ รััชกิจิ ประการ รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา เป็็นประธานในพิิธีี ซึ่ง่� ถืือเป็็นข่่าวดีีของผู้้ป� ระกอบการ SMEs กลุ่่�มท่่องเที่่�ยวที่่�จะสามารถเข้้าถึงึ
แหล่่งทุุน ภายใต้้ความร่่วมมืือโครงการสิินเชื่่อ� ดอกเบี้้ยต่ำ
� �ำ� (Soft Loan) สำำ�หรัับผู้ป�้ ระกอบธุุรกิจิ ท่่องเที่่�ยว ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดย บสย. ตั้้ง� เป้้าหมายช่่วยค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ให้้ SMEs กลุ่่�มท่่องเที่่�ยว 4,000 ราย วงเงิินค้ำำ�� ประกััน
สิินเชื่่อ� กว่่า 10,000 ล้้านบาท ผ่่านโครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� PGS8 ฟรีีค่่าธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกััน 2 ปีี ณ กระทรวงการท่่องเที่่�ยว
และกีีฬา เมื่่อ� วัันที่่� 27 มีีนาคม 2563
นายจตุุฤทธิ์์� จัันทรกานต์์ รองผู้้�จัดั การทั่่�วไปอาวุุโส
สายงานปฏิิบััติิการ บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม (บสย. และ นางอรััญญา ทองน้ำำ�� ตะโก อธิิบดีี
กรมบัังคัั บคดีีร่่วมลงนาม “บัันทึึกความตกลงการรัับ
– ส่่งข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์” ระหว่่างกรมบัังคัับคดีี
กัับ บสย. โดยมีี ดร.ฐิิติพิ งศ์์ นัันทาภิิวัฒ
ั น์์ รองผู้้�จััดการ
ทั่่�วไป สายงานสารสนเทศและดิิจิิทััล บสย. พร้้อมด้้วย
คณะผู้้�บริิหาร บสย. และคณะผู้้�บริิหารกรมบัังคัับคดีี
เข้้าร่่วมในพิิธีีลงนาม ณ อาคารกรมบัังคัับคดีี เมื่่�อวัันที่่�
2 กัันยายน 2563
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ดร.รัั ก ษ์์ วรกิิ จ โภคาทร กรรมการและผู้้�จัั ด การทั่่� ว ไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ร่่วมแถลงข่่าว
“โครงการ DR BIZ การเงิินร่่วมใจ ธุุรกิิจไทยมั่่�นคง” โดยธนาคาร
แห่่ ง ประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคาร
นานาชาติิและสมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ ได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมืือ เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ธุุรกิิจที่่�มีีเจ้้าหนี้้�สถาบัันการเงิิน
หลายรายให้้ได้้รับั การบรรเทาภาระหนี้้ใ� ห้้ธุรกิ
ุ จิ ของลููกหนี้้สา
� มารถฟื้้น� ตััวได้้ โดยจััดแนวทางการช่่วยเหลืือลููกหนี้้� ได้้แก่่ ขยายเวลา
ชำำ�ระหนี้้� ลดค่่างวด หรืือปรัับเงื่่อ� นไขการผ่่อนชาระหนี้้� รวมทั้้�งการพิิจารณาให้้สินิ เชื่่อ� ใหม่่แก่่ลููกหนี้้ที่่� มีีศั
� กั ยภาพ โดยสามารถ
ร่่วมโครงการตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 กัันยายน 2563 เป็็นต้้นไป ณ ธนาคารแห่่งประเทศไทย เมื่่อ� วัันที่่� 21 สิิงหาคม 2563
ดร.รัั ก ษ์์ วรกิิ จ โภคาทร กรรมการและผู้้�จัั ด การทั่่� ว ไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วย
คณะกรรมการ ผู้้�บริหิ าร และพนัักงาน บสย. ร่่วมประกาศความสำำ�เร็็จ
ครั้้�งใหญ่่ สร้้างประวััติศาส
ิ ตร์์ “ค้ำำ�ป
� ระกัันสิินเชื่่อ� ” ทุุบสถิติิ ิ 5 เดืือน
100,000 ล้้านบาท โดยสามารถอนุุมััติิค้ำ�ำ� ประกัันสิินเชื่่�อให้้ SMEs
ทะลุุ 100,000 ล้้านบาท ภายในระยะเวลา 5 เดืือนแรกของปีี 2563
(ม.ค.- พ.ค.) นัับเป็็นสถิิติสููิ งสุุดตั้้ง� แต่่ก่อ่ ตั้้ง� บสย. ในรอบ 28 ปีี ท่่ามกลาง
วิิ กฤตเศรษฐกิิ จจากสถานการณ์์ การแพร่่ระบาดของ COVID-19
โดยปััจจััยความสำำ�เร็็จมาจากการสนัับสนุุนการทำำ�งานด้้านนโยบาย
ของรััฐบาล ได้้แก่่ นโยบายรััฐบาลและมาตรการให้้ความช่่วยเหลืือ
SMEs โดยใช้้กลไกค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ บสย. มาตรการรััฐบาลในการ
สนัับสนุนุ งบประมาณช่่วยลดต้้นทุุนธุุรกิจิ โดยจ่่ายค่า่ ธรรมเนีียมค้ำำ�� ประกััน
สิินเชื่่อ� ใน 2 ปีีแรกแทน SMEs และการได้้รับั การสนัับสนุนุ จากธนาคาร
พัันธมิิตร เพื่่�อเร่่งปล่่อยสิินเชื่่�อให้้กัับภาคธุุรกิิจทุุกกลุ่่�ม รวมถึึง บสย.
ได้้ปรัับกระบวนการทำำ�งานในการอนุุมัติั หิ นัังสืือค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ให้้เร็็วขึ้้น�
จากเฉลี่่ยวั
� นั ละ 300 ฉบัับ เป็็นวัันละ 1,400 ฉบัับ เพื่่�อให้้กระบวนการ
อนุุมัติั หิ นัังสืือค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ ณ สำำ�นัักงานใหญ่่
บสย. อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 เมื่่อ� วัันที่่� 28 พฤษภาคม 2563
ดร.รัั ก ษ์์ วรกิิ จ โภคาทร กรรมการและ
ผู้้�จััดการทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริหิ าร รัับ “รางวััล
องค์์กรโปร่่งใส ครั้้ง� ที่่� 9” (NACC Integrity Awards)
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) จากการตััดสิินโดยคณะ
อนุุ ก รรมการดำำ� เนิิ น งานและพิิ จ ารณามอบรางวัั ล
องค์์ ก รโปร่่ ง ใส ปีี 2562 โดยได้้ รัั บ เกีียรติิ จ าก
พลตำำ�รวจเอก วััชรพล ประสารราชกิิจ ประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. เป็็นผู้้ม� อบโล่่ห์รา
์ งวััล และ พลเอก
บุุณยวััจน์์ เครืือหงส์์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็็นผู้้�มอบ
ประกาศนีียบัั ตร ณ สำำ�นัั กงาน ป.ป.ช. เมื่่� อวัั นที่่�
5 มิิถุนุ ายน 2563
207

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาท กรรมการและ
ผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรม
ขนาดย่่ อ ม (บสย.) พร้้ อ มด้้ ว ยคณะผู้้�บริิ ห าร
บสย. และพนัักงาน บสย. ร่่วมกัันปฎิิญาณตน
และแสดงเจตจำำ�นงสุุจริิต ส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การยกระดัับคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการ
ดำำ� เนิิ น งานตามหลัั ก ธรรมาภิิ บา ล และสร้้ า ง
วัั ฒ นธรรมการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น
“TCG White Day Anti-Corruption ประจำำ�ปีี
2563” ณ บสย. สำำ�นัักงานใหญ่่ อาคารชาญอิิสสระ
ทาวเวอร์์ 2 เมื่่อ� วัันที่่� 12 มิิถุนุ ายน 2563

