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ข้อ้มููลสำำ�คััญท�งก�รเงิน

รายการ 2561 2562 2563 % เปล่ี่�ยนแปลี่ง 
(YoY)

ฐานะการเงนิ

สิินทรััพย์ร์ัวม 23,625.94 24,108.49 31,420.68 30.33%

หน้�สิินรัวม 14,957.34 14,780.63 22,255.67 50.57%

ทุนจดทะเบ้ีย์นท้�ออกและชำำ�รัะแล้ว 6,702.47 6,702.47 6,702.47   -

ส่ิวนของเจ้�ของ 8,668.60 9,327.86 9,165.01 (1.75%)

ผลี่การดำำาเนินงาน

ภ�รัะค้ำำ��ปรัะกัน 373,828.19 388,733.12 451,373.84 16.11%

รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์ม 5,873.23 5,926.93 6,712.10 13.25%

รั�ย์ได้รัวม 6,581.32 8,161.34 8,115.56 (0.56%)

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กก�รัดำ�เนินง�น 5,922.25 7,407.57 7,862.61 6.14%

กำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เนินง�น 595.05 753.77 252.95 (66.44%)

อัตัราส่่วนทางการเงนิท่�ส่ำาคััญ (รอ้ัยลี่ะ)

อัตรั�ผลตอบีแทนต่อสิินทรััพย์์สุิทธิเฉล้�ย์ (ROA) 2.69 3.16 0.91  

อัตรั�ผลตอบีแทนต่อส่ิวนของผ้้ถืือหุ้นเฉล้�ย์ (ROE) 6.92 8.38 2.74  

อัตรั�กำ�ไรัสุิทธิต่อรั�ย์ได้รัวม 9.04 9.24 3.12

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ดำ�เนินง�นต่อรั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�น 7.75 8.22 7.43  

สัิดส่ิวน NPGs ต่อภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันค้ำงเหลือ 13.59 15.38 11.88  

อัตรั�เงินกองทุนต่อสิินทรััพย์์เส้ิ�ย์ง (BIS Ratio) 92.92 62.37 41.76

ข้อ้ัมููลี่ส่ำาคััญอั่�น

เงินงบีปรัะม�ณชำดเชำย์ท้�ได้รัับีจ�กรััฐ 

ในปีปฏิิทิน
7,480.76 1,538.97 9,692.23  

เงินนำ�ส่ิงกรัะทรัวงก�รัค้ำลังปรัะจำ�ปี 262.74 232.58 293.57  

10



ข้อ้มููลสำำ�คััญผลก�รดำำ�เนินง�น

ท้�ม�: รัะบีบีก�รัวัดและวิเค้ำรั�ะห์ผลก�รัดำ�เนินก�รั (PEMA) และรัะบีบี Dashboard Cockpit 
หม�ย์เหตุ : ปรัะม�ณก�รัจ�ก Economic Multiplier ต�มผลก�รัศึึกษ�ผลปรัะโย์ชำน์ท�งเศึรัษฐกิจจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ SMEs 
   ให้สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงแหล่งทุนปี 2559 โดย์สิถื�บัีนวิจัย์เพื�อก�รัพัฒน�ปรัะเทศึไทย์ (TDRI)

ผลี่ประโยชนท์างเศรษฐกิจจากการคัำาประกันสิ่นเช่�อัข้อัง บส่ย. 

ภาพรวมูการคัำาประกันสิ่นเช่�อั ป ี2563
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ผลก�รดำำ�เนินง�นช่ว่ยเหลือ SMEs ในช่ว่งวกิฤต COVID-19

ด้ำ�นก�รคัำ�ประกันสิำนเช่ื�อ

ท้�ม�: รัะบีบีก�รัวัดและวิเค้ำรั�ะห์ผลก�รัดำ�เนินก�รั (PEMA) และรัะบีบี Dashboard Cockpit 

ท้�ม�: รัะบีบีก�รัวัดและวิเค้ำรั�ะห์ผลก�รัดำ�เนินก�รั (PEMA)

ก�รช่ว่ยสำถ�บันัก�รเงินปรบััโคัรงสำร�้งหน้�ใหกั้บั SMEs
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คัว�มูภ�คัภมููใิจ
ข้อง บัสำย. 
ร�งวลัสำถ�บันัก�รเงินแหง่ป ี2563 

 นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ปรัะธ�นกรัรัมก�รั 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอม

ด้วย์ ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

ค้ำณะกรัรัมก�รั และผ้้บีริัห�รั บีสิย์. รัับีรั�งวัล “Bank of the 

Year 2020” หรืัอ “สถาบันการเงินแห่่งปีี 2563” จ�กเค้ำรืัอ

หนังสืิอพิมพ์ดอกเบ้ี�ย์ธุรักิจ โดย์ม้น�ย์รััฐกรั อัสิดรัธ้รัยุ์ทธ์ 

ปรัะธ�นเค้ำรืัอหนังสืิอพิมพ์ดอกเบ้ี�ย์ธุรักิจเป็นผ้้มอบีรั�งวัล 

 โดย์ “บสย.” ซึึ่�งหม�ย์ถึืงค้ำณะกรัรัมก�รั ผ้้บีริัห�รั 

และพนักง�น ได้ทุ่มเททำ�ง�นอย่์�งหนักท่�มกล�งก�รั 

แพร่ัรัะบี�ดของไวรััสิโค้ำโรัน� 2019 และม้ผลก�รัดำ�เนินง�น

เป็นท้�ปรัะจักษ์ชัำดตลอดปี 2563 ทั�งในด้�นก�รัค้ำำ��ปรัะกัน

ส้ิงสุิดเป็นปรัะวัติก�รัในรัอบี 28 ปี ด้วย์ย์อดก�รัค้ำำ��ปรัะกัน

สิินเชืำ�อในช่ำวงเดือนมกรั�ค้ำม-พฤษภ�ค้ำม 2563 กว่� 100,000 

ล้�นบี�ท และสิรุัปย์อดก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อในปี 2563  

ด้วย์วงเงิน 141,888 ล้�นบี�ท สิ�ม�รัถืช่ำวย์เหลือ 

ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ได้ 166,419 รั�ย์  รัวมถึืงผลก�รับีริัห�รั

จัดก�รัภ�ย์ในองค์้ำกรัอย่์�งสัิมฤทธิ�ผล ตลอดจนก�รัพัฒน� 

Financial Health Check ซึึ่�งเป็น Credit Scoring  

ท้�ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs สิ�ม�รัถืตรัวจสิอบีสุิขภ�พท�ง 

ก�รัเงินได้ด้วย์ตัวเอง รัวมถึืงก�รัย์กรัะดับี “คลินิกห่มอห่น้�” 

ให้เป็นศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs (บีสิย์. F. A. Center) 

เพื�อก�รัย์กรัะดับีก�รับีริัก�รัและค้ำว�มช่ำวย์เหลือ SMEs  

“จากนายปีระกันส่่ท้�ปีรึกษาทางการเงิน”

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัท

ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์ค้ำณะผ้้บีริัห�รั

รัับีรั�งวัลองค์้ำกรัโปร่ังใสิ ค้ำรัั�งท้� 9 (NACC Integrity Awards) จ�ก

สิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รัป้องกันและปรั�บีปรั�มก�รัทุจริัตแห่งชำ�ติ 

(ป.ป.ชำ.)  สิะท้อนให้เห็นถึืงค้ำว�มมุ่งมั�น ทุ่มเท ยึ์ดมั�น ในหลักธรัรัม�ภิบี�ล

โปร่ังใสิ ถ้ืกต้อง ม้จริัย์ธรัรัมของชำ�ว บีสิย์. และรั�งวัลอันทรังเก้ย์รัติ 

ดังกล่�วจะเป็นบีรัรัทัดฐ�นใหม่ให้ค้ำณะผ้้บีริัห�รั และพนักง�น บีสิย์. 

ในก�รัดำ�รังไว้ซึึ่�งคุ้ำณค่้ำ�แห่งองค์้ำกรัโปร่ังใสิ

ร�งวลัองคัก์รโปรง่ใสำ
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  บส่ย. เปน็กลี่ไกส่ำาคััญข้อังรฐับาลี่ในการ
ชว่ยเหล่ี่อั SMEs อัย่างแท้จรงิ เปน็คัวามูหวงั
แลี่ะเปน็ท่�พ่�งข้อังผู้ประกอับการท่�ชว่ยข้บัเคัล่ี่�อัน
เศรษฐกิจ ชว่ยกระต้้นให้มู่การปล่ี่อัยสิ่นเช่�อั 
ในระบบ กระต้้นให้ยังมู่การจา้งงานในระบบ 
ชว่ยใหแ้รงงานจำานวนมูากยังคังมู่รายได้ำเล่ี่�ยงชพ่
แลี่ะจน้เจอ่ัคัรอับคัรวัต่อัไป
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 ปี 2563 ทั�วโลกต้องเผชิำญกับีสิถื�นก�รัณ์ COVID-19 ซึึ่� ง ส่ิงผลกรัะทบีอย่์�งรุันแรังในวงกว้�ง  

ทั�งในด้�นเศึรัษฐกิจ ปัญห�ก�รัส่ิงออก ก�รัท่องเท้�ย์ว ท้�เชืำ�อมโย์งกันไปทุกปรัะเทศึทั�วโลก และเป็นสิ�เหตุหลักท้� 

ก่อให้เกิด ปัญห�จ�กก�รัว่�งง�นของภ�ค้ำธุรักิจท้�ต้องหยุ์ดกิจก�รัเนื�องจ�กม�ตรัก�รัล็อค้ำด�วน์ ส่ิงผลให้อัตรั�ก�รัขย์�ย์ตัว 

ของผลิตภัณฑ์์มวลรัวมปรัะชำ�ชำ�ติ (GDP) ของปรัะเทศึในปี 2563 ค้ำ�ดก�รัณ์ว่�จะติดลบีถึืงร้ัอย์ละ 6 ผลของก�รัชำะงักงัน 

ของภ�ค้ำธุรักิจทุกภ�ค้ำส่ิวน โดย์เฉพ�ะ SMEs ท้�เป็นกลุ่มผ้้ปรัะกอบีก�รักลุ่มใหญ่ของปรัะเทศึและม้ภ้มิต้�นท�นต่อก�รัรัับีมือ

ค้ำว�มแปรัปรัวนต่อก�รัเปล้�ย์นแปลงอย่์�งรุันแรังของเศึรัษฐกิจตำ��กว่�รั�ย์ใหญ่ ได้รัับีผลกรัะทบีหนักท้�สุิด

 บีสิย์. ในสิถื�นะท้�ม้บีทบี�ทช่ำวย์เหลือ SMEs ได้เข้�ม�ทำ�หน้�ท้�ช่ำวย์เหลือ SMEs อย่์�งเต็มกำ�ลัง ทั�งในก�รัสิร้ั�งค้ำว�ม

เชืำ�อมั�นให้สิถื�บัีนก�รัเงินปล่อย์สิินเชืำ�อแก่ SMEs รัวมไปถึืงก�รัให้ค้ำำ�ปรึักษ�แนะนำ� แก้ปัญห� เพื�อให้ SMEs อย่้์รัอดต่อไปได้ 

ดังจะเห็นได้จ�กก�รัสิร้ั�งนวัตกรัรัมค้ำำ��ปรัะกันให้กับีกลุ่ม SMEs ท้�ม้ค้ำว�มเปรั�ะบี�งเป็นกลุ่มม้หน้�ค้้ำ�งชำำ�รัะในโค้ำรังก�รัสิร้ั�ง

ไทย์ ก�รัขย์�ย์บีทบี�ทก�รัเป็นท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงินของ บีสิย์. F.A. Center ซึึ่�งส่ิงผลให้ผลก�รัค้ำำ��ปรัะกันในปี 2563 ม้ย์อด

ก�รัค้ำำ��ปรัะกันในปีส้ิงสุิดนับีแต่ก่อตั�งม�ตั�งแต่ปี 2535 โดย์ในปี 2563 บีสิย์. ม้ย์อดอนุมัติก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 141,888 ล้�นบี�ท 

สิ�ม�รัถืช่ำวย์เหลือ SMEs ได้ 166,419 รั�ย์ โดย์เฉพ�ะกลุ่มรั�ย์ย่์อย์ ซึึ่�งเป็นพ้�น้องฐ�นรั�กสิำ�คั้ำญของปรัะเทศึ ค้ำรัอบีค้ำลุม 

ทุกพื�นท้�และทุกกลุ่มอ�ช้ำพ บีสิย์. สิ�ม�รัถืให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือได้ถึืง 121,369 รั�ย์ 

 ตลอดรัะย์ะเวล�เกือบี 3 ปี ท้�ผมได้ม้โอก�สิเข้�ม�ด้แลสิถื�บัีนแห่งน้� ผมได้เห็นถึืงก�รัเปล้�ย์นแปลงเชิำงรุักท้�สิำ�คั้ำญ 

ในทุกๆ ด้�น นอกเหนือจ�กตัวเลขก�รัค้ำำ��ปรัะกันท้�ส้ิงสุิดเป็นปรัะวัติศึ�สิตร์ัแล้ว บีสิย์. ยั์งได้ย์กรัะดับีก�รัช่ำวย์เหลือ SMEs  

ในด้�นก�รัให้ค้ำว�มร้้ัและเป็นท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงินดังท้�ได้กล่�วม� บีสิย์. ได้นำ�ผ้้ทรังคุ้ำณวุฒิซึึ่�งเป็นอด้ตผ้้บีริัห�รัสิถื�บัีนก�รัเงิน

เข้�ม�เป็นท้�ปรึักษ�ให้กับี SMEs ในเชิำงลึก เสิมือนเป็นค้ำล้นิกหมอหน้� ช่ำวย์ห�แนวท�งแก้ปัญห�ก�รัดำ�เนินง�นในภ�วะท้� SMEs 

บีอบีชำำ��จ�กภ�วะวิกฤติให้ฟ้ื้�นกลับีม�ยื์นหยั์ดได้อ้กค้ำรัั�ง นอกจ�กน้� ในช่ำวงท้�ทุกค้ำนได้รัับีผลกรัะทบีจ�ก COVID-19 ในส่ิวนของ

ก�รัด้แลล้กหน้�ของ บีสิย์. ก็ได้รัับีก�รัด้แลให้ได้รัับีม�ตรัก�รัก�รัพักชำำ�รัะค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มสิำ�หรัับีก�รัต่ออ�ยุ์ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน  

ก�รัพักชำำ�รัะหน้� รัวมถึืงก�รัออกม�ตรัก�รัผ่อนปรันก�รัชำำ�รัะหน้�ในร้ัปแบีบีต่�ง ๆ ตลอดปี 2563

 กล่�วได้ว่� ผลง�นในปี 2563 บีสิย์. เกิดขึ�นได้จ�กค้ำว�มทุ่มเทในก�รัทำ�ง�นของพนักง�นทุกค้ำนเพื�อพ้�น้อง SMEs และ