	สื่่�อสิ่่ง� พิิมพ์์ “เครืือดอกเบี้้ย� ” ซึ่่ง� ประกอบด้้วย นิิตยสาร “ดอกเบี้้ย� ” หนัังสืือพิิมพ์์ “ดอกเบี้้ย� ธุุรกิิจ” และรายการวิิทยุุ
“เซีียนเศรษฐกิิจ” ประกาศมอบรางวััลเกีียรติิยศ Bank of the Year 2020 หรืือ สถาบัันการเงิินแห่่งปีี 2563 แก่่ บรรษััท
ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) หรืือ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) หลัังจากได้้มีีการพิิสููจน์์ผลงาน
เป็็นที่่�ประจัักษ์์ชัดั ว่่า ตลอดปีี 2563 “บสย.” ซึ่ง่� หมายถึึง คณะกรรมการ ผู้้�บริหิ าร และพนัักงาน ได้้ทุ่่�มเททำำ�งานอย่่างหนััก
ในการร่่วมต่่อสู้้�วิกิ ฤตการระบาดของไวรััสโคโรนา 2019
โดย บสย. สามารถสร้้างผลการดำำ�เนิินงานยอดค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ทุุบสถิติิ ิ 5 เดืือน (ม.ค.-พ.ค.) 100,000 ล้้านบาท และ
ผลงานค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ปีี 2563 สููงสุุดเป็็นประวััติกิ ารณ์์ในรอบ 28 ปีี จำำ�นวน166,419 ราย วงเงิิน 141,888.89 ล้้านบาท
(เฉลี่่ย� 0.85 ล้้านบาท/ราย) ยอดค้ำำ�� ประกัันเพิ่่�มขึ้้น� 57% เทีียบกัับปีี 2562 สููงกว่่าเป้้าหมาย 41.2% จากเป้้าที่่ว� างไว้้ 100,000
ล้้านบาท ก่่อให้้เกิิดสิินเชื่่อ� ใหม่่ในระบบกว่่า 162,000 ล้้านบาท
	สำำ�หรัับรางวััลเกีียรติิยศครั้้ง� นี้้เ� ครืือดอกเบี้้ยร
� ะบุุว่า่ แม้้ บสย. จะไม่่ได้้เป็็นธนาคารตามชื่่อ� รางวััล โดยเป็็นสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจของรััฐ (SFIs) ที่่�ไม่่ใช่่ธนาคาร แต่่ก็ถื็ อื เป็็นสถาบัันการเงิินแห่่งหนึ่่�ง ที่่�มีีบทบาทในฐานะผู้้เ� ติิมเต็็มช่่องว่่างทางการเงิิน
ลดปััญหาการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุนของ SMEs ที่่�มีีหลัักประกัันไม่่พอ นัับเป็็นการเกื้้อ� หนุุนภาคธุุรก และเศรษฐกิิจไม่่แพ้้ธนาคาร
จึึงได้้ขยายนิิยาม Bank หรืือธนาคาร ให้้ครอบคลุุมถึึง บสย. ด้้วย สอดคล้้องกัับที่่� ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การ
ทั่่�วไป ได้้บอกถึึงภารกิิจของ บสย. เหมืือนเป็็น “นายธนาคารข้้างถนน” ที่่�เข้้าไปช่่วยเหลืือผู้้ป� ระกอบการรายเล็็ก
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ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จััดการ
ทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
เปิิ ด ตัั ว บัั ต ร “บสย. Digital+” (บสย. ดิิ จิิ ทัั ล พลัั ส )
สแกน ง่่าย จ่่าย แม่่น ใช้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันสิิน
เชื่่�อ และธุุรกรรมอื่่�นๆ ของ บสย. ผ่่าน QR Code ช่่วย
อำำ� นวยความสะดวกให้้ ผู้้� ป ระกอบการ SMEs ลููกค้้ า
บสย. สะดวก ปลอดภััย ณ บสย. สำำ�นัักงานใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่�
13 สิิงหาคม 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จััดการ
ทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
ร่่ ว มเปิิ ด “โครงการ Advisory Clinic@ F.T.I.
Connect เชื่่� อ มโลก เชื่่� อ มเรา เชื่่� อ มคุุ ณ ” จัั ด โดย
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้ป� ระกอบการ
SMEs เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน โดยมีี นายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี
ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย กล่่าวต้้อนรัับ
ผู้้�แทนจากสถาบัันการเงิินพัันธมิิตรที่่�ร่่วมโครงการ ทั้้�งนี้้�
บสย. ได้้เปิิดบููธ “คลิินิกิ หมอหนี้้� บสย.” ให้้ผู้ป�้ ระกอบการ
SMEs เข้้ารัับคำ�ำ ปรึึกษาการเข้้าถึงึ สิินเชื่่อ� จากทีีมผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ของ บสย. ณ สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย เมื่่อ� วัันที่่�
5 มิิถุนุ ายน 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ร่่วมบรรยาย
พิิเศษ “โอกาสและความท้้าทาย SMEs ไทยในโลกยุุคใหม่่” ในกิิจกรรม “คลิินิกิ ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษาทางการเงิินกัับ SMEs การบริิหาร
การเงิินในยุุควิิกฤต” จััดโดยหอการค้้าและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
และสมาคมการค้้าต่่าง ๆ ชููประเด็็นสถานการณ์์ผู้�้ประกอบการ SMEs กัับความต้้องการสิินเชื่่�อ และมุุมมองการใช้้
หลัักประกัันที่่�สามารถรองรัับการกู้้�ยืืมได้้ก่่อนและหลัังสถานการณ์์ COVID-19 พร้้อมเสนอแนวทางช่่วยเหลืือผ่่านโครงการ
ค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ของ บสย. สำำ�หรัับผู้ป�้ ระกอบการSMEs ในกลุ่่�มต่่าง ๆ โดยได้้จำ�ำ แนกตามผลิิตภััณฑ์์สินิ เชื่่อ� ของแต่่ละสถาบััน
การเงิิน เน้้นการแก้้ปัญ
ั หาเพื่่�อให้้ผู้ป�้ ระกอบการ SMEs พร้้อมนำำ�เสนอ “บสย. F.A. Center” ศููนย์์ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน SMEs
ที่่�พร้้อมให้้บริกิ ารเป็็นที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และแหล่่งรวมข้้อมููลเพื่่�อประโยชน์์ของ SMEs ณ มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย เมื่่อ� วัันที่่�
17 สิิงหาคม 2563
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ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ร่่วม
เสวนา “งานสััมมนาเศรษฐกิิจประจำำ�ปีี 2563” จััดโดย
สมาคมเศรษฐศาสตร์์ธรรมศาสตร์์ เพื่่�อแสดงวิิสััยทััศน์์และ
ข้้อคิิดเห็็น ประเด็็น “ทางรอดธุุรกิิจในยุุค COVID-19”
“Staying Alive in the COVID-19 World” โดย
ดร.รัั ก ษ์์ ผู้้�บริิ ห ารจากหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ เพีียงหนึ่่� ง เดีียว
ได้้ร่ว่ มแสดงความคิิดเห็็นและจุุดประกายแนวคิิด “ทางรอด
ธุุรกิิจในยุุค COVID-19” เน้้นย้ำำ�� บทบาทสำำ�คััญ “บสย.
เพื่่อ� นแท้้ SMEs ไทย ทางรอดใหม่่ คู่่ใ� จยามวิิกฤต” พร้้อม
หยิิบยกประเด็็นพููดคุุยทั้้�งในช่่วงก่่อนมีีวััคซีีน COVID-19
(ต.ค. 2563-ธ.ค. 2564) ธุุรกิจิ ไทยจะอยู่่�ใน Survival Mode
ให้้รอดอย่่างไร ผู้้ป� ระกอบการรายใหญ่่ และ SMEs ควรและ
ไม่่ควรทำำ�อะไร ภาครััฐต้้องสนัับสนุุนอะไรเป็็น Priority
ลำำ�ดัับต้น้ ๆ และในมุุมของผู้้�บริโิ ภคและประชาชนต้้องปฏิิบัติั ิ
อย่่างไร รวมถึึงข้้อเสนอแนะเพื่่�อความอยู่่�รอดจะเป็็นอย่่างไร
ณ บ้้านดุุสิติ ธานีี ซอยศาลาแดง เมื่่อ� วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมด้้วย
คณะผู้้�บริหิ าร บสย. ให้้การต้้อนรัับ นายฉััตรชััย ศิิริไิ ล กรรมการ
ผู้้�จัดั การ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ ในฐานะประธานกรรมการ
สมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ เป็็นประธานการประชุุม และ
ผู้้�บริหิ ารสถาบัันการเงิินของรััฐ ซึ่ง่� เป็็นคณะกรรมการสมาคมฯ
ในโอกาสเข้้าร่ว่ มการประชุุม “คณะกรรมการสมาคมสถาบััน
การเงิินของรััฐ ครั้้ง� ที่่� 4/2563” โดย บสย. เป็็นเจ้้าภาพใน
การจััดประชุุม ณ ห้้องประชุุมคณะกรรมการ ชั้้น� 18 บสย.
สำำ�นัักงานใหญ่่อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 เมื่่�อวัันที่่�
4 พฤศจิิกายน 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมคณะ
ผู้้�บริหิ าร และทีีมงาน ลงพื้้�นที่่�สำ�ำ นัักงานเขตภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง 2 จ.นครราชสีีมา ในกิิจกรรม “เยี่่ย� มชมกิิจการลููกค้้า
บสย.” ได้้แก่่ บริิษัทั ไทยสหกิิจการยาง จำำ�กััด ผู้้ผ� ลิิตรองเท้้าฟองน้ำำ�� ครบวงจร และบริิษัทั กลุ่่�มผู้้เ� ลี้้ย� งโคนมหนองสาหร่่าย จำำ�กััด
เพื่่�อรัับฟังั ปััญหาและอุุปสรรคต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ พร้้อมให้้คำ�ำ ปรึึกษาและแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น เพื่่�อต่่อยอดธุุรกิจิ ให้้เติิบโต
รวมทั้้�งให้้กำ�ำ ลัังใจผู้้ป� ระกอบการในการทำำ�ธุุรกิจิ ท่่ามกลางสภาวะวิิกฤ COVID-19 ณ จัังหวััดนครราชสีีมา เมื่่�อวัันที่่� 28 สิิงหาคม 2563
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นายเศรษฐพุุฒิิ สุุทธิิวาทนฤพุุฒิิ ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย
(ธปท.) พร้้อมด้้วย ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) เปิิดบููธ “แก้้หนี้้� บสย.”
ในงาน “มหกรรมการเงิินกรุุงเทพ ครั้้ง� ที่่� 20” (MONEY EXPO 2020) โดย
บสย. ชููบทบาทนายธนาคารข้้างถนน ภายใต้้แนวคิิด “บสย. เพื่่อ� นแท้้ SMEs ไทย
ทางรอดใหม่่ คู่่ใ� จยามวิิกฤต” เปิิดพื้้�นที่่�ช่ว่ ยผู้้ป� ระกอบการ SMEs “แก้้หนี้”้�
“ปรัับโครงสร้้างหนี้้�” จััดโซนการให้้บริิการปรึึกษาทางการเงิิน จััดพื้้�นที่่�เป็็น
2 ส่่วนได้้แก่่ บููธต้้อนรัับผู้ป�้ ระกอบการ SMEs ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ค้ำ�ำ� ประกััน
สิินเชื่่อ� บสย. และบููธ “หมอหนี้้� บสย.” โดยศููนย์์ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน SMEs
(บสย. F.A. Center) บริิการครบวงจร แบบ One Stop Service โดยระดมทีีมหมอหนี้้�
ซึ่่ง� เป็็นผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ และพัันธมิิตรสถาบัันการเงิิน 10 ธนาคาร ร่่วมให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้้าน
สิินเชื่่อ� วิิเคราะห์์สินิ เชื่่อ� และให้้คำ�ำ ปรึึกษาทางการเงิินต่่าง ๆ ณ อาคารชาเลนเจอร์์
1-2 อิิมแพค เมืืองทองธานีี เมื่่อ� วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563
นายจุุรินิ ทร์์ ลัักษณวิิศิษิ ฏ์์ รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงพาณิิชย์์ เป็็นประธานเปิิดบููธ “คลิินิิกหมอหนี้้� บสย.” ในงาน
“SMART SME EXPO 2020” โดยมีี นายวิิเชษฐ วรกุุล รองผู้้�จััดการทั่่�วไป
อาวุุโส สายงานบริิหารช่่องทางและพััฒนาผู้้�ประกอบการ บรรษััทประกััน
สิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ให้้การต้้อนรัับ ในงานนี้้� บสย. ระดม
ทีีมหมอหนี้้� และผู้้�เชี่่�ยวชาญ ให้้คำำ�ปรึึกษาช่่วยผู้้�ประกอบการ SMEs แก้้หนี้้�
ปรัั บ โครงสร้้ า งหนี้้� และให้้ คำำ� ปรึึ ก ษาด้้ า นการเงิิ น ครบวงจร ณ อิิ ม แพ็็ ค
เมืืองทองธานีี เมื่่�อวัันที่่� 29 ตุุลาคม 2563
นายจุุริินทร์์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์ รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงพาณิิชย์์ พร้้อมด้้วย นายนิิพนธ์์ บุุญญามณีี รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวง
มหาดไทย และนายสัันติิ วิิริยิ ะรัังสฤษฏ์์ ประธานจััดงาน ให้้เกีียรติิเป็็นประธาน
เปิิดบููธ “คลิินิกิ หมอหนี้้� บสย.” ในงาน “มหกรรมการเงิินเชีียงใหม่่ ครั้้ง� ที่่� 15”
(Money Expo Chiangmai 2020) โดยมีี ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการ
และผู้้�จัดั การทั่่�วไป บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) และ
คณะผู้้�บริหิ าร ให้้การต้้อนรัับ โดยจััดขึ้้น� ภายใต้้ธีีม “บสย. เพื่่อ� นแท้้ SMEs ไทย
ทางรอดใหม่่ คู่่ใ� จยามวิิกฤต” ระดมทีีมหมอหนี้้� สำำ�นัักงานเขตภาคเหนืือตอนบน
ให้้คำ�ำ ปรึึกษาการแก้้หนี้้� และปรัับโครงสร้้างหนี้้� ณ เชีียงใหม่่ฮอลล์์ ศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััลพลาซ่่า จัังหวััดเชีียงใหม่่ เมื่่อ� วัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 2563
	บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) สำำ�นัักงานเขต
ภาคตะวัันออก ฝ่่ายกิจิ การสาขา 1 พร้้อมทีีมงานหมอหนี้้� บสย. ร่่วมออกบููธ
“คลิินิกิ หมอหนี้้� บสย.” ในงาน “Thailand Smart Money 2020” สััญจรระยอง
ครั้้�งที่่� 4 ให้้คำ�ำ ปรึึกษาช่่วยผู้้�ประกอบการ SMEs แก้้หนี้้� ปรัับโครงสร้้างหนี้้�
และให้้คำ�ำ ปรึึกษาการขอสิินเชื่่อ� แก่่ผู้ป�้ ระกอบการ SMEs ณ ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล
พลาซ่่า จัังหวััดระยอง เมื่่อ� วัันที่่� 20-23 พฤศจิิกายน 2563
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กิิจกรรมสร้้างการรัับรู้้�ผ่่านสื่่�อมวลชน
นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ประธานกรรมการ บรรษััทประกััน
สิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) และ ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการ
และผู้้�จัดั การทั่่�วไป บสย. ร่่วมแถลงข่่าว “ผลการดำำ�เนิินงานการค้ำำ�ป
� ระกััน
สิินเชื่่อ� ปีี 2562 และนโยบาย แผนงาน บสย. ในปีี 2563” โดยในปีี 2562
มีีการเติิบโตทุุกมิิติิ ทั้้�งยอดค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ รายได้้ และผลกำำ�ไร สะท้้อน
Performance องค์์กรแข็็งแกร่่ง ตอกย้ำำ�� บทบาท “นายประกัันของรััฐ”
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ โดยปิิดยอดค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อที่่� 90,628 ล้้านบาท
อนุุมััติิค้ำ�ำ� ประกััน (LG) 91,489 ฉบัับ ช่่วยลููกค้้าใหม่่ 70,129 ราย พร้้อม
ทั้้�งเผยแผนงานของ บสย. ปีี 2563 เดิินหน้้ามาตรการรััฐ ต่่อเติิม เสริิมทุุน
สร้้างโอกาส ทางการเงิิน ปรัับโครงสร้้างหนี้้� ยืืดหนี้้� SMEs คนตััวเล็็ก ภายใต้้
แนวคิิด “ตััวเบา ไร้้แผล มีีอนาคต” ดัันยอดค้ำำ�� ฯ 100,500 ล้้านบาท ณ ร้้านอาหาร
สวนกุุหลาบ เมื่่อ� วัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) แถลงข่่าว
“ปรัั บ Mindset คิิ ด ใหม่่ ทำำ� ใหม่่ รัั บ New Normal”
ปรัับกระบวนการทำำ�งาน เพิ่่�ม Productivity อนุุมัติั ค้ำิ �ำ� ประกัันสิินเชื่่อ�
เร่่งสปีีด เพิ่่�ม 4 เท่่า 1,400 LG ต่่อวััน รัับจุดุ เปลี่่ย� นวิิกฤต COVID-19
โดยถอดบทเรีียนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
ที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมผู้้�บริโิ ภค ส่่งผลกระทบในเชิิง
ธุุรกิจิ ของผู้้ป� ระกอบการ SMEs พบว่่า ภาคธุุรกิจิ ต้้องหยุุดชะงััก
ขาดสภาพคล่่องทางการเงิิน ขาดเงิินทุุนหมุุนเวีียน และปััญหา
การเข้้าถึงึ สิินเชื่่อ� ส่่งผลให้้ บสย. ต้้องปรัับตัวั เพื่่�อรัับมือื กัับ New
Normal บริิบทใหม่่ บสย. โดย TCG’s New Normal ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการปรัับกระบวนการทำำ�งานภายใต้้กรอบแนวคิิดและรููปแบบ
การบริิหารจััดการองค์์กรใหม่่ 3 มิิติิ ได้้แก่่ New Process,
New Mindset, System Integration ณ บสย. สำำ�นัักงานใหญ่่
อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 เมื่่อ� วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2563
นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ประธานกรรมการ บรรษััทประกััน
สิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) และ ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการ
และผู้้�จััดการทั่่�วไป บสย. ร่่วมแถลงข่่าว บสย. พร้้อมขัับเคลื่่�อนค้ำำ�� ประกััน
สิินเชื่่อ� ชููบทบาท “นายธนาคารข้้างถนน” ขานรัับมติิ ครม. และกระทรวง
การคลััง ปลดล็็อก Soft Loan พลััส ฟื้้น� วิิกฤต SMEs หนุุนวงเงิินค้ำำ�� ฯ 57,000
ล้้านบาท มั่่น� ใจช่่วย SMEs ทั่่�วถึึงทุุกกลุ่่�ม พร้้อม โครงการ “บสย. SMEs
ชีีวิิตใหม่่” 10,000 ล้้านบาท “บสย. SMEs ไทยชนะ” 20,000 ล้้านบาท
“ไมโคร 3 “รายย่่อย รายจิ๋๋�ว 2,500 ล้้านบาท “บสย. พลิิกฟื้้น� ท่่องเที่่�ยว”
3,700 ล้้านบาท ณ ร้้านมีีนา by เตี๋๋ย� วหน้้าคลังั เมื่่อ� วัันที่่� 19 สิิงหาคม 2563
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ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) แถลงข่่าว
“ผลดำำ�เนิินงาน บสย. ปีี 2563” ตั้้�งแต่่ ม.ค. ถึึง พ.ย.
มีียอดค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อพุ่่�งแตะ 140,000 ล้้านบาท และ
ช่่วยผู้้�ประกอบการ SMEs รายใหม่่ 130,000 ราย สร้้าง
ปรากฏการณ์์การช่่วยผู้้ป� ระกอบการ SMEs ครั้้�งสำำ�คััญในรอบ
29 ปีี ด้้ ว ยผลดำำ� เนิิ น งานการเติิ บ โตแบบก้้ า วกระโดด
ทั้้�งด้้านยอดการอนุุมััติิค้ำ�ำ� ประกัันสิินเชื่่�อ จำำ�นวนลููกค้้าใหม่่
และจำำ�นวนการอนุุมััติิหนัังสืือค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อ (LG) ของ
บสย. ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
และประกาศแผนงานและนโยบายปีี 2564 ชูู 5 ยุุทธศาสตร์์
ปรัับ Look องค์์กรเติิบโตยั่่ง� ยืืน ณ เดอะนาคา ไอซ์์แลนด์์ ภููเก็็ต
เมื่่อ� วัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ให้้
สััมภาษณ์์ รายการ “เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์” ออกอากาศ
ทาง ช่่อง 3 HD ประเด็็น “บสย. SMEs สร้้างไทย ต่่อเติิม
เสริิมทุุน” โดยมีี นายบััญชา ชุุมชััยเวทย์์ เป็็นผู้้�สััมภาษณ์์
ณ อาคารมาลีีนนท์์ เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม (บสย.)
บัันทึึกเทปสััมภาษณ์์รายการ “Smart SME Service”
ออกอากาศทางช่่อง True Smart SME 49 ในประเด็็นจัับตา
มาตรการ “ต่่อเติิม เสริิมทุุน SMEs สร้้างไทย” ณ ชั้้�น 18
บสย. สำำ�นัักงานใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 24 มกราคม 2563
ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการ
และผู้้�จัั ด การทั่่� ว ไป บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ
อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) บัันทึึกเทป
สััมภาษณ์์รายการ “ฟัังชััด ๆ ถนอมจััดให้้”
ทางช่่อง NBT 2 HD ในประเด็็น มาตรการ
เร่่งด่่วน บสย. ช่่วยธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากไวรัั ส โคโรนา และมาตรการ “ต่่อเติิม
เสริิมทุุน SMEs สร้้างไทย” ณ สตููดิิโอ ช่่อง
NBT 2 HD เมื่่�อวัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม (บสย.)
ให้้สััมภาษณ์์ รายการ “เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์” ทางช่่อง 3
ในประเด็็น “บสย. อััดยาแรง ช่่วย SMEs ฝ่่า COVID-19”
ลดภาระหนี้้�และค่่าใช้้จ่่าย SMEs ทุุกทาง “ขยายเวลา
ค้ำำ�ป
� ระกััน 5 ปีี” “พัักชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม 12 เดืือน”
ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ บสย. ชั้้น� 18 อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2
เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม (บสย.)
ให้้สััมภาษณ์์ รายการ “จัับตาสถานการณ์์” ช่่วงวััคซีีน
เศรษฐกิิจ ทางช่่อง Thai PBS ในประเด็็น “มาตรการของ
บสย. ในการให้้ความช่่วยเหลืือเยีียวยาผู้้�ประกอบการ
SMEs ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจาก COVID-19” ณ สำำ�นัักงานใหญ่่
บสย. ชั้้�น 18 อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 เมื่่�อวัันที่่�
17 เมษายน 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม (บสย.)
ให้้สััมภาษณ์์ รายการ “เจาะข่่าวประเด็็นร้้อน” ทางสถานีี
วิิทยุุโทรทััศน์์กองทััพบก ช่่อง 5 ในประเด็็น “มาตรการ
บสย. ในการให้้ความช่่วยเหลืือเยีียวยาผู้้�ประกอบการ
SMEs ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจาก COVID-19” ณ สถานีีวิิทยุุ
โทรทััศน์์กองทััพบก ช่่อง 5 สนามเป้้า เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน
2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม (บสย.)
ให้้สััมภาษณ์์รายการ Suthichai Live ดำำ�เนิินรายการโดย
นายสุุทธิิชัยั หยุ่่�น ในประเด็็น สถานการณ์์ COVID-19 ส่่งผลให้้
บสย. ปรัับกระบวนการทำำ�งาน ก้้าวสู่่� TCG’s New Normal
ส่่งผล 5 เดืือนแรกปีี 2563 บสย. ยอดค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อทะลุุ
แสนล้้ า นพร้้ อ มมาตรการต่่ า ง ๆ ในการช่่ ว ยเหลืื อ
ผู้้�ประกอบการ SMEs ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ บสย. อาคาร
ชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 เมื่่�อวัันที่่� 4 มิิถุุนายน 2563
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ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม (บสย.)
ให้้สัมั ภาษณ์์ Smart SMEs Channel ทางช่่อง TRUE Vision 49
ในหััวข้้อ “New Normal บริิบทใหม่่ของ บสย.” หลัังจาก
เกิิดสถานการณ์์ COVID-19 ส่่งผลให้้ บสย. ปรัับกระบวนการ
ทำำ�งาน ก้้าวสู่่� TCG’s New Normal คิิดใหม่่ ทำำ�ใหม่่ ด้้วย
การบริิหารจััดการองค์์กรแบบ New Process, New Mindset
และ System Integration ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ บสย. อาคาร
ชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 เมื่่อ� วัันที่่� 26 มิิถุนุ ายน 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) บัันทึึกเทป
สัั มภาษณ์์ ราย การ “เจาะใจ” ทางช่่ อง 9 MCOT HD
ดำำ�เนิินรายการโดย นายสััญญา คุุณากร ในหััวข้้อ “New
Normal บริิบทใหม่่ของ บสย. ในการให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประกอบการ SMEs” บทบาทและหน้้ าที่่� ห ลัั ก ของ
บสย. ท่่ามกลางสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�ต้้องเพิ่่�มสปีีด
เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ SMEs ณ สตููดิิโอ JSL
ถ.ลาดพร้้าว 107 เมื่่�อวัันที่่� 7 กรกฎาคม 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม (บสย.)
บัันทึึกเทปสััมภาษณ์์ รายการ Workpoint Today ดำำ�เนิิน
รายการโดย นายนภพััฒน์์จัักษ์์ อััตตนนท์์ บรรณาธิิการ
บริิหารสำำ�นัักข่่าว ในประเด็็น การบริิหารงาน บสย. แนวคิิด
ชีีวิิ ต และการทำำ� งาน แนะนำำ� แง่่ คิิ ด การเลืื อ กเส้้ น ทาง
การทำำ�งานกัับคนรุ่่�นใหม่่ ณ Workpoint Studio ชั้้�น 7
Siam Square One เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2563