ผลง�นท้�พวกเรั�ทำ�ได้รัับีก�รัย์อมรัับีจ�กทุกภ�ค้ำส่ิวนว่� บีสิย์. เป็นกลไกสิำ�คั้ำญของรััฐบี�ลในก�รัช่ำวย์เหลือ SMEs อย่์�งแท้จริัง

เป็นค้ำว�มหวัง และเป็นท้�พึ�งของผ้้ปรัะกอบีก�รัท้�ช่ำวย์ขับีเค้ำลื�อนเศึรัษฐกิจ ช่ำวย์กรัะตุ้นให้ม้ก�รัปล่อย์สิินเชืำ�อในรัะบีบี กรัะตุ้น

ให้ยั์งม้ก�รัจ้�งง�นในรัะบีบี ช่ำวย์ให้แรังง�นจำ�นวนม�กยั์งค้ำงม้รั�ย์ได้เล้�ย์งช้ำพและจุนเจือค้ำรัอบีค้ำรััวต่อไป ผลง�นท้�ย์อดเย้์�ย์มน้�

นำ�ไปส่้ิก�รัปรัะก�ศึรั�งวัลเก้ย์รัติย์ศึ Bank of the Year 2020 หรืัอสิถื�บัีนก�รัเงินแห่งปี 2563 โดย์สืิ�อสิิ�งพิมพ์เค้ำรืัอดอกเบ้ี�ย์

แม้ว่� บีสิย์. จะมิใช่ำสิถื�บัีนก�รัเงินท้�ทำ�หน้�ท้�ปล่อย์สิินเชืำ�อด้วย์ตนเองเลย์ก็ต�ม และนับีเป็นค้ำรัั�งแรักในปรัะวัติศึ�สิตร์ัของ  

บีสิย์. ท้�ได้รัับีรั�งวัลอันทรังเก้ย์รัติในค้ำรัั�งน้�

 ผมต้องขอขอบีคุ้ำณหน่วย์ง�นกำ�กับีด้แล ทั�ง สิค้ำรั. สิศึค้ำ. และ ธปท. ท้�กรุัณ�มอบีนโย์บี�ย์ท้�สิำ�คั้ำญและให้ก�รัสินับีสินุน

ก�รัทำ�ง�นของ บีสิย์. ม�โดย์ตลอด ขอขอบีคุ้ำณค้ำณะกรัรัมก�รั ค้ำณะผ้้บีริัห�รั และพนักง�น บีสิย์. ทุกท่�น ท้�ได้ทุ่มเทพลังก�ย์

พลังใจในก�รัปฏิิบัีติง�นอย์�งเต็มท้� จนทำ�ให้ บีสิย์. ถึืงจุดเปล้�ย์นแปลงอย่์�งก้�วกรัะโดดในก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือ SMEs  

ในทุกมิติ จนเป็นท้�ปรัะจักษ์ในวันน้� และหวังเป็นอย่์�งยิ์�งว่�ค้ำว�มสิำ�เร็ัจของ บีสิย์. จะเป็นส่ิวนหนึ�งในก�รัปรัะคั้ำบีปรัะค้ำอง 

SMEs ให้รัอดพ้นวิกฤติในค้ำรัั�งน้�อย่์�งรั�บีรืั�นต่อไป

สำ�รจ�กประธ�นกรรมูก�ร

ขอบีคุ้ำณค้ำรัับี

          

บรรยง วิิเศษมงคลชััย

ปรัะธ�นกรัรัมก�รั
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 บส่ย. คัวา้รางวลัี่ Bank of the Year 
2020 แมู้ บส่ย. จะไมู่ได้ำดำำาเนินธุ้รกรรมูรับ 
ฝากเงินแลี่ะปล่ี่อัยสิ่นเช่�อัอัย่างธุนาคัาร  
แต่บทบาทการเปน็ผู้ส่รา้งคัวามูเช่�อัมัู�นในการ
ช่วยบริหารจัดำการคัวามูเส่่�ยงให้ส่ถาบัน 
การเงนิปล่ี่อัยสิ่นเช่�อัให ้SMEs ในสั่ดำส่่วนท่�เพิ�มู
สู่งข้่�น ก่อัใหเ้กิดำประโยชนทั์�งกับ SMEs แลี่ะ
ระบบเศรษฐกิจ เปน็สิ่�งพิสู่จนค์ัณ้ค่ัาข้อัง บส่ย.
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สำ�รจ�กกรรมูก�รและ
ผู้จดัำก�รทั�วไป

ขอบีคุ้ำณค้ำรัับี

          

รักษ์ วิรกิจโภคาทร                                                

กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป

 นับีแต่ บีสิย์. ได้ปรัับีร้ัปแบีบีก�รัดำ�เนินธุรักิจต�ม 

แผน Transformation องค์้ำกรั และได้เริั�มดำ�เนินก�รัตั�งแต่ 

ปี 2563 จนถึืงปัจจุบัีนซึึ่�งก้�วเข้�ส่้ิปีท้� 30 แห่งก�รัก่อตั�ง บีสิย์. 

ได้แสิดงให้เห็นถึืงก�รัเปล้�ย์นแปลงค้ำรัั�งสิำ�คั้ำญในหล�ย์มิติ  

ทั�งในด้�นก�รัค้ำำ��ปรัะกันซึึ่�งเป็นธุรักรัรัมหลักท้�ม้ค้ำว�มหล�กหล�ย์

ตอบีโจทย์์ค้ำว�มต้องก�รัของ SMEs ในทุกกลุ่ม ด้�นก�รั 

ให้ค้ำว�มร้้ัและค้ำำ�ปรึักษ�ท�งก�รัเงินแก่ SMEs ในเชิำงลึก เพื�อแก้

ปัญห�ให้ SMEs ท้�บีอบีชำำ��ให้ม้ท�งออกและยื์นหยั์ดดำ�เนินธุรักิจ

ต่อไปได้ ก�รัปรัับีปรุังองค์้ำกรั ตั�งแต่ก�รัปรัับีโค้ำรังสิร้ั�ง  

ก�รัปรัับีปรุังรัะบีบีง�นและกรัะบีวนก�รัทำ�ง�นให้สิอดรัับี 

กับีค้ำว�มค้ำ�ดหวังของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์อย่์�งทันท่วงท้

 ในด้�นก�รัค้ำำ��ปรัะกัน บีสิย์. ได้พัฒน�ก�รัออก

ผลิตภัณฑ์์ให้ม้ค้ำว�มยื์ดหยุ่์น โดย์ก�รัทำ� SMEs Segmentation 

เพื�อออกแบีบีผลิตภัณฑ์์ให้ตอบีโจทย์์ค้ำว�มต้องก�รั ทั�งกลุ่ม 

SMEs ทั�วไป กลุ่มเปรั�ะบี�ง และกลุ่มฐ�นรั�ก ท่�มกล�ง

สิถื�นก�รัณ์ COVID-19 ซึึ่�งสิถื�บัีนก�รัเงินรัะมัดรัะวังในก�รั

อำ�นวย์สิินเชืำ�ออย่์�งเข้มข้น บีสิย์. จึงได้ออกผลิตภัณฑ์์ค้ำำ��ปรัะกัน

ท้�สิร้ั�งค้ำว�มมั�นใจให้สิถื�บัีนก�รัเงินในก�รัมอบีโอก�สิและ 

ต่อลมห�ย์ใจให้ SMEs ท้�เห็นได้ชัำดเจนคื้ำอโค้ำรังก�รัสิร้ั�งไทย์  

ซึึ่�งเป็นนวัตกรัรัมของผลิตภัณฑ์์ค้ำำ��ปรัะกันท้�ให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 

กับี SMEs กลุ่มเปรั�ะบี�งให้ม้โอก�สิกลับีม�ทำ�ธุรักิจได้อ้กค้ำรัั�ง 

โดย์ บีสิย์. เพิ�มสัิดส่ิวนก�รัค้ำำ��ปรัะกันเพื�อจ้งใจให้สิถื�บัีนก�รัเงิน

พร้ัอมจะให้โอก�สิ SMEs ได้ปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้�พร้ัอมทั�งได้รัับี 

สิินเชืำ�อใหม่เพิ�มเติม เป็นก�รัเพิ�มสิภ�พค้ำล่องให้กับีSMEs  

ในสิภ�วะท้�บีอบีชำำ��จ�กวิกฤติค้ำรัั�งใหญ่ นับีเป็นนวัตกรัรัมก�รั 

ค้ำำ��ปรัะกันท้�ยั์งไม่เค้ำย์ม้ม�ก่อน ตอบีโจทย์์ทั�งนโย์บี�ย์ภ�ค้ำรััฐ 

ในก�รักรัะตุ้นเศึรัษฐกิจ รัักษ�สิภ�พก�รัจ้�งง�น ตอบีโจทย์์ 

ก�รัเพิ�มค้ำว�มเชืำ�อมั�นและกรัะตุ้นก�รัอำ�นวย์สิินเชืำ�อของสิถื�บัีน

ก�รัเงิน และตอบีโจทย์์ค้ำว�มต้องก�รัในก�รัช่ำวย์เหลือ 

อย่์�งรัวดเร็ัวของ SMEs ส่ิงผลให้ย์อดก�รัค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รั 

บีสิย์. สิร้ั�งไทย์ เต็มวงเงิน 50,000 ล้�นบี�ทในเวล�อันรัวดเร็ัว

 ไม่เพ้ย์งแต่โค้ำรังก�รัสิร้ั�งไทย์ บีสิย์. ยั์งได้ออกโค้ำรังก�รั

ค้ำำ��ปรัะกันอื�น ๆ เน้นช่ำวย์เหลือ SMEs อย่์�งค้ำรัอบีค้ำลุมทุกกลุ่ม 

ตลอดปี 2563 เช่ำน โค้ำรังก�รัพลิกฟ้ื้�นท่องเท้�ย์ว (ช่ำวย์เหลือกลุ่ม

ท่องเท้�ย์วและธุรักิจต่อเนื�อง) โค้ำรังก�รัช้ำวิตใหม่ (ช่ำวย์เหลือกลุ่ม

อ�ช้ำพอิสิรัะ) โค้ำรังก�รั Micro รัะย์ะท้� 3 (ช่ำวย์เหลือกลุ่มฐ�นรั�ก)  

และโค้ำรังก�รัท้� บีสิย์. ดำ�เนินก�รัเองโดย์ไม่ได้ใช้ำเงินสินับีสินุนจ�ก

ภ�ค้ำรััฐ ในโค้ำรังก�รัไทย์ชำนะ  (ช่ำวย์เหลือ SMEs กลุ่มทั�วไป) ซึึ่�ง

ได้ผลตอบีรัับีเป็นอย่์�งด้และเป็นไปต�มนโย์บี�ย์ลดก�รัพึ�งพ�

จ�กภ�ค้ำรััฐด้วย์

 นอกจ�กน้� ปี 2563 บีสิย์. ม้ย์อดอนุมัติก�รัค้ำำ��ปรัะกัน

ท้�ส้ิงสุิดเป็นปรัะวัติศึ�สิตร์ั 141,888 ล้�นบี�ท ช่ำวย์เหลือ SMEs 

ได้ถึืง 166,419 รั�ย์ ส่ิงผลให้ย์อดก�รัอนุมัติค้ำำ��ปรัะกันสิะสิมตั�งแต่

เปิด บีสิย์. แตะท้�รัะดับี 1 ล้�นล้�นบี�ท และยั์งสิ�ม�รัถืสิร้ั�ง 

ผลกำ�ไรัจ�กธุรักรัรัมค้ำำ��ปรัะกันส้ิงถึืงเกือบี 60 ล้�นบี�ท ในเดือน

มกรั�ค้ำม 2564 เพ้ย์งพอท้�จะรัองรัับีค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ขององค์้ำกรัทั�งหมด

ซึึ่�งเป็นค้ำรัั�งแรักนับีตั�งแต่เปิดดำ�เนินก�รัม� ทำ�ให้ บีสิย์. ค้ำว้� 

รั�งวัล Bank of the Year 2020 ของสิำ�นักพิมพ์เค้ำรืัอดอกเบ้ี�ย์ 

แม้ บีสิย์. จะไม่ได้ดำ�เนินธุรักรัรัมรัับีฝ�กเงินและปล่อย์สิินเชืำ�อ

อย่์�งธน�ค้ำ�รั แต่บีทบี�ทก�รัเป็นผ้้สิร้ั�งค้ำว�มเชืำ�อมั�นในก�รัช่ำวย์

บีริัห�รัจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้สิถื�บัีนก�รัเงินปล่อย์สิินเชืำ�อให้ SMEs 

ในสัิดส่ิวนท้�เพิ�มส้ิงขึ�น ก่อให้เกิดปรัะโย์ชำน์ทั�งกับี SMEs และ

รัะบีบีเศึรัษฐกิจเป็นสิิ�งพิส้ิจน์คุ้ำณค่้ำ�ของ บีสิย์.

 ผมต้องขอขอบีคุ้ำณ ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ท้�ช่ำวย์กำ�กับี

ด้แล ให้ค้ำำ�ช้ำ�แนะ และสินับีสินุนก�รัทำ�ง�นอย่์�งเต็มท้�ม�โดย์

ตลอด ขอขอบีคุ้ำณค้ำณะผ้้บีริัห�รัและเพื�อนพนักง�นทุก ๆ ท่�น  

ท้�ร่ัวมทุกข์ร่ัวมสุิข ทุ่มเทก�รัทำ�ง�นอย่์�งเต็มท้�ในภ�วะแรังกดดัน

รัอบีด้�น  ซึึ่�ง บีสิย์. ยั์งค้ำงต้องมุ่งมั�นปรัับีปรุังพัฒน�ก�รัให้บีริัก�รั

ต่�ง ๆ เพื�อย์กรัะดับีองค์้ำกรัทั�งในด้�นก�รัช่ำวย์เหลือ SMEs  

ต�มพันธกิจและเพื�อก�รัเติบีโตขององค์้ำกรัอย่์�งยั์�งยื์นต่อไป
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 บรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม ห่ร่อ

บสย. เป็นสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจของรััฐ ภ�ย์ใต้ก�รักำ�กับี 

ด้แลของกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง จัดตั�งขึ�นต�ม “พระราชับัญญัติ

บรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534”

เมื�อวันท้� 30 ธันว�ค้ำม 2534 เพื�อรัับีโอนกิจก�รัและก�รั 

ดำ�เนินง�นทั�งหมดของกองทุนปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม 

ขน�ดย่์อม ตั�งแต่วันท้� 21 กุมภ�พันธ์ 2535 เป็นต้นม�  

ม้ทุนจดทะเบ้ีย์นเริั�มต้นจำ�นวน 400 ล้�นบี�ท

 โดย์เมื�อวันท้� 3 กรักฎ�ค้ำม 2543 รััฐบี�ลโดย์กรัะทรัวง

ก�รัค้ำลังได้ดำ�เนินก�รัเพิ�มทุนให้แก่ บีสิย์. จำ�นวน 4,000  

ล้�นบี�ท ทำ�ให้ บีสิย์. ม้ทุนจดทะเบ้ีย์นเพิ�มขึ�นเป็น 4,400  

ล้�นบี�ท ต่อม�ในช่ำวงปล�ย์ปี 2548 ท้�ปรัะชุำมใหญ่วิสิ�มัญ 

ผ้้ถืือหุ้น บีสิย์. ได้ม้มติพิเศึษเพิ�มทุนให้แก่ บีสิย์. อ้กจำ�นวน  

2,000 ล้�นบี�ท โดย์ในปี 2551 บีสิย์. ได้เร้ัย์กให้ผ้้ถืือหุ้นท้� 

แสิดงค้ำว�มปรัะสิงค์้ำซืึ่�อหุ้นเพิ�มทุนดังกล่�วชำำ�รัะเงินค่้ำ�หุ้น 

บี�งส่ิวนจำ�นวน 302.47 ล้�นบี�ท บีสิย์.จึงม้ทุนจดทะเบ้ีย์น

จำ�นวน 4,702.47 ล้�นบี�ท และล่�สุิดท้�ปรัะชุำมวิสิ�มัญผ้้ถืือหุ้น

ค้ำรัั�งท้� 1/2552 เมื�อวันท้� 25 กันย์�ย์น 2552 ม้มติเห็นชำอบีให้

เพิ�มทุน บีสิย์. อ้กจำ�นวน 2,137.47 ล้�นบี�ท โดย์กรัะทรัวง 

ก�รัค้ำลังได้แสิดงค้ำว�มจำ�นงขอซืึ่�อหุ้นเพิ�มทุนดังกล่�วจำ�นวน 

2,000 ล้�นบี�ท ดังนั�น เมื�อวันท้� 14 ตุล�ค้ำม 2552 บีสิย์.  

ได้จดทะเบ้ีย์นเพิ�มทุนต่อกรัะทรัวงพ�ณิชำย์์ต�มมติพิเศึษของ 

ผ้้ถืือหุ้น ทำ�ให้ปัจจุบัีน บีสิย์. ม้ทุนจดทะเบ้ีย์นทั�งสิิ�น 6,839.95 

ล้�นบี�ท โดย์เป็นทุนจดทะเบ้ีย์นท้�ชำำ�รัะแล้ว จำ�นวน 6,702.47 

ล้�นบี�ท

 ต่อม�ได้ม้ก�รัปรัะก�ศึใช้ำพรัะรั�ชำบัีญญัติบีรัรัษัท

ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (ฉบัีบีท้� 2) พ.ศึ. 2560 

โดย์ม้ผลบัีงคั้ำบีใช้ำตั�งแต่วันท้� 1 กันย์�ย์น 2560 เป็นต้นไป  

ซึึ่�งเป็นก�รัแก้ไขเพิ�มเติมพรัะรั�ชำบัีญญัติบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�อ

อุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม พ.ศึ. 2534 เพื�อขย์�ย์ขอบีเขต 

ก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ให้สิ�ม�รัถืช่ำวย์เหลือผ้้ปรัะกอบีก�รั 

SMEs ให้สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงแหล่งเงินทุนและปรัะเภทสิินเชืำ�อท้� 

หล�กหล�ย์เพิ�มขึ�น โดย์สิ�ม�รัถืค้ำำ��ปรัะกันก�รัให้สิินเชืำ�อของ 

ผ้้ให้บีริัก�รัท้�ไม่ใช่ำสิถื�บัีนก�รัเงิน (Non-bank) ซึึ่�งให้บีริัก�รั 

สิินเชืำ�อแก่ภ�รัธุรัะอุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมได้ รัวมถึืงเพื�อขย์�ย์

ขอบีเขตก�รัค้ำำ��ปรัะกันให้ค้ำรัอบีค้ำลุมถึืงสิินเชืำ�อปรัะเภทอื�น 

ท้�มิใช่ำค้ำว�มหม�ย์โดย์ทั�วไป

ประวติัคัว�มูเปน็มู�
เจตน�รมูณ์ก์�รจดัำตั�ง และ 
แนวนโยบั�ยผู้ถือห้น้ภ�คัรฐั

ประวติัคัว�มูเปน็มู�

18



เจตน�รมูณ์ก์�รจดัำตั�ง
          บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) จัดตั�ง

ขึ�นเพื�อทำ�หน้�ท้�ช่ำวย์เหลือวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม (SMEs) 

โดย์ให้บีริัก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อแก่ SMEs ท้�ม้ศัึกย์ภ�พในก�รัขอก้้ยื์ม

เงินจ�กสิถื�บัีนก�รัเงิน เพื�อให้ผ้้ปรัะกอบีก�รัเหล่�นั�นได้รัับีอนุมัติ 

สิินเชืำ�อจ�กสิถื�บัีนก�รัเงินในวงเงินท้�เพ้ย์งพอกับีค้ำว�มต้องก�รั อ้กทั�ง

ยั์งสิร้ั�งค้ำว�มเชืำ�อมั�นให้กับีสิถื�บัีนก�รัเงินในก�รัขย์�ย์วงเงินสิินเชืำ�อ 

อันจะเป็นปรัะโย์ชำน์ต่อก�รัพัฒน�เศึรัษฐกิจของปรัะเทศึโดย์รัวม

          ก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. เป็นก�รัสิร้ั�งศัึกย์ภ�พในก�รัขย์�ย์

กิจก�รัและก�รัลงทุนให้ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs พร้ัอมทั�งสินับีสินุน 

ในก�รัสิร้ั�งโอก�สิให้ผ้้ปรัะกอบีก�รัรั�ย์ใหม่เพิ�มขึ�น เชืำ�อมโย์งไปส่้ิ 

ก�รัผลิต ก�รัจ้�งง�น และก�รักรัะจ�ย์รั�ย์ได้ของกลุ่มวิสิ�หกิจ 

SMEs ได้อย่์�งม้นัย์สิำ�คั้ำญ อันจะส่ิงผลด้ต่อก�รัพัฒน�เศึรัษฐกิจของ

ปรัะเทศึโดย์รัวม ดังนั�น ก�รัปรัะสิ�นค้ำว�มร่ัวมมือกันรัะหว่�ง บีสิย์. 

กับีหน่วย์ง�นของภ�ค้ำรััฐและเอกชำน ตลอดจนก�รัได้รัับีก�รัสินับีสินุน

อย่์�งต่อเนื�องจ�กรััฐบี�ล ช่ำวย์ทำ�ให้ บีสิย์. สิ�ม�รัถืบีรัรัลุผลสิำ�เร็ัจ 

ต�มเป้�หม�ย์เช่ำนเด้ย์วกับีสิถื�บัีนค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อทั�วโลกท้�ต่�งได้รัับี

ก�รัสินับีสินุนจ�กรััฐบี�ลแทบีทั�งสิิ�นในร้ัปแบีบีท้�แตกต่�งกัน เพรั�ะ 

ถืือเป็นเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินท้�สิำ�คั้ำญอย่์�งหนึ�งของรััฐบี�ลในก�รัพัฒน�

และส่ิงเสิริัมก�รัสิร้ั�งสัิงค้ำมและผ้้ปรัะกอบีก�รัของปรัะเทศึ

          ด้วย์ลักษณะก�รัดำ�เนินง�นดังกล่�ว บีสิย์. จึงเป็นองค์้ำกรัท้�มิได้

แสิวงห�กำ�ไรั แต่จะมุ่งเน้นดำ�เนินง�นเพื�อให้เกิดปรัะโย์ชำน์แก่ส่ิวนรัวม

เป็นสิำ�คั้ำญ ก�รับีริัก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้กับี SMEs ของ บีสิย์. จะ

เป็นกลไกสิำ�คั้ำญในก�รัส่ิงเสิริัมพัฒน� SMEs ให้แข็งแกร่ังและ 

สิร้ั�งค้ำว�มเจริัญเติบีโตท�งเศึรัษฐกิจและสัิงค้ำมของปรัะเทศึต่อไป

วตัถป้ระส่งคัก์ารจดัำตั�ง ตามูพระราชบัญญัติ 
บรรษัทประกันสิ่นเช่�อัอัต้ส่าหกรรมูข้นาดำย่อัมู พ.ศ. 2534
1. ช่ำวย์เหลือภ�รัธุรัะอุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมให้ได้รัับีสิินเชืำ�อจ�ก

สิถื�บัีนก�รัเงินจำ�นวนม�กขึ�น

2. ช่ำวย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินม้ค้ำว�มมั�นใจในก�รัให้สิินเชืำ�อแก่ภ�รัธุรัะ

อุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมม�กยิ์�งขึ�น

3. เร่ังก�รักรัะจ�ย์สิินเชืำ�อไปยั์งภ�รัธุรัะอุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม 

ทั�วปรัะเทศึได้เร็ัวขึ�น

4. ช่ำวย์ให้ก�รัพัฒน�ภ�รัธุรัะอุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมบีรัรัลุเป้�หม�ย์

ต�มแผนพัฒน�เศึรัษฐกิจและสัิงค้ำมแห่งชำ�ติ
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แนวนโยบั�ยผู้ถือห้น้ภ�คัรฐั
 จ�กภ�รัธุรัะสิำ�คั้ำญในฐ�นะสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจของรััฐภ�ย์ใต้ก�รักำ�กับีด้แลของกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง  

เพื�อช่ำวย์เหลือผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ให้สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงแหล่งเงินทุนด้วย์สิินเชืำ�อท้�หล�กหล�ย์ปรัะเภทตลอดจน 

ก�รัให้ค้ำว�มสินับีสินุนและช่ำวย์เหลือในก�รัส่ิงเสิริัมศัึกย์ภ�พของผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ตลอดจนรั�ย์ย์่อย์อย์่�ง Micro SMEs 

ทั�งในภ�วะปรักติและย์�มวิกฤตต่�ง ๆ ของปรัะเทศึ จ�กก�รัยึ์ดถืือและก�รัพิจ�รัณ�ค้ำว�มสิอดค้ำล้องในแนวนโย์บี�ย์ภ�ค้ำรััฐ 

อันปรัะกอบีด้วย์แผนย์ุทธศึ�สิตร์ัชำ�ติรัะย์ะ 20 ปี (2561-2580) ซึึ่�งเป็นแผนหลักและเป้�หม�ย์ในก�รัพัฒน�ปรัะเทศึ รัวมถึืง

แผนพัฒน�เศึรัษฐกิจและสัิงค้ำมแห่งชำ�ติฉบัีบีท้� 12 (2560-2564) นโย์บี�ย์ไทย์แลนด์ 4.0 ตลอดจนนโย์บี�ย์และกฎหม�ย์

ต่�งๆ ของภ�ค้ำรััฐและบีริับีทสิำ�คั้ำญท้�เก้�ย์วข้องม�เป็นแนวท�งก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. โดย์ม้สิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รันโย์บี�ย์

รััฐวิสิ�หกิจ (สิค้ำรั.) เป็นผ้้ด้แลและกำ�กับีผลก�รัดำ�เนินง�นพร้ัอมทั�งกำ�หนดนโย์บี�ย์ของผ้้ถืือหุ้นภ�คั้ำฐ ดังน้�
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วสัิำยทัศน์

เปน็ศูนยก์ลี่าง 
การเช่�อัมูโยงเงนิทน้ 
แลี่ะโอักาส่ทางธุร้กิจ 
แหง่ชาติใหแ้ก่ SMEs  
เพ่�อัการเติบโตท่�ยั�งย่น

วสัิำยทัศน ์พัันธกิจ และค่ั�นิยมูองคัก์ร

 บ่ีงบีอกถึืงบีทบี�ทภ�รัะหน้�ท้�ในภ�พรัวมขององค์้ำกรั และเป็น

เค้ำรืั�องมือสิำ�คั้ำญในก�รัแปลงวิสัิย์ทัศึน์ไปส่้ิแผนง�นหรืัอกิจกรัรัมต่�ง ๆ  

เพื�อท้�จะบีรัรัลุค้ำว�มสิำ�เร็ัจท้�ว�งไว้ โดย์พันธกิจของ บีสิย์. ม้ดังน้�

ผลักดัน SMEs และผ้้ปรัะกอบี
ก�รัรั�ย์ย่์อย์ให้เติบีโตอย่์�งก้�ว
กรัะโดดด้วย์นวัตกรัรัมท�ง 
ก�รัเงิน

ย์กรัะดับีข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถืองค์้ำกรั
เพื�อก�รัสินับีสินุนเศึรัษฐกิจ
ฐ�นรั�กอย่์�งบ้ีรัณ�ก�รั

ส่ิงเสิริัมก�รัดำ�เนินง�นท้�
โปร่ังใสิในทุกรัะดับีองค์้ำกรั
อย่์�งยั์�งยื์น

พัฒน�ศัึกย์ภ�พ SMEs และ 
ผ้้ปรัะกอบีก�รัรั�ย์ย่์อย์เพื�อ 
ให้เข้�ถึืงแหล่งเงินทุน 
และองค์้ำค้ำว�มร้้ัทั�งรัะบีบี

เชืำ�อมโย์งเค้ำรืัอข่�ย์ธุรักิจ 
ค้ำรับีวงจรั สิำ�หรัับี SMEs และ
ผ้้ปรัะกอบีก�รัรั�ย์ย่์อย์

พัันธกิจ

ค่ั�นิยมู

 เพื�อเป็นก�รัว�งแนวท�งก�รัสิรั้�งวัฒนธรัรัมองค์้ำกรัร่ัวมกัน รัวมถึืงก�รัเป็นกลไกในก�รัขับีเค้ำลื�อนก�รัดำ�เนินง�น

ต�มพันธกิจให้บีรัรัลุวิสัิย์ทัศึน์อันพึงปรัะสิงค์้ำ โดย์ค่้ำ�นิย์มท้� บีสิย์. ยึ์ดถึือ ปรัะกอบีด้วย์

True innovative 
financial-partner for SMEs 

มุ่งส่้ิก�รัเป็นค่้้ำคิ้ำดท�งก�รัเงิน 

ด้วย์นวัตกรัรัมให้กับี SMEs  

ในด้�นก�รัพัฒน�เพื�อย์กรัะดับีธุรักิจ

(เป็นค่้้ำคิ้ำดท�งก�รัเงิน)

Connectivity for 
business possibilities
เชืำ�อมโย์งองค์้ำกรัและ SMEs  

เพื�อผลักดันค้ำว�มเป็นไปได้ 

ในด้�นเงินทุนและโอก�สิท�งธุรักิจ 

(เชืำ�อมโย์ง SMEs ส่้ิโอก�สิท�งธุรักิจ)