ดร.รัักษ์์ วรกิิจโภคาทร กรรมการและผู้้�จัดั การทั่่�วไป
บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรมขนาดย่่ อ ม (บสย.)
ให้้สััมภาษณ์์สื่่�อในเครืือ The People ประเด็็น “แนวคิิด
นายธนาคารข้้างถนน” และ โครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อที่่�
ได้้รัับอนุุม้้ติิตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม
2563 ได้้แก่่ โครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ Soft Loan พลััส
โครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อ บสย. SMEs ชีีวิิตใหม่่ และ
ขยายเวลาโครงการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ� Micro 3 พร้้อมแนะนำำ�
ศููนย์์ให้้คำำ�ปรึึกษาทางการเงิิน SMEs (บสย. F.A. Center)
ณ ศููนย์์ให้้คำำ�ปรึึกษาทางการเงิิน SMEs ชั้้�น 1 อาคาร
SME Bank Tower เมื่่�อวัันที่่� 24 สิิงหาคม 2563
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นายเกรีียงไกร ไชยศิิริวิ งศ์์สุขุ รองผู้้�จัดั การทั่่�วไป สายงานสนัับสนุนุ
บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ร่่วมเสวนาในงานสััมมนา
“SMEs New Normal” ไปต่่อแบบไหน...ถึึงจะรอด?! จััดโดยเส้้นทาง
เศรษฐีีออนไลน์์ เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการสร้้างการรัับรู้โ�้ ครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ของ
บสย. ประกอบด้้วย โครงการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� Soft Loan พลััส โครงการค้ำำ��
ประกัันสิินเชื่่อ� บสย. SMEs ชีีวิิตใหม่่ และโครงการที่่� บสย. มีีอยู่่�ในปััจจุุบันั บสย.
พลิิกฟื้้�นท่่องเที่่�ยว บสย. SMEs ไทยชนะ ณ ห้้องวิิภาวดีี บอลรููม C
เซ็็นทาราแกรนด์์แอทเซ็็นทรััลลาดพร้้าว เมื่่อ� วัันที่่� 20 สิิงหาคม 2563