Governance for 
sustainable growth

กำ�กับีด้แลด้วย์หลักธรัรัม�ภิบี�ล 

ท้�ผลักดันก�รัเติบีโตขององค์้ำกรั 

อย์่�งย์ั�งย์ืน (เติบีโตอย่์�งย์ั�งย์ืน 

ด้วย์หลักธรัรัม�ภิบี�ล)

 วิสัิย์ทัศึน์องค์้ำกรั สิะท้อนถึืงผลสัิมฤทธิ� (Results) หรัือสิิ�งท้�ผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์ (Stakeholders) ต้องก�รัให้เกิดขึ�น 

ในอน�ค้ำตท้�สิอดค้ำล้องกับีเจตน�รัมณ์และสิภ�พแวดล้อมขององค้ำ์กรั ด้วย์แนวท�งก�รัดำ�เนินง�นในก�รัมุ่งสิรั้�งก�รั 

ปรัับีเปล้�ย์นองค้ำ์กรั (Transformation) และขย์�ย์ผลก�รัช่ำวย์เหลือ SMEs ทั�งในร้ัปแบีบีธุรักิจเดิมและร้ัปแบีบีธุรักิจใหม่  

ดังนั�น วิสัิย์ทัศึน์ พันธกิจ และค่้ำ�นิย์ม ในปี 2564 และในช่ำวงปี 2564-2568 ท้� บีสิย์. ย์ึดถืือ เป็นดังน้�
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เจตน�รมูณ์ก์�รดำำ�เนินง�น 
ด้ำ�นก�รแสำดำงคัว�มูรบััผิดำช่อบั 
ต่อสัำงคัมูและสิำ�งแวดำล้อมู
 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ม้เจตน�รัมณ์ท้�จะ

ดำ�เนินธุรักิจต�มหลักก�รัก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ค้ำวบีค่้้ำไปกับีก�รัดำ�เนินก�รั 

ด้�นค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมและสิิ�งแวดล้อม โดย์ย์ึดมั�นในหลักจรัรัย์�บีรัรัณ 

และจรัิย์ธรัรัมในก�รัดำ�เนินธุรักิจรัวมถืึงก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ เพื�อตอบีสินอง 

ต่อค้ำว�มพึงพอใจอย่์�งเท่�เท้ย์มกันของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ในทุกมิติ ด้วย์ตรัะหนักว่� 

บีสิย์. จะเติบีโตได้อย์่�งย์ั�งย์ืนจะต้องปรัะกอบีด้วย์ก�รัดำ�เนินธุรักิจอย่์�งม้วิสัิย์ทัศึน์  

ม้ค้ำว�มสิ�ม�รัถืในก�รับีรัิห�รัจัดก�รัธุรักิจให้บีรัรัลุผลสิำ�เร็ัจต�มพันธกิจ ม้คุ้ำณธรัรัม

และจรัิย์ธรัรัม ก�รัม้สิ่วนร่ัวมในก�รัดำ�เนินง�นด้�นค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมและ 

สิิ�งแวดล้อม

 บีสิย์. ได้จัดทำ�นโย์บี�ย์ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมและสิิ�งแวดล้อม เพื�อก�รั

พัฒน�ธุรักิจอย่์�งย์ั�งย์ืนต�มแนวท�งของสิถื�บัีนธุรักิจเพื�อสัิงค้ำม (Corporate Social 

Responsibility Institute) สิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีหลักทรััพย์์และ

ตล�ดหลักทรััพย์์ และตล�ดหลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศึไทย์ โดย์ค้ำำ�นึงถึืงปรัะโย์ชำน์ต�ม

ค้ำว�มต้องก�รัของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ทกุกลุ่ม ซึึ่�งค้ำรัอบีค้ำลุมผ้้ถืือหุ้น ล้กค้้ำ� ค่้้ำค้้ำ� ผ้้กำ�หนด

นโย์บี�ย์และงบีปรัะม�ณ ค่้้ำค้ำว�มร่ัวมมือ ผ้้ส่ิงมอบี พนักง�น สืิ�อมวลชำน ชุำมชำนและ

สัิงค้ำม โดย์สิอดค้ำล้องกับีเป้�หม�ย์ก�รัพัฒน�ท้�ย์ั�งยื์นขององค์้ำก�รัสิหปรัะชำ�ชำ�ติ  

(SDGs) ม�ตรัฐ�นแนวท�งค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม (ISO 26000) ค้ำว�มรัับีผิดชำอบี

ต่อสัิงค้ำมและสิิ�งแวดล้อม จึงถืือเป็นหนึ�งในหลักปฏิิบัีติท้� บีสิย์. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญ 

 โดย์ บีสิย์. ได้กำ�หนดนโย์บี�ย์และแนวท�งในก�รัปฏิิบัีติไว้อย์่�งชัำดเจนและ

เป็นร้ัปธรัรัมเพรั�ะเล็งเห็นถึืงค้ำว�มสิำ�คั้ำญของค้ำำ�ว่� “ก�รัพึ�งพิง” เนื�องจ�กทุกธุรักิจ

ล้วนม้ปรัะชำ�ชำนหรืัอค้ำนในสัิงค้ำมเป็นกลุ่มเป้�หม�ย์หลักในก�รันำ�เสินอสิินค้้ำ�และ

บีริัก�รั ดังนั�น ไม่ว่�องค์้ำกรัธุรักิจจะพัฒน�องค์้ำกรัไปในทิศึท�งใด ก็ย่์อมต้องม้ค้ำนในสัิงค้ำม

เป็นผ้้สินับีสินนุไม่ท�งใดกท็�งหนึ�ง ซึึ่�งก�รักำ�หนดนโย์บี�ย์และแนวท�งปฏิิบัีติดังกล่�ว

จะเป็นแนวท�งให้บุีค้ำล�กรัในองค์้ำกรัย์ึดถืือปฏิิบัีติ ทั�งน้� บีสิย์. ได้ดำ�เนินก�รัเก้�ย์วกับี

ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์ก�รัดำ�เนินค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม 

ในกรัะบีวนก�รัหลักของก�รัดำ�เนินธุรักิจ (CSR-in-process) และนอกกรัะบีวนก�รั

หลักของก�รัดำ�เนินธุรักิจ (CSR-after-process) โดย์มุ่งเน้นให้ผ้้บีริัห�รัและพนักง�น

ทุกรัะดับีม้ส่ิวนร่ัวม ม้จิตอ�สิ� เพื�อปล้กฝังให้ม้จิตสิำ�นึกในค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม

และสิิ�งแวดล้อม
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โคัรงสำร�้งผู้ถือห้น้

หลัี่กทรพัยข์้อัง บส่ย. หลัี่กทรพัยข์้อัง บส่ย. ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563  

บีสิย์. ม้ทุนจดทะเบ้ีย์นทั�งสิิ�น 6,839,946,700 บี�ท  

แบ่ีงเป็น 68,399,467 หุ้น ม้ลค่้ำ�หุ้นท้�ตรั�ไว้ หุ้นละ  

100 บี�ท ชำำ�รัะแล้ว 6,702,473,000 บี�ท คิ้ำดเป็น 

67,024,730 หุ้น 

โคัรงส่รา้งผู้ถ่อัห้น้ โคัรงส่รา้งผู้ถ่อัห้น้ บีสิย์. ม้ผ้้ถืือหุ้นใหญ่ คื้ำอกรัะทรัวง

ก�รัค้ำลัง โดย์ถืือหุ้นในสัิดส่ิวนร้ัอย์ละ 95.49 ของทุน 

จดทะเบี้ย์นท้�ชำำ�รัะแล้ว โดย์ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดของโค้ำรังสิรั้�ง 

ผ้้ถืือหุ้นและผ้้ถืือหุ้นส้ิงสุิด 10 ลำ�ดับีแรัก ดังน้�

• ข้อม้ลหลักทรััพย์์ (หุ้น) ท้�สิำ�คั้ำญท้�กรัรัมก�รัถืือค้ำรัองต�มแบีบีรั�ย์ง�นก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์ หรืัอก�รัได้ม�หรืัอจำ�หน่�ย์ซึึ่�งหลักทรััพย์์ 
ของกรัรัมก�รัในรัะหว่�งปีบัีญช้ำ 2563 ไม่ม้รั�ย์ก�รัดังกล่�วในรัะหว่�งปีบัีญช้ำ 2563

• รั�ย์ก�รัท้�เก้�ย์วโย์งต�มแบีบีรั�ย์ง�นท้�เก้�ย์วโย์งกันของค้ำณะกรัรัมก�รับีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์่อม 
ไม่ม้รั�ย์ก�รัดังกล่�วในรัะหว่�งปีบัีญช้ำ 2563

กระทรวงการคัลัี่ง 63,999,200 ห้น้ 95.49%

ธุนาคัารอัอัมูสิ่น 632,500 ห้น้ 0.94%

ธุนาคัารทหารไทย จำากัดำ (มูหาชน) 571,900 ห้น้ 0.85%

ธุนาคัารกรง้เทพ จำากัดำ (มูหาชน) 476,600 ห้น้ 0.71%

ธุนาคัารกรง้ไทย จำากัดำ (มูหาชน) 415,200 ห้น้ 0.62%

ธุนาคัารกสิ่กรไทย จำากัดำ (มูหาชน) 257,193 ห้น้ 0.38%

ธุนาคัารธุนชาต จำากัดำ (มูหาชน) 143,000 ห้น้ 0.21%

ธุนาคัารไทยพาณิชย ์จำากัดำ (มูหาชน) 127,287 ห้น้ 0.19%

กอังทน้เพ่�อัการฟ่ื้� นฟูื้แลี่ะ
พัฒนาระบบส่ถาบันการเงนิ 119,100 ห้น้ 0.18%

ธุนาคัารพัฒนาวสิ่าหกิจข้นาดำกลี่าง 
แลี่ะข้นาดำย่อัมูแหง่ประเทศไทย 117,500 ห้น้ 0.18%

ลี่ำาดัำบ รายช่�อัผู้ถ่อัห้น้
ห้น้ท่�ชำาระแล้ี่ว

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น) สััดส่ัวน  (%)

1 กรัะทรัวงก�รัค้ำลัง 63,999,200 95.49

2 ธน�ค้ำ�รัออมสิิน 632,500 0.94

3 ธน�ค้ำ�รัทห�รัไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน) 571,900 0.85

4 ธน�ค้ำ�รักรุังเทพ จำ�กัด (มห�ชำน) 476,600 0.71

5 ธน�ค้ำ�รักรุังไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน) 415,200 0.62

6 ธน�ค้ำ�รักสิิกรัไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน) 257,193 0.38

7 ธน�ค้ำ�รัธนชำ�ต จำ�กัด (มห�ชำน) 143,000 0.21

8 ธน�ค้ำ�รัไทย์พ�ณิชำย์์ จำ�กัด (มห�ชำน) 127,287 0.19

9 กองทุนเพื�อก�รัฟ้ื้�นฟ้ื้และพัฒน�รัะบีบีสิถื�บัีนก�รัเงิน 119,100 0.18

10 ธน�ค้ำ�รัพัฒน�วิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อมแห่งปรัะเทศึไทย์ 117,500 0.18
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โคัรงสำร�้งธร้กิจและก�รใหบ้ัรกิ�รคัำ�ประกันสิำนเช่ื�อข้อง บัสำย. 

ก�รใหบ้ัรกิ�รคัำ�ประกันสิำนเช่ื�อ

โคัรงสำร�้งธร้กิจ
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โคัรงสำร�้งก�รจดัำก�ร  

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการด้าน
การกํากับดแูลกิจการท่ีดี

และการแสดงความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม (CG&CSR)

คณะกรรมการบรหิารเงนิลงทุน

คณะกรรมการ บสย.

สายงานกลยุทธแ์ละผลิตภัณฑ์

*เพ่ิมงานปฏิบติัการธรุกิจสินเชือ่
ในต้นปงีบประมาณ 2565

มผีลตัง้แต่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563

สายงานปฏิบัติการสายงานบรหิารชอ่งทาง
และพัฒนาผู้ประกอบการ

สายงานสารสนเทศและดิจทัิล สายงานสนับสนุนสายงานการเงนิ

คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จดัการท่ัวไป
(รกัษ ์วรกิจโภคาทร)

พัฒนาและบรหิาร
ผลิตภัณฑ์

พัฒนาธรุกิจ

กลยุทธอ์งคก์ร

*ปฏิบติัการธรุกิจสินเชือ่
(รปูแบบธรุกิจใหม)่

(กิตติพงษ ์บุรณศิร)ิ

(ดสิุดา ทัพวงษ–์รกัษาการ)

(พัฒนพงษ ์วงศว์นั–รกัษาการ)

ส่งเสรมิลกูค้าและ
พัฒนาผู้ประกอบการ

กิจการสาขา 1

กิจการสาขา 2

(วเิชษฐ วรกลุ–รกัษาการ)

(ประภัสรา เนาวบุตร)

(ประจบ ประทีปสวา่งวงศ)์

วเิคราะห์
ค�าประกันสินเชือ่

บรหิารหน้ี

บรหิารงานคดี

(วฒุพัินธุ ์ปรดิิพันธ)์

(จตุฤทธิ ์จนัทรกานต–์รกัษาการ)

(ศิรพิงษ ์แผนสนิท)

พิธกีารค�าประกัน
(วลัยลักษณ ์จติรประวติั)

กลยุทธแ์ละพัฒนา
ระบบดิจทัิล

ปฏิบติัการและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ชณุหพงศ ์ไทยอปุถัมภ)์

(ฐติิพงศ ์นันทาภิวฒัน–์รกัษาการ)

บญัชแีละการเงนิ

บรหิารการลงทนุ

บรหิารงานกลาง

(วสุกานต ์วศิาลสวสัด์ิ–รกัษาการ)

(ชลัยรชัฏ ์สรสุชาติ)

(พิทยา ปรวิฒันศักด์ิ)

ค่าประกันชดเชย
(อติพร ค้วนสมบุญ)

ทรพัยากรบุคคล

ส่ือสารและ
ภาพลักษณอ์งคก์ร

(อศิราพร อรณุประเสรฐิ
และ โกศล จนัทะมาต)

(พูลสิร ิจนัทรเ์สว)ี

กฎหมาย
(วริชาติ อนิทรก์ง)

สํานักพัฒนาองคก์ร
(ปราณี วงคอ์าํนวยกลุ)

สํานักกรรมการและ
ผู้จดัการทัว่ไป
(ศิษฎ ์วงศารยิะ)

ตรวจสอบภายใน

บรหิารความเส่ียง
และกํากับปฏิบติัการ

บรหิารความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

(วโิรจน ์สิทธเิจรญิรุง่)

(ดลุยวทิย ์อนิทปันตี)

(สมเกียรติ รุง่เรอืงลดา)

(ดสิุดา ทัพวงษ)์ (วเิชษฐ วรกลุ) (จตุฤทธิ ์จนัทรกานต)์

(ฐติิพงศ ์นันทาภิวฒัน)์ (วสุกานต ์วศิาลสวสัด์ิ) (เกรยีงไกร ไชยศิรวิงศสุ์ข)
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นโยบั�ยก�รกำ�กับัดำแูลกิจก�รท้�ด้ำ
 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์่อม (บีสิย์.) ได้จัดให้ม้นโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ รัวมทั�ง 

ปรัะมวลจริัย์ธรัรัมบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม เผย์แพร่ัไว้ใน website: www.tcg.or.th และในรัะบีบี 

Intranet ของ บีสิย์. เพื�อเป็นก�รัสืิ�อสิ�รัให้พนักง�นของ บีสิย์. ทุกรัะดับีสิ�ม�รัถืเข้�ไปศึึกษ�รั�ย์ละเอ้ย์ดได้อย์่�งทั�วถึืง  

โดย์ม้เป้�หม�ย์ท้�สิำ�คั้ำญเพื�อสืิ�อสิ�รัไปย์ังพนักง�น บีสิย์. ผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์ ผ้้ถืือหุ้น ถึืงแนวท�งก�รัแสิดงเจตจำ�นงท้�สิำ�คั้ำญ 

ของค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ในก�รัปฏิิบัีติต�มคุ้ำณลักษณะหลักของกรัะบีวนก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ 

มู�ตรก�รดำแูลเก้�ยวกับัคัว�มูข้ดัำแยง้ท�งผลประโยช่น์
 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์่อม (บีสิย์.) ม้ก�รักำ�หนดให้กรัรัมก�รั บีสิย์. ทุกท่�นต้องรั�ย์ง�นก�รั 

ถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์และรั�ย์ง�นก�รัขัดหรืัอแย์้งของผลปรัะโย์ชำน์ทุกค้ำรัั�งท้�เข้�รัับีตำ�แหน่งและต้องรั�ย์ง�นเมื�อม้ก�รั

เปล้�ย์นแปลงและม้ก�รัรั�ย์ง�นให้ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้ทรั�บีถึืงรั�ย์ก�รัท้�ม้ค้ำว�มขัดแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์ท้�เก้�ย์วข้อง 

นอกจ�กน้�ย์ังม้ก�รัสิอบีท�นก�รัทำ�รั�ย์ง�นก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์และรั�ย์ง�นก�รัขัดหรืัอแย์้งของผลปรัะโย์ชำน์ โดย์ 

ฝ่�ย์ตรัวจสิอบีภ�ย์ในของ บีสิย์. ต�มแผนก�รัตรัวจสิอบีปรัะจำ�ปีด้วย์

คัณ์ะกรรมูก�รบัรรษััทประกันสิำนเช่ื�ออต้สำ�หกรรมูข้น�ดำย่อมู
 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม  

(บีสิย์.) ได้ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญต่อบีทบี�ทของค้ำณะกรัรัมก�รัใน

ด้�นต่�ง ๆ โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รัถืือว่�เป็นผ้้ม้บีทบี�ทสิำ�คั้ำญใน 

ก�รัทำ�หน้�ท้� กำ�กับี ค้ำวบีคุ้ำม ด้แลก�รับีริัห�รักิจก�รั ก�รัตัดสิินใจ 

ก�รัว�งแผนนโย์บี�ย์และก�รัว�งแผนกลยุ์ทธ์ให้บีรัรัลุถึืง 

เป้�หม�ย์ของกิจก�รัจึงถืือว่�ม้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญอย่์�งม�กต่อ 

กิจก�รันั�น ๆ นอกจ�กน้� ต�มม�ตรั� 21 แห่งพรัะรั�ชำบัีญญัติ

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม พ.ศึ. 2534  

ได้กำ�หนดหน้�ท้�ของกรัรัมก�รัไว้ดังน้� 

 มาตรา 21 ให้ค้ำณะกรัรัมก�รัม้อำ�น�จและหน้�ท้�กำ�กับี

และค้ำวบีคุ้ำมโดย์ทั�วไป ซึึ่�งก�รัดำ�เนินง�น ก�รับีริัห�รักิจก�รัและ

ธุรักิจของบีรัรัษัทและให้ม้อำ�น�จกรัะทำ�ก�รัต่�ง ๆ  ท้�บีรัรัษัทจะ

พึงกรัะทำ�ได้ อำ�น�จเช่ำนว่�น้�ให้รัวมถึืง

(1) จ่�ย์เงินของบีรัรัษัทเพื�อเป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ใด ๆ  

ท้�เกิดขึ�นในก�รัจัดกิจก�รัและก�รัปรัะกอบีธุรักิจ

ต�มวัตถุืปรัะสิงค์้ำของบีรัรัษัท ก�รัให้สิินจ้�ง 

แก่กรัรัมก�รัและล้กจ้�งของบีรัรัษัท

(2) ค้ำวบีคุ้ำมให้ม้ก�รัตรัวจค้ำำ�ร้ัองทุกฉบัีบีท้�ภ�รัธุรัะ

อุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมยื์�นขึ�นม�เพื�อขอรัับี 

ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อของบีรัรัษัทและให้รัับีไว้

พิจ�รัณ�เฉพ�ะแต่ท้�เห็นสิมค้ำวรัในท�งเทค้ำนิค้ำ

ก�รัเงิน ก�รัเศึรัษฐกิจและนโย์บี�ย์ก�รัส่ิงเสิริัม

อุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมของรััฐบี�ล โดย์มิต้องค้ำำ�นึง

ถึืงก�รัอื�นใดทั�งสิิ�น

(3) ก�รักำ�หนดหลักเกณฑ์์เก้�ย์วกับีก�รัจัดเก็บี 

ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มหรืัอค่้ำ�บีริัก�รัอื�น ๆ อันเนื�องม�

จ�กก�รัดำ�เนินก�รัต�มวัตถุืปรัะสิงค์้ำของบีรัรัษัท

ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม 

 ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. นอกจ�กจะปรัะกอบีด้วย์ 

ผ้้ทรังคุ้ำณวุฒิท้� ม้คุ้ำณสิมบัีติค้ำรับีถ้ืวนต�มท้�กำ�หนดไว้ใน 

ม�ตรั� 5 แห่งพรัะรั�ชำบัีญญัติคุ้ำณสิมบัีติม�ตรัฐ�นสิำ�หรัับี 

กรัรัมก�รัและพนักง�นรััฐวิสิ�หกิจพ.ศึ. 2518 และท้�แก้ไข 

เพิ�มเติมแล้ว ยั์งม้คุ้ำณสิมบัีติต�มท้�บัีญญัติไว้ในม�ตรั� 19 แห่ง 

พรัะรั�ชำบัีญญัติบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม 

พ.ศึ. 2534 และต�มม�ตรั� 9 แห่งพรัะรั�ชำบัีญญัติบีรัรัษัทปรัะกัน

สิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (ฉบัีบีท้� 2) พ.ศึ. 2560 อ้กด้วย์  

โดย์ได้บัีญญัติไว้ดังน้�

 มาตรา 19  กรัรัมก�รัต้องม้คุ้ำณสิมบัีติต�ม (1) และ

ไม่ม้ลักษณะต้องห้�มต�ม (2) (3) และ (4) ดังน้� 

(1) ม้คุ้ำณสิมบัีติต�มท้�กำ�หนดในข้อบัีงคั้ำบีของบีรัรัษัท

(2) เป็นหรืัอเค้ำย์เป็นบุีค้ำค้ำลล้มละล�ย์  

(3) เป็นค้ำนไร้ัค้ำว�มสิ�ม�รัถืหรืัอค้ำนเสิมือนไร้ัค้ำว�ม

สิ�ม�รัถื  

(4) เค้ำย์ได้รัับีโทษจำ�คุ้ำกโดย์ค้ำำ�พิพ�กษ�ถึืงท้�สุิดให้ 

จำ�คุ้ำกในค้ำว�มผิดเก้�ย์วกับีทรััพย์์ท้�กรัะทำ�โดย์

ทุจริัต
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ก�รประเมูนิผลและพััฒน�ตนเองข้องคัณ์ะกรรมูก�ร บัสำย.
 ต�มท้�หลักก�รัและแนวท�งก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รั 

ท้�ด้ในรััฐวิสิ�หกิจ พ.ศึ. 2562 และแนวท�งปฏิิบัีติ หมวดท้� 3 

ข้อ 3 ก�รัปรัะเมินผลค้ำณะกรัรัมก�รั กำ�หนดแนวท�งปฏิิบัีติ 

ให้ค้ำณะกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจค้ำวรักำ�หนดหลักเกณฑ์์และวิธ้ก�รั

ปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�นทั�งแบีบีรั�ย์ค้ำณะและรั�ย์บุีค้ำค้ำลอย่์�ง

น้อย์ปีละ 1 ค้ำรัั�ง ซึึ่�งค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้กำ�หนดร้ัปแบีบีก�รั

ปรัะเมิน 2 ร้ัปแบีบี คื้ำอ 1) การปีระเมินผลตนเองรายบุคคล 

(Self-Assessment) ปรัะกอบีด้วย์หัวข้อท้�ใช้ำปรัะเมิน  

6 หัวข้อ ได้แก่ ค้ำว�มร้้ัค้ำว�มสิ�ม�รัถื (Core Competency)  

ค้ำว�มเป็นอิสิรัะ ค้ำว�มพร้ัอมในก�รัปฏิิบัีติภ�รักิจ ค้ำว�มเอ�ใจใส่ิ

ต่อหน้�ท้�และค้ำว�มรัับีผิดชำอบี ก�รัปฏิิบัีติหน้�ท้�ในค้ำณะ

กรัรัมก�รั และก�รัม้วิสัิย์ทัศึน์ในก�รัสิร้ั�งม้ลค่้ำ�เพิ�มแก่กิจก�รั

ในรัะย์ะย์�ว และ 2) การปีระเมินผลเป็ีนรายคณะ โดย์

กรัรัมก�รัแต่ละค้ำนปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติหน้�ท้�ในภ�พรัวม 

ของกรัรัมก�รัทั�งค้ำณะ ปรัะกอบีด้วย์หัวข้อท้�ใช้ำปรัะเมิน  

6 หัวข้อได้แก่ โค้ำรังสิร้ั�งและคุ้ำณสิมบัีติของค้ำณะกรัรัมก�รั 

บีทบี�ท หน้�ท้� และค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของค้ำณะกรัรัมก�รั  

แนวปฏิิบัีติของค้ำณะกรัรัมก�รั ก�รัสืิ�อสิ�รัของค้ำณะกรัรัมก�รั 

ค้ำว�มสัิมพันธ์ของค้ำณะกรัรัมก�รัและกับีฝ่�ย์บีริัห�รั รัวมทั�ง

ก�รัเตร้ัย์มและดำ�เนินก�รัปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รัและ

อนุกรัรัมก�รั 

 สิำ�หรัับีในปี 2563 ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. จัดให้ม้ก�รั

ปรัะเมินตนเองปีละ 1 ค้ำรัั�ง ซึึ่�งผลค้ำะแนนอย่้์ในเกณฑ์์ 

ม้ปรัะสิิทธิภ�พด้เย้์�ย์ม คื้ำอ ผลก�รัปรัะเมินรั�ย์บุีค้ำค้ำลค้ำะแนน

เฉล้�ย์ร้ัอย์ละ 97.17 และรั�ย์ค้ำณะค้ำะแนนเฉล้�ย์ร้ัอย์ละ 98.67  

ซึึ่�งฝ่�ย์จัดก�รัได้สิรุัปผลก�รัปรัะเมินและได้นำ�เสินอท้�ปรัะชุำม

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เพื�อทรั�บีและกรัรัมก�รัได้ม้ข้อเสินอแนะ

ท้� เ ป็นปรัะโย์ชำน์ เ พื�อ เ พิ�มปรัะสิิทธิภ�พก�รัปรัะชุำม 

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. องค์้ำปรัะกอบีของค้ำณะกรัรัมก�รัชุำดย่์อย์ 

ก�รัส่ิงเสิริัมและสินับีสินุนก�รัพัฒน�ค้ำว�มร้้ัของค้ำณะกรัรัมก�รั

ก�รั บีสิย์. ต�มแผนเพิ�มปรัะสิิทธิภ�พก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รั 

ของค้ำณะกรัรัมก�รัซึึ่�งท้�ปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้ 

มอบีหม�ย์ให้ฝ่�ย์จัดก�รัดำ�เนินก�รัต�มแนวท�งและข้อเสินอ

แนะของค้ำณะกรัรัมก�รัต่อไปสิอดค้ำล้องกับีหลักก�รัและ

แนวท�งก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ในรััฐวิสิ�หกิจ พ.ศึ. 2562  

หลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ (SFIs)  

ของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ หลักเกณฑ์์ก�รัปรัะเมิน

กรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�นและก�รัจัดก�รั (Core Business  

Enablers) ของรััฐวิสิ�หกิจ ปี 2563 และรัะบีบีก�รัปรัะเมินผล

ก�รัดำ�เนินง�นรััฐวิสิ�หกิจ ต�มรัะบีบีปรัะเมินผลรััฐวิสิ�หกิจ 

State Enterprise Assessment Model : SE-AM  

กิจกรรมูเพ่�อัส่่งเส่รมิูคัวามูรูค้ัวามูส่ามูารถข้อัง
กรรมูการ
 ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้ร่ัวมกิจกรัรัมเพื�อส่ิงเสิริัม

ค้ำว�มร้้ัต�มหลักส้ิตรัในก�รัพัฒน�ศัึกย์ภ�พปรัะจำ�ปี 2563  

(หลักส้ิตรัภ�ค้ำบัีงคั้ำบี (Compulsory) หลักส้ิตรัเพิ�มเติม  

(Optional) สัิมมน� อบีรัม ก�รับีรัรัย์�ย์) โดย์ในปี 2563  

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ทุกท่�นได้รัับีก�รัอบีรัมหลักส้ิตรัภ�ค้ำ

บัีงคั้ำบีค้ำรับีถ้ืวนแล้ว ม้กรัรัมก�รัเข้�อบีรัมในหลักส้ิตรัเพิ�มเติม           

1 ท่�น และ บีสิย์. ได้จัดกิจกรัรัมสัิมมน�เชิำงปฏิิบัีติก�รัเพื�อ 

ย์กรัะดับีม�ตรัฐ�นก�รัปฏิิบัีติง�น สิร้ั�งค้ำว�มเข้�ใจเก้�ย์วกับี

เกณฑ์์ New Enablers รัวมถึืงบีทบี�ทของค้ำณะกรัรัมก�รั  

บีสิย์. ต่อก�รัผลักดันองค์้ำกรัต�มรัะบีบี SE-AM เมื�อวันพฤหัสิบีด้

ท้� 16 กรักฎ�ค้ำม 2563 โดย์ผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญจ�กสิถื�บัีนวิจัย์และ