กิิจกรรมอบรมให้้ความรู้้�กัับผู้้�ประกอบการ SMEs

นายคมสััน วััฒนวนาพงษ์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่่าย
ส่่งเสริิมลููกค้้าและพััฒนาผู้้�ประกอบการ บรรษััทประกัันสิิน
เชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) เปิิดหลัักสููตรการอบรม
“เตรีียมตััวดีี กู้้�ได้้ กู้้�ไว” โดยมีี นายสุุรชััย กำำ�พลานนท์์วัฒ
ั น์์
ที่่�ปรึึกษา บสย. มาให้้ความรู้้� “เจาะลึึกหลัักเกณฑ์์ปล่่อยกู้้�
ของธนาคาร” แนวทางการวิิเคราะห์์สินิ เชื่่อ� การเตรีียมข้้อมููล
เอกสารให้้โดนใจ และมีี นายจรรยฤทธิ์์� ทรงมณีี ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ด้้านสิินเชื่่อ� ทีีมหมอหนี้้� บสย. ให้้ความรู้้� “เจาะลึึกตััวเลข
ทางการเงิิ น ที่่� ธ นาคารวิิ เ คราะห์์ สิิ น เชื่่� อ ” ณ โรงแรม
เดอะพาลาสโซ เมื่่อ� วัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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นายสุุรชััย กำำ�พลานนท์์วััฒน์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์
ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน SMEs (บสย. F.A. Center) เปิิดโครงการ
ให้้ความรู้้�ด้า้ นการเงิินเรื่่อ� ง “กลยุุทธ์์หมุนุ เงิินให้้ธุรุ กิิจรอด”
เพื่่�อแนะนำำ�เทคนิิคการบริิหารกระแสเงิินสด (Cash Flow)
โดยมีีนายอารัักษ์์ ราษฎร์์บริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร
บริิษัทั อีีเทอร์์นิตี้ิ ้� พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นวิิทยากรบรรยาย
และมีีนายรุ่่�งโรจน์์ บุุญฤทธิ์์ลั� กั ขณา เจ้้าของกิิจการ บริิษัทั
ไทยริิชฟููดส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ลููกค้้า บสย. มาถ่่ายทอดประสบการณ์์
ตรงแนวทางการบริิหารกระแสเงิินสดในช่่วงวิิกฤต COVID-19
โดยมีีผู้้ป� ระกอบการ SMEs เข้้าร่ว่ มฟัังและขอรัับคำ�ำ ปรึึกษา
กัับผู้�เ้ ชี่่�ยวชาญประจำำ�ศููนย์์ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน SMEs ณ
ศููนย์์ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน SMEs ชั้้น� 1 SME Bank Tower
เมื่่อ� วัันที่่� 18 สิิงหาคม 2563

นายสุุรชััย กำำ�พลานนท์์วััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิิน SMEs (บสย. F.A. Center) เปิิดโครงการให้้
ความรู้้� “เปลี่่�ยนโรงแรมและรีีสอร์์ทให้้เป็็นธุุรกิิจเวลเนส”
โดยมีี ดร.สุุวภรณ์์ แนวจำำ�ปา ผู้้�อำำ�นวยการกองสถานประกอบ
การบริิการเพื่่�อสุุขภาพ กรมสนัับสนุุนสุุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุุข เป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�เรื่่�อง “รู้้�มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพไทย” และ ดร.นพััฐกานต์์ เกิิด
แสง กรรมการ สมาคมส่่งเสริิมธุุรกิิจบริิการผู้้�สููงอายุุไทย
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านเนอร์์สซิ่่ง� โฮมและเวลเนส และเจ้้าของกิิจการ
Jasmina Wellness World มาแชร์์ประสบการณ์์ในการทำำ�
ธุุ รกิิ จ เวลเนส เพื่่� อ เป็็ น แนวทางและเป็็ น ทางรอดให้้ กัั บ
ผู้้ป� ระกอบการ SMEs กลุ่่�มโรงแรม ในการปรัับเปลี่่ย� นโมเดล
ธุุรกิจิ ให้้สามารถดำำ�เนิินกิิจการต่่อไปได้้ โดยมีีผู้้ป� ระกอบการ
SMEs กลุ่่�มโรงแรม รีีสอร์์ทและที่่�พัักให้้ความสนใจเข้้ารัับ
การอบรม ณ ศููนย์์ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน SMEs (บสย. F.A.
Center) เมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน 2563