พัฒน�องค์้ำกรัภ�ค้ำรััฐ (IRDP) และได้เชิำญอด้ตปรัะธ�นและ

กรัรัมก�รั บีสิย์. ม�แลกเปล้�ย์นแนวคิ้ำดท้�เป็นปรัะโย์ชำน์ร่ัวมกัน

  
การปฐมูนิเทศกรรมูการใหมู่
 บีสิย์. จัดก�รัปฐมนิเทศึกรัรัมก�รัใหม่ เพื�อให้

กรัรัมก�รัท้�ได้รัับีก�รัแต่งตั�งใหม่ได้รัับีทรั�บีข้อม้ลท้�สิำ�คั้ำญ 

เก้�ย์วกับี บีสิย์. อย่์�งเพ้ย์งพอเพื�อให้สิ�ม�รัถืปฏิิบัีติหน้�ท้� 

ได้อย่์�งม้ปรัะสิิทธิภ�พ โดย์ในปี 2563 บีสิย์. ได้จัดให้ม้กิจกรัรัม

ปฐมนิเทศึกรัรัรัมก�รัใหม่ 1 ค้ำรัั�ง เมื�อวันท้� 7 พฤษภ�ค้ำม 2563 

โดย์ฝ่�ย์จัดก�รัได้นำ�เสินอภ�พรัวมผลก�รัดำ�เนินง�น แผน

ยุ์ทธศึ�สิตร์ัองค์้ำกรัผลิตภัณฑ์์ค้ำำ��ปรัะกันของ บีสิย์. แผนบีริัห�รั

จัดก�รัหน้� กฎหม�ย์และรัะเบ้ีย์บีข้อบัีงคั้ำบีท้�เก้�ย์วข้องและ 

หลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้รัวมทั�งได้จัดให้ม้ก�รั 

เย้์�ย์มชำมสิถื�นท้�ปฏิิบัีติง�นจริังและพ้ดคุ้ำย์กับีผ้้บีริัห�รัและ

พนักง�น บีสิย์. ด้วย์

การส่รรหากรรมูการ บส่ย. แลี่ะผู้จัดำการทั�วไป 
บส่ย.
 บีสิย์. ม้กรัะบีวนก�รัสิรัรัห�กรัรัมก�รั บีสิย์. รัวมถึืง 

ผ้้จัดก�รัทั�วไปต�มแนวท�งของกรัะทรัวงก�รัค้ำลังและธน�ค้ำ�รั

แห่งปรัะเทศึไทย์ ซึึ่�งเป็นหน่วย์ง�นท้�กำ�กับีด้แล บีสิย์. โดย์บุีค้ำค้ำล

ท้�ได้รัับีก�รัคั้ำดเลือกเป็นกรัรัมก�รั บีสิย์. จะต้องม้คุ้ำณสิมบัีติต�ม

กฎหม�ย์ท้�เก้�ย์วข้อง และกฎบัีตรัค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. โดย์เป็น

บุีค้ำค้ำลท้�ม้ค้ำว�มร้้ัค้ำว�มสิ�ม�รัถืต�มสิมรัรัถืนะหลักและค้ำว�ม
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จำ�เป็น (Skill Matrix) ของ บีสิย์. ซึึ่�งม้จำ�นวนไม่น้อย์กว่� 1 ใน 3 อย่้์ในบัีญช้ำรั�ย์ชืำ�อกรัรัมก�รัท้�ไม่ใช่ำ กรัรัมก�รัโดย์ตำ�แหน่ง 

ต้องอย่้์ในบัีญช้ำรั�ย์ชืำ�อกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจของกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง (Directors’ Pool : DP) ทั�งน้� โค้ำรังสิร้ั�งค้ำณะกรัรัมก�รั  

บีสิย์. จะกำ�หนดให้ม้กรัรัมก�รัท้�เป็นอิสิรัะ *อย่์�งน้อย์จำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรัรัมก�รัทั�งหมด

 ทั�งน้� กรัรัมก�รัอิสิรัะ ของ บีสิย์. หม�ย์ถึืง กรัรัมก�รัท้�ไม่เป็นผ้้บีริัห�รั กรัรัมก�รัท้�ไม่เป็นกรัรัมก�รัโดย์ตำ�แหน่ง และ

กรัรัมก�รัท้�ไม่เป็นผ้้แทนจ�กหน่วย์ง�นท้�กำ�กับีด้แล

คณะกรรมการ บสย. ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563 ม้รั�ย์ชืำ�อดังต่อไปน้�

1. น�ย์บีรัรัย์ง วิเศึษมงค้ำลชัำย์*  ปรัะธ�นกรัรัมก�รั

2. ดรั.เพิ�มพ้น พึ�งปรัะสิิทธิ�*  กรัรัมก�รั

3. น�ย์บัีณฑิ์ต อนันตมงค้ำล*  กรัรัมก�รั

4. น�ย์สิมศัึกดิ�  วรัวิจักษณ์*  กรัรัมก�รั

5. น�ย์วุฒิพงศ์ึ จิตตั�งสิกุล  กรัรัมก�รั

6. น�ย์สุิพัฒน์ เมธ้วรัพจน์*  กรัรัมก�รั

7. ดรั.รัักษ์  วรักิจโภค้ำ�ทรั  กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป

ซึึ่�งม้รั�ย์ละเอ้ย์ดก�รัเปล้�ย์นแปลงกรัรัมก�รัรัะหว่�งปี ดังน้�

1. คัณะกรรมูการบรรษัทประกันสิ่นเช่�อัอัต้ส่าหกรรมูข้นาดำย่อัมู

โคัรงสำร�้งคัณ์ะกรรมูก�ร บัสำย.
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คณะกรรมการบริห่าร ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563 ม้รั�ย์ชืำ�อดังต่อไปน้� 

 

คณะกรรมการบริห่าร ม้ขอบีเขตอำ�น�จหน้�ท้�ดังต่อไปน้�  

1. กลั�นกรัองและเสินอขออนุมัติก�รัปรัับีปรุังหลักเกณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันและหลักเกณฑ์์ก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 

ต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.

2. กลั�นกรัองและเสินอขออนุมัติก�รัเปล้�ย์นแปลงอัตรั�ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.

3. กลั�นกรัองและเสินอขออนุมัติก�รัจัดโค้ำรังสิร้ั�งองค์้ำกรัของ บีสิย์. ต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.

4. กลั�นกรัองและเสินอขออนุมัติก�รัจัดตั�งสิำ�นักง�นจังหวัดของ บีสิย์. ต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.

5. อนุมัติก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อวงเงินเกินกว่� 15 ล้�นบี�ทขึ�นไปแต่ไม่เกิน 30 ล้�นบี�ทสิำ�หรัับีโค้ำรังก�รัปกติ 

และนำ�เสินอค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เพื�อทรั�บี ย์กเว้นก�รัอนุมัติก�รัค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รัแบีบีรัับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งร่ัวมกัน 

(Risk Participation) และโค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme ท้�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้มอบีอำ�น�จให้

กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไปม้อำ�น�จอนุมัติ

6. อนุมัติก�รัจัดซืึ่�อ จัดจ้�ง สิินค้ำ้�หรืัอบีริัก�รัใดๆ ของ บีสิย์. ท้�นอกเหนือจ�กอำ�น�จอนุมัติของกรัรัมก�รัและ 

ผ้้จัดก�รัทั�วไปซึึ่�งเป็นไปต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. มอบีหม�ย์

7. อนุมัติและมอบีอำ�น�จก�รัอนมัุติผลิตภัณฑ์์/โค้ำรังก�รัท้� บีสิย์. ดำ�เนนิก�รัเองภ�ย์ใต้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มรัับีภ�ย์ใต้เงื�อนไข

 หลักก�รัโค้ำรังก�รัต้องเป็นไปต�มท้�เค้ำย์ได้รัับีอนุมัติจ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ทุกปรัะก�รั

8. ดำ�เนินก�รัอื�นต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. มอบีหม�ย์

หม�ย์เหตุ: * เป็นกรัรัมก�รัอิสิรัะ ของ บีสิย์. ซึึ่�งหม�ย์ถึืง กรัรัมก�รัท้�ไม่เป็นผ้้บีริัห�รั กรัรัมก�รัท้�ไม่เป็นกรัรัมก�รัโดย์ตำ�แหน่งและกรัรัมก�รั
ท้�ไม่เป็นผ้้แทนจ�กหน่วย์ง�นท้�กำ�กับีด้แล

ท่� รายช่�อักรรมูการ
ระยะเวลี่าการดำำารงตำาแหน่ง

ส่าเหต้
เริ่่�มต้�น ส่ั�นส้ัด

1. น�ย์บีรัรัย์ง วิเศึษมงค้ำลชัำย์ 25 ตุล�ค้ำม 2561 ถึืงปัจจุบัีน เข้�รัับีตำ�แหน่ง

2. น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป* 30 เมษ�ย์น 2561 19 กันย์�ย์น 2563 อ�ย์ุค้ำรับี 65 ปีบีริับ้ีรัณ์

3. น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม* 10 เมษ�ย์น 2562 2 กันย์�ย์น 2563 อ�ย์ุค้ำรับี 65 ปีบีริับ้ีรัณ์

4. ดรั.เพิ�มพ้น พึ�งปรัะสิิทธิ� 10 เมษ�ย์น 2562 ถึืงปัจจุบัีน เข้�รัับีตำ�แหน่ง

5. น�ย์บัีณฑิ์ต อนันตมงค้ำล 10 เมษ�ย์น 2562 ถึืงปัจจุบัีน เข้�รัับีตำ�แหน่ง

6. น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ 22 เมษ�ย์น 2563 ถึืงปัจจุบัีน เข้�รัับีตำ�แหน่ง (ว�รัะท้�2)

7. น�ย์วุฒิพงศ์ึ จิตตั�งสิกุล 
(ผ้้แทนกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง)

22 เมษ�ย์น 2563 ถึืงปัจจุบัีน เข้�รัับีตำ�แหน่ง (ว�รัะท้�2)

8. น�ย์สุิพัฒน์ เมธ้วรัพจน์ 22 เมษ�ย์น 2563 ถึืงปัจจุบัีน เข้�รัับีตำ�แหน่ง

9. ดรั.รัักษ์ วรักิจโภค้ำ�ทรั 17 ธันว�ค้ำม 2561 ถึืงปัจจุบัีน เข้�รัับีตำ�แหน่ง

2. คัณะกรรมูการบรหิาร 

ลี่ำาดัำบ รายช่�อักรรมูการ ตำาแหน่ง ระยะเวลี่าการดำำารงตำาแหน่ง

1. น�ย์วุฒิพงศ์ึ จิตตั�งสิกุล ปรัะธ�นกรัรัมก�รั  25 พ.ค้ำ. 63 - ปัจจุบัีน

2. ดรั.เพิ�มพ้น พึ�งปรัะสิิทธิ� กรัรัมก�รั 25 เม.ย์. 62 - ปัจจุบัีน

3. ผ้้จัดก�รัทั�วไป กรัรัมก�รั 25 เม.ย์. 62 - ปัจจุบัีน
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คณะกรรมการตรวิจสอบ ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563  ม้รั�ย์ชืำ�อดังต่อไปน้�  

หม�ย์เหตุ: น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม พ้นจ�กตำ�แหน่งกรัรัมก�รั บีสิย์. ตั�งแต่วันท้� 3 กันย์�ย์น 2563 และน�งอัญชำล้  เต็งปรัะท้ป พ้นจ�กตำ�แหน่ง
กรัรัมก�รั บีสิย์. ตั�งแต่วันท้� 20 กันย์�ย์น 2563 เนื�องจ�กอ�ย์ุค้ำรับี 65 ปีบีริับ้ีรัณ์ ทำ�ให้พ้นจ�กตำ�แหน่งในกรัรัมก�รัชุำดย์่อย์อื�น ๆ ของ บีสิย์.  
โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. อย์้ร่ัะหว่�งพิจ�รัณ�ทบีทวนองค์้ำปรัะกอบีของค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี รัวมถึืงค้ำณะกรัรัมก�รัชุำดย่์อย์อื�น ๆ  ภ�ย์หลังจ�ก
ท้�ม้ก�รัแต่งตั�งกรัรัมก�รั บีสิย์. ค้ำรับีต�มพรัะรั�ชำบัีญญัติ บีสิย์.

คณะกรรมการตรวิจสอบ ม้อำ�น�จหน้�ท้�ดังน้� 

1. จัดทำ�กฎบัีตรัว่�ด้วย์ก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ในของค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีให้สิอดค้ำล้องกับีขอบีเขตค้ำว�มรัับีผิดชำอบี

ในก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. โดย์ต้องได้รัับีค้ำว�มเห็นชำอบีจ�กค้ำณะกรัรัมก�รับีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม

ขน�ดย์่อม (บีสิย์.) และม้ก�รัสิอบีท�นค้ำว�มเหม�ะสิมของกฎบัีตรัดังกล่�วอย่์�งน้อย์ปีละหนึ�งค้ำรัั�ง

2. สิอบีท�นปรัะสิิทธิภ�พและปรัะสิิทธิผลของกรัะบีวนก�รัค้ำวบีค้ำุมภ�ย์ใน กรัะบีวนก�รักำ�กับีด้แลท้�ด้และ

กรัะบีวนก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

3. สิอบีท�นให้ บีสิย์. ม้ก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินอย่์�งถ้ืกต้องและน่�เชืำ�อถืือ

4. สิอบีท�นก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์.ให้ถ้ืกต้องต�มกฎหม�ย์ รัะเบ้ีย์บี ข้อบัีงคั้ำบีวิธ้ปฏิิบัีติง�นมติค้ำณะรััฐมนตร้ั 

ปรัะก�ศึหรืัอค้ำำ�สัิ�งท้�เก้�ย์วข้องกับีก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์.

5. สิอบีท�นให้ บีสิย์. ม้รัะบีบีก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ในท้�ด้และพิจ�รัณ�ค้ำว�มเป็นอิสิรัะของหน่วย์ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน

6. พิจ�รัณ�รั�ย์ก�รัท้�เก้�ย์วโย์งกันหรืัอรั�ย์ก�รัท้�อ�จม้ค้ำว�มขัดแย์้งท�งผลปรัะโย์ชำน์หรืัอม้โอก�สิเกิดก�รัทุจริัต 

ท้�อ�จม้ผลกรัะทบีต่อก�รัปฏิิบัีติง�นของ บีสิย์.

7. เสินอข้อแนะนำ�ต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ในก�รัพิจ�รัณ�แต่งตั�ง โย์กย์้�ย์ เลื�อนขั�นเลื�อนตำ�แหน่งและปรัะเมินผล

ง�นของหัวหน้�หน่วย์ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน

8. ปรัะสิ�นง�นเก้�ย์วกับีผลก�รัตรัวจสิอบีกับีผ้้สิอบีบัีญช้ำ และอ�จเสินอแนะให้สิอบีท�นหรืัอตรัวจสิอบีรั�ย์ก�รัใดท้�

เห็นว่�จำ�เป็น รัวมถึืงเสินอค่้ำ�ตอบีแทนของผ้้สิอบีบัีญช้ำต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.

9. รั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�นเก้�ย์วกับีก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ในของค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. 

อย์่�งน้อย์ไตรัม�สิละหนึ�งค้ำรัั�ง ภ�ย์ในหกสิิบีวันนับีแต่วันสิิ�นสุิดในแต่ละไตรัม�สิย์กเว้นรั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�น

ในไตรัม�สิท้�ส้ิ�ให้จัดทำ�เป็นรั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�นปรัะจำ�ปีพร้ัอมทั�งส่ิงรั�ย์ง�นดังกล่�วให้กรัะทรัวงก�รัค้ำลังเพื�อ

ทรั�บีภ�ย์ในเก้�สิิบีวันนับีแต่วันสิิ�นปีบัีญช้ำก�รัเงินของ บีสิย์. 

10. ปรัะเมินผลก�รัดำ�เนินง�นเก้�ย์วกับีก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ในของค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีอย่์�งน้อย์ปีบัีญช้ำ 

ละหนึ�งค้ำรัั�ง รัวมทั�งรั�ย์ง�นผลก�รัปรัะเมิน ปัญห�และอุปสิรัรัค้ำ ตลอดจนแผนก�รัปรัับีปรุังก�รัดำ�เนินง�น 

ให้ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ทรั�บี

11. เปิดเผย์รั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�นปรัะจำ�ปี ของค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีและค่้ำ�ตอบีแทนของผ้้สิอบีบัีญช้ำ 

ในรั�ย์ง�นปรัะจำ�ปีของ บีสิย์.

12. ปฏิิบัีติง�นอื�นใดต�มท้�กฎหม�ย์กำ�หนดหรืัอค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. มอบีหม�ย์

3. คัณะกรรมูการตรวจส่อับ 

ลี่ำาดัำบ รายช่�อักรรมูการ ตำาแหน่ง ระยะเวลี่าการดำำารงตำาแหน่ง

1. น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม ปรัะธ�นกรัรัมก�รั 

กรัรัมก�รั

25 พ.ค้ำ. 63 – 2 ก.ย์. 63

25 เม.ย์. 62 - 24 พ.ค้ำ. 63

2. น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป กรัรัมก�รั 25 เม.ย์. 62 -19 ก.ย์. 63

3. น�ย์สุิพัฒน์ เมธ้วรัพจน์ กรัรัมก�รั 25 พ.ค้ำ. 63 - ปัจจุบัีน
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คณะกรรมการกำากับควิามเส้�ยง ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563 ม้รั�ย์ชืำ�อดังต่อไปน้� 

คณะกรรมการกำากับควิามเส้�ยง ม้อำ�น�จหน้�ท้�ดังน้�

1. ให้ค้ำำ�แนะนำ�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เก้�ย์วกับีกรัอบีก�รักำ�กับีด้แลค้ำว�มเส้ิ�ย์งของ บีสิย์.

2. ด้แลให้ผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิงรัวมถืึงหัวหน้�หน่วย์ง�นบีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งปฏิิบัีติต�มนโย์บี�ย์และกลย์ุทธ์ก�รับีรัิห�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง รัวมถึืงรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้

3. ด้แลให้กลยุ์ทธ์ในก�รับีริัห�รัเงินกองทุนและสิภ�พค้ำล่องเพื�อรัองรัับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งต่�ง ๆ  ของ บีสิย์. ม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้อง

กับีรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ ท้�ได้รัับีอนุมัติ

4. ทบีทวน สิอบีท�นค้ำว�มเพ้ย์งพอและปรัะสิิทธิผลของนโย์บี�ย์ และกลยุ์ทธ์ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งโดย์รัวมถึืงรัะดับี

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้อย์่�งน้อย์ปีละค้ำรัั�งหรืัอเมื�อม้ก�รัเปล้�ย์นแปลงท้�ม้นัย์สิำ�คั้ำญ โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับี 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งค้ำวรัห�รืัอและแลกเปล้�ย์นข้อคิ้ำดเห็นกับีค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีเพื�อปรัะเมินว่�นโย์บี�ย์กลยุ์ทธ์ก�รั

บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง บีสิย์. ค้ำรัอบีค้ำลุมค้ำว�มเส้ิ�ย์งทุกปรัะเภทรัวมถึืงค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดขึ�นใหม่และม้ก�รัดำ�เนินก�รัต�ม

นโย์บี�ย์และกลย์ุทธ์ดังกล่�วอย์่�งม้ปรัะสิิทธิภ�พและปรัะสิิทธิผล

5. รั�ย์ง�นต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ถึืงฐ�นะค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ปรัะสิิทธิภ�พก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง และสิถื�นะก�รัปฏิิบัีติ

ต�มวฒันธรัรัมองค้ำก์รัท้�ค้ำำ�นึงถึืงค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ตลอดจนปจัจัย์และปัญห�ท้�ม้นัย์สิำ�คั้ำญและสิิ�งท้�ต้องปรัับีปรังุแก้ไขเพื�อ

ให้สิอดค้ำล้องกับีนโย์บี�ย์และกลย์ุทธ์ในก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งของ บีสิย์. 

6. ม้ค้ำว�มเห็นหรืัอม้ส่ิวนร่ัวมในก�รัปรัะเมินปรัะสิิทธิภ�พและปรัะสิิทธิผลในก�รัปฏิิบัีติง�นของหัวหน้�หน่วย์ง�น

บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

7. แต่งตั�งค้ำณะอนุกรัรัมก�รัและค้ำณะทำ�ง�นต�มท้�เห็นสิมค้ำวรั

8. ดำ�เนินก�รัเก้�ย์วกับีก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. มอบีหม�ย์

คณะกรรมการด้านการกำากับด่แลกิจการท้�ด้และการแสดงควิามรับผิดชัอบต่อสังคม (CG&CSR) ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 

2563 ม้รั�ย์ชืำ�อดังต่อไปน้� 

4. คัณะกรรมูการกำากับคัวามูเส่่�ยง

5. คัณะกรรมูการด้ำานการกำากับดำแูลี่กิจการท่�ด่ำแลี่ะการแส่ดำงคัวามูรบัผิดำชอับต่อัสั่งคัมู (CG&CSR)

ลี่ำาดัำบ รายช่�อักรรมูการ ตำาแหน่ง ระยะเวลี่าการดำำารงตำาแหน่ง

1. น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ ปรัะธ�นกรัรัมก�รั  23 พ.ค้ำ. 62 -  ปัจจุบัีน

2. น�ย์บัีณฑิ์ต อนัตมงค้ำล กรัรัมก�รั 25 เม.ย์. 62 – 24 พ.ค้ำ. 63

3. น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป กรัรัมก�รั 25 พ.ค้ำ. 63 – 19 ก.ย์. 63

4. น�ย์สุิพัฒน์ เมธ้วรัพจน์ กรัรัมก�รั 22 ต.ค้ำ. 63 - ปัจจุบัีน

5 ผ้้จัดก�รัทั�วไป กรัรัมก�รั 25 เม.ย์. 62 - ปัจจุบัีน

ลี่ำาดัำบ รายช่�อักรรมูการ ตำาแหน่ง ระยะเวลี่าการดำำารงตำาแหน่ง

1. น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม ปรัะธ�นกรัรัมก�รั  23 พ.ค้ำ. 62 - 24 พ.ค้ำ. 63

2. น�ย์สุิพัฒน์ เมธ้วรัพจน์ ปรัะธ�นกรัรัมก�รั  25 พ.ค้ำ. 63 – ปัจจุบัีน

3. น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ กรัรัมก�รั 25 พ.ค้ำ. 63 - ปัจจุบัีน

4. น�งสิ�ววิมล ชำ�ตะม้น� กรัรัมก�รั 25 พ.ค้ำ. 63 - ปัจจุบัีน

5. ผ้้จัดก�รัทั�วไป กรัรัมก�รั 23 พ.ค้ำ. 62 - 24 พ.ค้ำ. 63
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คณะกรรมการบริห่ารเงินลงทุน ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563 ม้รั�ย์ชืำ�อดังต่อไปน้�  

คณะกรรมการบริห่ารเงินลงทุน ม้อำ�น�จหน้�ท้�ดังน้�

1. กำ�หนดนโย์บี�ย์ หลักเกณฑ์์ และเงื�อนไขก�รัลงทนุของกองทนุส่ิวนบุีค้ำค้ำล บีสิย์. และนโย์บี�ย์ก�รับีรัหิ�รัเงนิสิภ�พ

ค้ำล่อง บีสิย์. รัวมทั�งก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์ให้สิอดค้ำล้องกับีภ�วะตล�ดเพื�อเสินอต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.  

เพื�ออนุมัติ

2. กำ�หนดกลยุ์ทธ์และแนวปฏิิบัีติ ด้�นก�รัลงทุนเพื�อให้ก�รัดำ�เนินง�นของกองทุนเป็นไปต�มเป้�หม�ย์ ภ�ย์ใต้กรัอบี

ก�รัลงทุนท้�ได้รัับีอนุมัติจ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.

3. กำ�กับีด้แลและค้ำวบีคุ้ำมก�รัดำ�เนินก�รับีริัห�รัเงินลงทุนให้เป็นไปต�มนโย์บี�ย์และข้อจำ�กัดก�รัลงทุนของ บีสิย์. 

รัวมทั�งกำ�กับีด้แลให้ บีสิย์. ม้สิภ�พค้ำล่องท�งก�รัเงินท้�เพ้ย์งพอและต่อเนื�อง

4. กำ�หนดหลักเกณฑ์์และขั�นตอนก�รัค้ำัดเลือกบีริัษัทจัดก�รักองทุนและผ้้รัับีฝ�กทรััพย์์สิินและหลักเกณฑ์์ 

ก�รัปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�น

5. รั�ย์ง�นผลก�รัค้ำดัเลือกบีริัษัทจัดก�รักองทนุรัวมและผ้รั้ับีฝ�กทรััพย์สิ์ิน และผลก�รัปรัะเมนิเพื�อต่ออ�ย์หุรืัอย์กเลกิ

สัิญญ�ต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เพื�อทรั�บี

6. พิจ�รัณ�แต่งตั�งค้ำณะอนุกรัรัมก�รัและค้ำณะทำ�ง�นต�มท้�เห็นสิมค้ำวรั

6. คัณะกรรมูการบรหิารเงนิลี่งท้น

คณะกรรมการด้านการกำากับด่แลกิจการท้�ด้และการแสดงควิามรับผิดชัอบต่อสังคม (CG&CSR) ม้อำ�น�จหน้�ท้�ดังน้�

1. เสินอแนะ และทบีทวนนโย์บี�ย์ด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ ก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม และก�รัปฏิิบัีติ

ต�มกฎเกณฑ์์ ต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.

2. กำ�หนดและทบีทวนแนวปฏิิบัีติด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ ก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมและก�รัปฏิิบัีติ

ต�มกฎเกณฑ์์ 

3. พิจ�รัณ�รั�ย์ง�นก�รัสิอบีท�นก�รัปฏิิบัีติง�นของส่ิวนกำ�กับีปฏิิบัีติก�รั และให้ข้อเสินอแนะต�มท้�เห็นสิมค้ำวรั

4. ส่ิงเสิริัมให้ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ผ้้บีริัห�รัและพนักง�นรัับีร้้ั และปฏิิบัีติต�มนโย์บี�ย์และแนวท�งปฏิิบัีติต�ม 

ข้อ 1 และข้อ 2 รัวมถึืงม้ส่ิวนร่ัวมในกิจกรัรัมท้�แสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม 

5. แต่งตั�งค้ำณะทำ�ง�นต�มท้�เห็นสิมค้ำวรั เพื�อทำ�หน้�ท้�สินับีสินุนง�นด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ก�รัแสิดง 

ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม และก�รัปฏิิบัีติต�มกฎเกณฑ์์

6. กำ�กับีด้แล และติดต�มก�รัดำ�เนินง�นต�มข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เพื�อรั�ย์ง�นต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. 

7. จัดทำ�รั�ย์ง�นด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ ก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม และก�รัปฏิิบัีติต�มกฎเกณฑ์์

ปรัะจำ�ปี เสินอต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เพื�อพิจ�รัณ�ให้ค้ำว�มเห็นชำอบี 

8. สินับีสินุนและให้ค้ำว�มร่ัวมมือแก่ภ�ค้ำรััฐและหน่วย์ง�นต่�ง ๆ ในกิจกรัรัมสิ�ธ�รัณปรัะโย์ชำน์ และกิจกรัรัม 

เสิริัมสิร้ั�งและพัฒน�ชุำมชำนและสัิงค้ำม 

9. ปฏิิบัีติง�นอื�นท้�เก้�ย์วข้องต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. มอบีหม�ย์

ลี่ำาดัำบ รายช่�อักรรมูการ ตำาแหน่ง ระยะเวลี่าการดำำารงตำาแหน่ง

 1. น�ย์บัีณฑิ์ต อนันตมงค้ำล ปรัะธ�นกรัรัมก�รั  25 เม.ย์.62 - ปัจจุบัีน

2. น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ กรัรัมก�รั 25 เม.ย์.62 – 24 พ.ค้ำ. 63

3. น�งสิ�ววิมล ชำ�ตะม้น� กรัรัมก�รั 25 พ.ค้ำ.63 - ปัจจุบัีน

4. ผ้้จัดก�รัทั�วไป กรัรัมก�รั 25 เม.ย์.62 - ปัจจุบัีน

5. ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นก�รัเงิน กรัรัมก�รัและเลข�นุก�รั 25 พ.ค้ำ.63 - ปัจจุบัีน
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คณะกรรมการสรรห่าและกำาห่นดค่าตอบแทน ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563 ม้รั�ย์ชืำ�อดังต่อไปน้�  

หม�ย์เหตุ: น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม พ้นจ�กตำ�แหน่งกรัรัมก�รั บีสิย์. ตั�งแต่วันท้� 3 กันย์�ย์น 2563 และน�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป พ้นจ�กตำ�แหน่ง
กรัรัมก�รั บีสิย์. ตั�งแต่วันท้� 20 กันย์�ย์น 2563 เนื�องจ�กอ�ย์ุค้ำรับี 65 ปีบีริับ้ีรัณ์ ทำ�ให้พ้นจ�กตำ�แหน่งในกรัรัมก�รัชุำดย่์อย์อื�น ๆ ของ  
บีสิย์. โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รับีสิย์. อย์้่รัะหว่�งพิจ�รัณ�ทบีทวนองค์้ำปรัะกอบีของค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทน รัวมถึืงค้ำณะกรัรัมก�รั  
ชุำดย่์อย์อื�น ๆ ภ�ย์หลังจ�กท้�ม้ก�รัแต่งตั�งกรัรัมก�รั บีสิย์. ค้ำรับีต�มพรัะรั�ชำบัีญญัติ บีสิย์.