นายสุุรชััย กำำ�พลานนท์์วััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิิน SMEs (บสย. F.A. Center) กล่่าวต้้อนรัับและ
ปิิดการอบรม “กลยุุทธ์์การลงทุุนธุุรกิิจแฟรนไชส์์สะดวกซััก”
โดยมีีนายสุุชาติิ กิิติเิ ฉลิิมเกีียรติิ รองนายกสมาคมแฟรนไชส์์
และไลเซนส์์ฝ่่ายวิชา
ิ การ บรรยายเรื่่�อง “การลงทุุนในธุุรกิิจ
แฟรนไชส์์” นายนิิมิติ ร ตั้้�งวรารััตน์์ กรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั
เออเบิ้้�นเวย์์ จำำ�กััด ลููกค้้า บสย. และเจ้้าของธุุรกิิจแฟรนไชส์์
ร้้านสะดวกซััก Trendywash บรรยายเรื่่อ� ง “Trendywash
ทางลััดเป็็นเจ้้าของร้้านสะดวกซััก” และนายจรรยฤทธิ์์� ทรง
มณีี ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญศููนย์์ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน SMEs (บสย. F.A.
Center) บรรยายเรื่่อ� ง “การคำำ�นวณเงิินลงทุุนก่่อนตััดสิินใจ”
โดยมีีผู้้�สนใจและผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�ต้้องการเปิิดร้้าน
สะดวกซัักเข้้าร่่วม ณ ศููนย์์ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน SMEs
(บสย. F.A. Center) เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563
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กิิจกรรมอบรมให้้ความรู้้�กัับผู้้�ประกอบการ SMEs
ร่่วมกัับหน่่วยงานคู่่�ความร่่วมมืือ

	ฝ่่ ายพัั ฒ นาธุุ รกิิ จ และฝ่่ ายส่่ ง เสริิ ม ลููกค้้ า และพัั ฒ นาผู้้� ป ระกอบการ ร่่ ว มกัั บ กรมพัั ฒ นาฝีี มืื อ แรงงาน และ
บริิษััท เนสท์์เล่่ (ไทย) จำำ�กััด เพื่่�อช่่วยเหลืือกลุ่่�มผู้้�ประกอบการอาชีีพอิิสระ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มคนตััวเล็็ก ที่่�ต้้องการขายเครื่่�องดื่่�ม
เคลื่่�อนที่่� (Motorbike Cafe) ด้้วยเงิินลงทุุนไม่่เกิิน 30,000 บาท โดยมีี นายคมสััน วััฒนวนาพงษ์์ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายส่่งเสริิม
ลููกค้้าและพััฒนาผู้้�ประกอบการ บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) และนายสฑาวุุฒิิ สหพาณิิชย์กุ์ ลุ
กรรมการผู้้�จััดการตััวแทนกระจายสิินค้้า บริิษััท เนสท์์เล่่ (ไทย) จำำ�กััด เป็็นวิิทยากรบรรยายให้้ความรู้้�หลัักสููตรการฝึึก
อาชีีพเสริิม Motorbike Cafe ณ กรมพััฒนาฝีีมืือแรงงาน กรุุงเทพมหานคร เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563
นายคมสััน วััฒนวนาพงษ์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายส่่งเสริิมลููกค้้าและ
พััฒนาผู้้�ประกอบการ บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
กล่่าววััตถุุประสงค์์โครงการ “ต่่อเติิม เสริิมทุุน SMEs สร้้างไทย โดยทีีมหมอหนี้้�
บสย.” หลัักสููตร “มืืออาชีีพตััวจริิง พร้้อมต่่อยอดธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน” โดยมีี
ดร.นพดล ปิิยะตระภููมิิ รัักษาการแทนผู้้�อำ�ำ นวยการสถาบัันคุุณวุุฒิิวิิชาชีีพ
(องค์์การมหาชน) เป็็นประธานในพิิธิเิ ปิิด ซึ่่ง� โครงการดัังกล่่าวเป็็นโครงการที่่� บสย.
ร่่วมกัับสถาบันั คุุณวุุฒิวิิ ชาชีี
ิ พ (องค์์การมหาชน) ให้้ความรู้้�ด้า้ นการเงิินและการขอ
สิินเชื่่อ� กัับผู้ป�้ ระกอบการกลุ่่�มอาชีีพเสริิมสวยและช่่างทำำ�ผม ซึ่ง่� เป็็นอาชีีพอิิสระ
พร้้อมทั้้�งจััดทีีมหมอหนี้้� บสย. ให้้คำ�ำ ปรึึกษากัับผู้เ�้ ข้้าร่ว่ มที่่�สนใจในการเตรีียมตััว
ขอสิินเชื่่อ� ณ โรงแรมเดอะบาร์์ซา โฮเทล แบงค็็อก เมื่่อ� วัันที่่� 30 มกราคม 2563
นายสุุรชััย กำำ�พลานนท์์วัฒ
ั น์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน
SMEs (บสย. F.A. Center) เปิิดโครงการให้้ความรู้้ม� าตรฐานอาชีีพร้้านอาหารแบบ
Food Truck โดยมีี นางสาววรชนาธิิป จัันทนูู รองผู้้�อำ�ำ นวยการสถาบัันคุุณวุุฒิิ
วิิชาชีีพ (องค์์การมหาชน) เป็็นวิิทยากรบรรยายมาตรฐานของอาชีีพ Food Truck
นางสาวสุุภาวดีี เวศยพิิรุฬุ ห์์ สื่่อ� มวลชนสายเศรษฐกิิจอาวุุโส ผู้้�ผันั ตััวเปลี่่ย� นอาชีีพ
เป็็นเจ้้าของกิิจการร้้าน Steak Station ร้้าน Steak แบบ Food Truck ชื่่อ� ดัังของ
จัังหวััดลำำ�ปาง และ นายธีีรยุุทธ ประเสริิฐรััตนเดโช ผู้้�อำ�ำ นวยการสาย หััวหน้้า
การตลาดและพััฒนาธุุรกิจิ สิินเชื่่อ� รายย่่อย ธนาคารทิิสโก จำำ�กััด (มหาชน) แนะนำำ�
สิินเชื่่อ� เช่่าซื้้อ� รถ Food Truck โดยมีี บสย. ให้้การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ซึ่่ง� โครงการนี้้�
บสย. F.A. Center ผนึึกกำำ�ลัังกัับหน่่วยงานผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียอีีก 2 แห่่ง ให้้ความรู้้�
แบบครบวงจรจนถึึงการเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุนโดยมีี บสย. ค้ำำ�� ประกััน แก่่ผู้ป�้ ระกอบ
การร้้านอาหารที่่�สนใจอาชีีพ Food Truck ณ ศููนย์์ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน SMEs
(บสย. F.A. Center) เมื่่อ� วัันที่่� 10 กัันยายน 2563
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นายคมสััน วััฒนวนาพงษ์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายส่ง่ เสริิมลููกค้้าและพััฒนาผู้้ป� ระกอบการ บรรษััทประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อม(บสย.) กล่่าวเปิิดการอบรม “SMEs แปลงโฉม” โดยร่่วมกัับธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
แห่่งประเทศไทย (SME D Bank) จััดกิิจกรรมอบรมให้้กับผู้
ั ป�้ ระกอบการ SMEs ที่่�เป็็นลููกค้้าของธนาคารและ SMEs ทั่่�วไป
ที่่�ต้อ้ งการปรัับเปลี่่ย� นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ในการปรัับธุรกิ
ุ จิ เพื่่�อรัับมือื ภายหลัังจากวิิกฤติิ COVID-19 โดยมีี นางสาวธััญญากร จัันทร์์สว่่าง
ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายลููกค้้าสัมั พัันธ์์ ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย (SME D Bank) กล่่าวต้้อนรัับ
และมีี นายประสิิทธิ์์� คล่่องงููเหลืือม อุุปนายกวิิชาการ สมาคมการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ไทย และประธานชมรมเทคโนโลยีีและนวััตกรรมการ
พิิมพ์์ เป็็นวิิทยากรบรรยาย เรื่่อ� ง “เปลี่่�ยนเพื่่อ� ไปต่่อ...บรรจุุภัณ
ั ฑ์์สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ” และมีี นายกร เธีียรนุุกููล ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร เว็็บไซต์์ www.wawapack.com วิิธีีการค้้นหาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์บนแพลทฟอร์์มออนไลน์์ ซึ่ง่� เป็็นช่่องทางการค้้าขายรููปแบบใหม่่
ของผู้้�ซื้้อ� และผู้้ข� าย รวมทั้้�งมีีวิิทยากรจาก SME D Bank แนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์สินิ เชื่่อ� ของธนาคาร และวิิทยากรจากศููนย์์ที่่ป� รึึกษา
ทางการเงิิน SMEs (บสย. F.A. Center) ให้้คำ�ำ แนะนำำ�การเตรีียมเอกสารก่่อนการขอสิินเชื่่อ� ณ ศููนย์์ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน SMEs
(บสย. F.A. Center) และ Live สดทาง Facebook Group กลุ่่�มหมอหนี้้� บสย. เมื่่อ� วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2563
กิิจกรรมวิิเทศสััมพัั นธ์์

นายเกรีียงไกร ไชยศิิริิวงศ์์สุุข รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานสนัับสนุุน บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม
ขนาดย่่ อ ม (บสย.) ร่่ ว มงานสัั ม มนา “Establishment of Credit Guarantee Corporation (CGC)
and Financing for MSMEs” การจััดตั้้�งองค์์กรด้้านค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่�อและการบริิการทางการเงิินเพื่่�อผู้้�ประกอบการ
SMEs รายย่่ อ ย และเป็็ น วิิ ท ยากรถ่่ าย ทอดความรู้้� แ ละแบ่่ ง ปัั น ประสบการณ์์ ด้้ า นการค้ำำ�� ประกัั น สิิ น เชื่่� อ ของ
ประเทศไทย ในหััวข้้อ “Experience Sharing by Thai Credit Guarantee Corporation” ตามคำำ�เชิิญ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย นำำ�โดย นางจัันทวรรณ สุุจริิตกุุล ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายสื่่�อสารและความสััมพัันธ์์องค์์กร
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ธนาคารแห่่งประเทศไทย พร้้อมด้้วยผู้้แ� ทนจากสำำ�นัักงาน
ส่่ ง เสริิ ม วิิ สา หกิิ จ ขนาดกลางและขนาดย่่ อ ม (สสว.)
ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิิชย์์
จำำ� กัั ด (มหาชน) ธนาคารกรุุ ง ไทย จำำ� กัั ด (มหาชน)
ร่่วมบรรยาย โดยได้้รัับเกีียรติิจาก H.E. U Soe Win
รััฐมนตรีีกระทรวงวางแผนและการคลััง ธนาคารกลาง
แห่่งเมีียนมาร์์ และรััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงวางแผน
และการคลัั ง ได้้ แ ก่่ นาย U Maung Maun Win
นาย U Sett Aung และ Dr. Min Ye Paing Hein
ให้้ความสนใจเข้้าร่่วมรัับฟััง โดยมีี สมาคมด้้านการค้้า
และอุุตสาหกรรม ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาการเกษตร
ผู้้�ประกอบการ SMEs สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์
จำำ�นวน 75 คน ร่่วมงาน ระหว่่างวัันที่่� 22 - 23 มกราคม
2563 ณ กรุุงเนปิิดอว์์ สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์

นายเกรีียงไกร ไชยศิิริิวงศ์์สุุข รองผู้้�จััดการทั่่�วไป
สายงานสนัั บสนุุ น บรรษัั ท ประกัั น สิิ น เชื่่� อ อุุ ต สาหกรรม
ขนาดย่่ อ ม (บสย.) พร้้ อ มคณะผู้้�บริิ ห าร ร่่ ว มต้้ อ นรัั บ
Mr. Binod Pant, Deputy Manager, Deposit and
Credit Guarantee Fund (DCGF) และคณะ DCGF
สหพัันธ์์สาธารณรััฐประชาธิิปไตยเนปาลเนื่่�องในโอกาสเข้้าพบ
เพื่่�อศึึกษาดููงานระบบการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ของ บสย. พร้้อมทั้้�ง
แลกเปลี่่ย� นข้้อคิิดเห็็นด้้านการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ� ณ ห้้องประชุุม
ชั้้น� 17 บสย. สำำ�นัักงานใหญ่่ เมื่่อ� วัันที่่� 24-25 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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	บสย.นำำ� คณะผู้้�แ ทนจากสถาบัั น ค้ำำ�� ประกัั น สิิ น
เชื่่�อ Deposit and Credit Guarantee Fund (DCGF)
สหพัันธ์์สาธารณรััฐประชาธิิปไตยเนปาล เดิินทางเข้้าเยี่่ย� มชม
บจก.ปุุญทัับ ไอศกรีีม กิิจการของ ลููกค้้า บสย. ประเภทธุุรกิจิ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายไอศกรีีม ภายใต้้แบรนด์์ “ทองดีี” โดยนำำ�
เนื้้�อแท้้ของผลไม้้ ไม่่ผ่า่ นการแต่่งรสชาติิและกลิ่่น� สัังเคราะห์์
มาแปรรููปเป็็นไอศกรีีมแท่่งรููปผลไม้้ ผลิิตจากผลไม้้ท้้องถิ่่�น
กล้้วย ทุุเรีียน มัังคุุด มะพร้้าว แก้้วมัังกร มะม่่วง สััปปะรด
และมะขาม จำำ�หน่่ายผ่า่ นตััวแทนร้้านค้้า ร้้านอาหาร ทั้้�งภายใน
และส่่งออกต่่างประเทศ โดย บสย. ให้้การค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ�
โครงการ Start-up & Innovation และ PGS7 รวมวงเงิิน
ค้ำำ�� ประกัันทั้้�งสิ้้น� 7,900,000 บาท ณ บริิษัทั ปุุญทัับ ไอศรีีม
เจริิญกรุุง เมื่่อ� วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2563
นายเกรีียงไกร ไชยศิิริิวงศ์์สุุข รองผู้้�จััดการทั่่�วไป สายงานสนัับสนุุน
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร บสย.
ร่่วมต้้อนรัับ นางสาวอััมพวา ศีีลลนนทร์์ ผู้้�จัดั การโครงการ GIZ นายวิิวัฒ
ั น์์ โฆษิิตสกุุล
ที่่�ปรึึกษาโครงการ นายศรััณย์์ ศรีีธรรมรััชต์์ ที่่�ปรึึกษาโครงการ นายณพวุุฒิิ ประวััติิ
เจ้้าหน้้าที่่�โครงการจากองค์์กรความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของสหพัันธ์์สาธารณรััฐ
เยอรมนีี GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH ในโอกาสเข้้าพบเพื่่�อที่่�จะแนะนำำ�การทำำ�งานของ GIZ รวมถึึงการแลกเปลี่่ย� น
ข้้อมููล วิิสัยทั
ั ศน์
ั ์ เรื่่อ� ง การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนของ บสย. ผ่่านกลไกการค้ำำ�� ประกัันสิินเชื่่อ�
เกี่่ย� วกัับแนวทางการร่่วมมืือภายใต้้กรอบ Climate Finance ระหว่่าง GIZ กัับ บสย.
ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของประเทศไทยต่่อไป ณ ห้้องประชุุม
ชั้้น� 17 บสย. สำำ�นัักงานใหญ่่ เมื่่อ� วัันที่่� 29 มิิถุนุ ายน 2563
นายเกรีียงไกร ไชยศิิริวิ งศ์์สุขุ รองผู้้�จัดั การทั่่�วไป สายงานสนัับสนุนุ บรรษััท
ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) ต้้อนรัับ Mr. Paul Martin, Regional
Technical Advisor (Asia) Local Development Finance, United Nations Capital
Development Fund (UNCDF) และ Ms. Sirintharat Wannawong,
Programme Associate (ASEAN & Pacific) Local Development Finance,
United Nations Capital Development Fund (UNCDF) ในโอกาสเข้้าพบ
เพื่่�อศึึกษาการดำำ�เนิินการค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อของ บสย. ณ ห้้องประชุุม ชั้้�น 17
บสย. สำำ�นัักงานใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2563
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ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานเขต
และช่่องทางการติิดต่่อสำำ�คััญ
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สำำ�นัักงานใหญ่่
อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 ชั้้�น 16-18
เลขที่่� 2922/243 ถ.เพชรบุุรีีตััดใหม่่ แขวงบางกะปิิ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2890-9988
โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานสาขา
สำำ�นัักงานเขต นครหลวง

สำำ�นัักงานเขต ภาคกลาง

อาคารชาญอิิสสระทาวเวอร์์ 2 (ชั้้�น 1)
เลขที่่� 2922/53 ถ.เพชรบุุรีีตััดใหม่่ แขวงบางกะปิิ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310

เลขที่่� 58/8 หมู่่� 1 ถ.โรจนะ
ต.ธนูู อ.อุุทััย จ.พระนครศรีีอยุุธยา 13000

โทรศััพท์์ : 0-2308-2151-2
มืือถืือ : 08-1889-2235, 09-3134-2277
โทรสาร : 0-2308-2152
E-mail : bangkok@tcg.or.th
พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
กรุุงเทพมหานคร, นนทบุุรีี, สมุุทรปราการ,
สมุุทรสาคร, ปทุุมธานีี, นครปฐม

โทรศััพท์์ : 0-3595-7772
มืือถืือ : 09-3139-4445, 09-3139-4447
โทรสาร : 0-3595-7773
E-mail : central@tcg.or.th
พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
พระนครศรีีอยุุธยา, อ่่างทอง, สิิงห์์บุุรีี,
สุุพรรณบุุรีี, ลพบุุรีี, นครนายก, สระบุุรีี

สำำ�นัักงานเขต ภาคเหนืือตอนบน

สำำ�นัักงานเขต ภาคเหนืือตอนล่่าง

เลขที่่� 265/6 ถ.ช้้างเผืือก ต.ช้้างเผืือก
อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่ 50300

เลขที่่� 28/125-126 ถ.สิิงหวััฒน์์ ต.ในเมืือง อ.เมืือง
พิิษณุุโลก จ.พิิษณุุโลก 65000

โทรศััพท์์ : 0-5200-4330
มืือถืือ : 09-3131-7474, 08-1885-3534
โทรสาร : 0-5200-4331
E-mail : chiangmai@tcg.or.th
พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
เชีียงใหม่่, ลำำ�พููน, เชีียงราย, แม่่ฮ่่องสอน,
พะเยา, ลำำ�ปาง, แพร่่, น่่าน

โทรศััพท์์ : 0-5525-8552
มืือถืือ : 08-0507-7035, 08-1257-2217
โทรสาร : 0-5525-8553
E-mail : phitsanulok@tcg.or.th
พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
พิิษณุุโลก, พิิจิิตร, กำำ�แพงเพชร, ตาก, เพชรบููรณ์์,
อุุทััยธานีี, นครสวรรค์์, สุุโขทััย, อุุตรดิิตถ์์, ชััยนาท
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สำำ�นัักงานเขต
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน

สำำ�นัักงานเขต
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง 1

เลขที่่� 239/5 ถ.อุุดรดุุษฎีี ต.หมากแข้้ง
อ.เมืืองอุุดรธานีี จ.อุุดรธานีี 41000

เลขที่่� 610 ถ.ชยางกููร ต.ในเมืือง
อ.เมืืองอุุบลราชธานีี จ.อุุบลราชธานีี 34000

โทรศััพท์์ : 0-4211-1670-71
มืือถืือ : 08-1379-4774, 06-2310-0570
โทรสาร : 0-4211-1671
E-mail : udonthani@tcg.or.th

โทรศััพท์์ : 0-4521-0844
มืือถืือ : 09-3139-5445, 08-9186-3244
โทรสาร : 0-4521-0845
E-mail : ubon@tcg.or.th

พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
อุุดรธานีี, ขอนแก่่น, หนองบััวลำำ�ภูู, หนองคาย, เลย,
กาฬสิินธุ์์�, สกลนคร, นครพนม, มุุกดาหาร, บึึงกาฬ

พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
อุุบลราชธานีี, ศรีีสะเกษ, อำำ�นาจเจริิญ,
ยโสธร, ร้้อยเอ็็ด

สำำ�นัักงานเขต
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง 2

สำำ�นัักงานเขต ภาคตะวัันออก

เลขที่่� 901/6 ถ.มิิตรภาพ ต.ในเมืือง
อ.เมืืองนครราชสีีมา จ.นครราชสีีมา 30000
โทรศััพท์์ : 0-4426-2104
มืือถืือ : 08-1876-3911, 09-3134-8885
โทรสาร : 0-4426-2105
E-mail : korat@tcg.or.th
พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
นครราชสีีมา, ชััยภููมิิ, บุุรีีรััมย์์, สุุริินทร์์, มหาสารคาม
สำำ�นัักงานเขต ภาคใต้้ตอนบน

เลขที่่� 231/12 หมู่่� 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้้ย�
อ.เมืืองสุุราษฎร์์ธานีี จ.สุุราษฎร์์ธานีี 84000
โทรศััพท์์ : 0-7721-9801-2
มืือถืือ : 08-9874-7574
โทรสาร : 0-7721-9803
E-mail : suratthani@tcg.or.th
พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
สุุราษฎร์์ธานีี, ชุุมพร, พัังงา, กระบี่่�, ระนอง, ภููเก็็ต
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เลขที่่� 208/14 หมู่่� 3 ถ.พระยาสััจจา
ต.เสม็็ด อ.เมืืองชลบุุรีี จ.ชลบุุรีี 20000
โทรศััพท์์ : 0-3811-1434
มืือถืือ : 09-3139-4141, 06-2310-0562
โทรสาร : 0-3811-1435
E-mail : chonburi@tcg.or.th
พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
ชลบุุรีี, ฉะเชิิงเทรา, ระยอง, จัันทบุุรีี,
ตราด, ปราจีีนบุุรีี, สระแก้้ว
สำำ�นัักงานเขต ภาคใต้้ตอนล่่าง

เลขที่่� 13 ถ.โชติิวิิทยะกุุล 3
ต.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา 90110
โทรศััพท์์ : 0-7426-2551-2
มืือถืือ : 08-1766-1528, 08-1379-7887
โทรสาร : 0-7426-2553
E-mail : songkhla@tcg.or.th
พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
สงขลา, พััทลุุง, สตููล, นครศรีีธรรมราช,
ตรััง, ปััตตานีี, ยะลา, นราธิิวาส

สำำ�นัักงานเขต ภาคตะวัันตก

เลขที่่� 42/116 ซ.หััวหิิน 6 ถ.เพชรเกษม
ต.หััวหิิน อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77110
โทรศััพท์์ : 0-3254-7151
มืือถืือ : 09-3139-5551, 09-3139-6363
โทรสาร : 0-3254-7141
E-mail : prachuap@tcg.or.th
พื้้�นที่่�จัังหวััดในความรัับผิิดชอบ
ประจวบคีีรีีขัันธ์์, เพชรบุุรีี, ราชบุุรีี,
สมุุทรสงคราม, กาญจนบุุรีี

อาคาร SME Bank Tower (ชั้้�น 1)
เลขที่่� 310 ถนนพหลโยธิิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุุงเทพมหานคร 10400
มืือถืือ 06-5507-8999 | 06-5502-6999
ศููนย์์ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน SMEs
debt.doctor@tcg.or.th
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