คณะกรรมการสรรห่าและกำาห่นดค่าตอบแทน ม้อำ�น�จหน้�ท้�ดังน้�

1. กำ�หนดหลักเกณฑ์์ นโย์บี�ย์และวิธ้ก�รัในก�รัสิรัรัห�พนักง�นในรัะดับีผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่�เพื�อเสินอ

ให้ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. พิจ�รัณ�อนุมัติ

2. คั้ำดเลือกและเสินอชืำ�อบุีค้ำค้ำลท้�ม้คุ้ำณสิมบัีติเหม�ะสิมเพื�อดำ�รังตำ�แหน่งผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่�ให้ 

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. พิจ�รัณ�อนุมัติ

3. กำ�หนดนโย์บี�ย์ในก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนและผลปรัะโย์ชำน์อื�นรัวมทั�งจำ�นวนค่้ำ�ตอบีแทนและผลปรัะโย์ชำน์อื�นท้� 

ให้แก่ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่� โดย์ต้องม้หลักเกณฑ์์ท้�ชัำดเจน โปร่ังใสิ เพื�อเสินอให้ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. 

พิจ�รัณ�อนุมัติ

4. ด้แลให้ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่�ได้รัับีผลตอบีแทนท้�เหม�ะสิมกับีหน้�ท้�และค้ำว�มรัับีผิดชำอบี

5. กำ�หนดแนวท�งก�รัปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�นของผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรัือเท้ย์บีเท่�เพื�อพิจ�รัณ�ปรัับีผลตอบีแทน

ปรัะจำ�ปี โดย์จะต้องค้ำำ�นึงถึืงหน้�ท้� ค้ำว�มรัับีผิดชำอบี และค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เก้�ย์วข้อง

6. เปิดเผย์นโย์บี�ย์และรั�ย์ละเอ้ย์ดของกรัะบีวนก�รัสิรัรัห�ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่�ในรั�ย์ง�นปรัะจำ�ปี 

7. ปฏิิบัีติก�รัอื�นต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. มอบีหม�ย์

คณะกรรมการบริห่ารเทคโนโลย้สารสนเทศ ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563 ม้รั�ย์ชืำ�อดังต่อไปน้�  

7. คัณะกรรมูการส่รรหาแลี่ะกำาหนดำค่ัาตอับแทน

8. คัณะกรรมูการบรหิารเทคัโนโลี่ย่ส่ารส่นเทศ

ลี่ำาดัำบ รายช่�อักรรมูการ ตำาแหน่ง ระยะเวลี่าการดำำารงตำาแหน่ง

1. น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป ปรัะธ�นกรัรัมก�รั  27 มิ.ย์.62 - 19 ก.ย์.63

2. น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม กรัรัมก�รั 27 มิ.ย์.62 - 2 ก.ย์.63

3. น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ กรัรัมก�รั 27 มิ.ย์.62 – 24 พ.ค้ำ. 63

4. น�ย์วุฒิพงศ์ึ จิตตั�งสิกุล กรัรัมก�รั 25 พ.ค้ำ.63 - ปัจจุบัีน

ลี่ำาดัำบ รายช่�อักรรมูการ ตำาแหน่ง ระยะเวลี่าการดำำารงตำาแหน่ง

1. น�งสิมจิตต์ รัถืทอง ท้�ปรึักษ�  16 ม.ค้ำ.63 - ปัจจุบัีน

2. พันเอก ดรั.เจ้ย์รันัย์ วงศ์ึสิอ�ด ปรัะธ�นกรัรัมก�รั 23 พ.ค้ำ.62 - ปัจจุบัีน

3. ผ้้จัดก�รัทั�วไป กรัรัมก�รั 23 พ.ค้ำ.62 – 15 ม.ค้ำ.63

4. น�ย์บัีณฑิ์ต อนันตมงค้ำล กรัรัมก�รั 25 พ.ค้ำ.63 - ปัจจุบัีน

5. ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นปฏิิบัีติก�รั กรัรัมก�รั 16 ม.ค้ำ.63 - ปัจจุบัีน

6. ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นสิ�รัสินเทศึและดิจิทัล กรัรัมก�รัและเลข�นุก�รั 16 ม.ค้ำ.63 - ปัจจุบัีน



คณะกรรมการบริห่ารเทคโนโลย้สารสนเทศ ม้อำ�น�จหน้�ท้�ดังน้�

1. พิจ�รัณ�กลั�นกรัองและกำ�หนด นโย์บี�ย์ กลย์ุทธ์และทิศึท�งในก�รัพัฒน�เทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึขององค้ำ์กรั 

ให้สิอดค้ำล้องกับีทิศึท�งก�รัดำ�เนินง�นขององค์้ำกรั และกำ�กับีด้แลก�รับีริัก�รัจัดก�รัด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึให้

เป็นไปต�มหลักก�รับีริัห�รัจัดก�รัท้�ด้ (Good Governance)

2. พิจ�รัณ�กลั�นกรัองแผนปฏิิบัีติก�รัดิจิทัลให้สิอดค้ำล้องกับีแผนวิสิ�หกิจขององค์้ำกรัก่อนนำ�เสินอค้ำณะกรัรัมก�รั 

บีสิย์.เพื�อพิจ�รัณ�อนุมัติ

3. ติดต�มผลก�รัดำ�เนินง�นต�มแผนง�น โค้ำรังก�รัด�้นเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึต�มแผนปฏิิบัีติก�รัดิจิทัลให้ค้ำำ�ปรึักษ�

หรืัอข้อเสินอแนะในก�รัแก้ไขปัญห� และรั�ย์ง�นค้ำว�มคื้ำบีหน้�ต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.เป็นรั�ย์ไตรัม�สิ

4. พิจ�รัณ�กลั�นกรัองนโย์บี�ย์ด้�นค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์สิ�รัสินเทศึและนโย์บี�ย์ด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ 

ท้�เก้�ย์วข้องให้สิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แล กฎหม�ย์ท้�เก้�ย์วข้องหรืัอม�ตรัฐ�นต่�ง ๆ ก่อนนำ�เสินอ 

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.เพื�อพิจ�รัณ�อนุมัติ รัวมทั�งกำ�กับีด้แลให้ม้ก�รัดำ�เนินก�รัหรืัอก�รัปฏิิบัีติต�มนโย์บี�ย์ 

ด้�นค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์สิ�รัสินเทศึและนโย์บี�ย์ด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึท้�เก้�ย์วข้อง

5. พิจ�รัณ�กลั�นกรัองค้ำว�มจำ�เป็นและคุ้ำณลักษณะเฉพ�ะของพัสิดุท�งด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึท้�ต้องก�รั 

ก่อนนำ�เสินอขออนุมัติต�มขั�นตอนก�รัจัดซืึ่�อจัดจ้�งขององค์้ำกรัต่อไป

6. แต่งตั�งค้ำณะทำ�ง�นหรืัอเชิำญบุีค้ำค้ำล หรืัอส่ิวนง�นท้�เก้�ย์วข้องทั�งภ�ย์ในและภ�ย์นอกเข้�เป็นค้ำณะทำ�ง�นเพื�อ 

ช่ำวย์ก�รัดำ�เนินง�นต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึมอบีหม�ย์

7. แต่งตั�งผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญเป็นท้�ปรึักษ�เพื�อช่ำวย์ในก�รัวินิจฉัย์และให้ค้ำำ�แนะนำ�ด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึและสินับีสินุน

ก�รัดำ�เนินง�นขององค์้ำกรัต�มเหม�ะสิม

8. ดำ�เนินก�รัอื�น ๆ ต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. มอบีหม�ย์

9. คัณะกรรมูการกิจการสั่มูพันธุ์

 ต�มท้�พรัะรั�ชำบัีญญัติแรังง�นรััฐวิสิ�หกิจสัิมพันธ์ พ.ศึ. 2543 ม�ตรั� 19 กำ�หนดให้รััฐวิสิ�หกิจม้ค้ำณะกรัรัมก�รักิจก�รั

สัิมพันธ์ ซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์ผ้้แทนฝ่�ย์น�ย์จ้�ง ผ้้แทนฝ่�ย์ล้กค้้ำ� และกรัรัมก�รัของรััฐวิสิ�หกิจ 1 ค้ำนเป็นปรัะธ�น โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รั

กิจก�รัสัิมพันธ์ม้ว�รัะค้ำรั�วละ 2 ปีนั�น ท้�ปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ค้ำรัั�งท้� 10/2562 เมื�อวันท้� 22 สิิงห�ค้ำม 2562 ม้มติแต่งตั�ง

 ดรั.เพิ�มพ้น พึ�งปรัะสิิทธิ� กรัรัมก�รั บีสิย์. ให้ดำ�รังตำ�แหน่งปรัะธ�นกรัรัมก�รักิจก�รัสัิมพันธ์ ทั�งน้� ค้ำณะกรัรัมก�รักิจก�รัสัิมพันธ์

 ม้หน้�ท้�พิจ�รัณ�ให้ค้ำว�มเห็นเก้�ย์วกับีก�รัปรัับีปรุังปรัะสิิทธิภ�พในก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. พัฒน�แรังง�นสัิมพันธ์ ห�แนวท�ง

ปรัองดองและรัะงับีข้อพิพ�ท ปรัับีปรุังรัะเบ้ีย์บีข้อบัีงคั้ำบีในก�รัทำ�ง�น อันจะเป็นปรัะโย์ชำน์ต่อ บีสิย์. และพนักง�น ปรึักษ�ห�รืัอ

เพื�อแก้ไขปัญห�ต�มค้ำำ�ร้ัองทุกข์ของพนักง�นหรืัอสิภ�พแรังง�น รัวมถึืงก�รัร้ัองทุกข์ท้�เก้�ย์วกับีก�รัลงโทษท�งวินัย์ รัวมถึืงพิจ�รัณ�

ปรัับีปรุังสิภ�พก�รัจ้�ง
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คัณ์ะกรรมูก�ร บัสำย.
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ปรัะธ�นกรัรัมก�รั 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)

(กรัรัมก�รัอิสิรัะ / กรัรัมก�รัในบัีญช้ำรั�ย์ชืำ�อ

กรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจ)

ตำาแหน่งงานอั่�นในปัจจบั้น
• กรัรัมก�รั และปรัะธ�นค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รั  

บีริัษัทบีริัห�รัสิินทรััพย์์ กรุังเทพพ�ณิชำย์์ จำ�กัด (มห�ชำน) 

• กรัรัมก�รั /กรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั 

บีริัษัท ท้เอฟื้ด้ เร้ัย์ลเอสิเตท แมนเนจเมนท์ จำ�กัด

การศ่กษา 

• ปริัญญ�โทท�งกฎหม�ย์, Temple University,  

School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.

• นิติศึ�สิตรับัีณฑิ์ต 

มห�วิทย์�ลัย์ธรัรัมศึ�สิตร์ั

การอับรมู
• หลักส้ิตรั Advanced Audit Committee Program 

(AACP) รุ่ัน 30/2018 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีน 

กรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรั Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่ันท้� 119/2015 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีนกรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรัวิทย์�ลัย์ตล�ดทุน (วตท.) รุ่ันท้� 5  

โดย์สิถื�บัีนวิทย์�ก�รัตล�ดทุน

• หลักส้ิตรันักเร้ัย์นปลัดอำ�เภอ (นปอ.) รุ่ันท้� 48  

โดย์วิทย์�ลัย์ก�รัปกค้ำรัอง

• Mini MBA จุฬ�ลงกรัณ์มห�วิทย์�ลัย์

ประส่บการณท์ำางาน
• กรัรัมก�รัอิสิรัะ และกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี 

บีริัษัท เลเท็กซ์ึ่ ซิึ่สิเทมส์ิ จำ�กัด (มห�ชำน)

• กรัรัมก�รัธน�ค้ำ�รั ปรัะธ�นกรัรัมก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

กรัรัมก�รับีริัห�รั กรัรัมก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้และค้ำว�ม

รัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมและสิิ�งแวดล้อม และกรัรัมก�รัสิรัรัห�

และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทน  

ธน�ค้ำ�รัอ�ค้ำ�รัสิงเค้ำรั�ะห์

• กรัรัมก�รั  

บีรัรัษัทบีริัห�รัสิินทรััพย์์ไทย์

• กรัรัมก�รัผ้้จัดก�รัใหญ่  

บีริัษัทบีริัห�รัสิินทรััพย์์ กรุังเทพพ�ณิชำย์์ จำ�กัด (มห�ชำน)

ก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์ (หุ้น) ในนิติบุีค้ำค้ำลใด ๆ ท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์. โดย์ม้สัิดส่ิวน 

ท้�เท่�กับีหรืัอม�กกว่�ร้ัอย์ละ 10 ของจำ�นวนหุ้นท้�ม้สิิทธิออกเส้ิย์งทั�งหมดของนิติบุีค้ำค้ำลนั�น
ไม่ม้

ก�รัม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์กับี บีสิย์. ไม่ม้

ค้ำว�มสัิมพันธ์ท�งค้ำรัอบีค้ำรััวรัะหว่�งกรัรัมก�รัและผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ไม่ม้

น�ยบัรรยง วเิศษัมูงคัลช่ยั อัาย้ 63 ปี
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กรัรัมก�รั 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)

(กรัรัมก�รัอิสิรัะ / กรัรัมก�รัในบัีญช้ำรั�ย์ชืำ�อกรัรัมก�รั

รััฐวิสิ�หกิจ)

ตำาแหน่งงานอั่�นในปัจจบั้น
• กรัรัมก�รั  

ก�รัเค้ำหะแห่งชำ�ติ

• ปรัะธ�นสิภ�เทศึบี�ล 

เมืองบี�งแก้ว อำ�เภอบี�งพล้ จังหวัดสิมุทรัปรั�ก�รั

การศ่กษา 

• ปรััชำญ�ดุษฎ้บัีณฑิ์ต 

(ผ้้นำ�ท�งสัิงค้ำม ธุรักิจและก�รัเมือง) มห�วิทย์�ลัย์รัังสิิต

• รััฐปรัะศึ�สินศึ�สิตรัมห�บัีณฑิ์ต (รััฐปรัะศึ�สินศึ�สิตร์ั) 

สิถื�บัีนบัีณฑิ์ตพัฒนบีริัห�รัศึ�สิตร์ั

• บีริัห�รัธุรักิจมห�บัีณฑิ์ต มห�วิทย์�ลัย์หอก�รัค้้ำ�ไทย์

• ศึึกษ�ศึ�สิตรัมห�บัีณฑิ์ต  

(ผ้้นำ�ท�งสัิงค้ำม ธุรักิจและก�รัเมือง) มห�วิทย์�ลัย์รัังสิิต

• นิติศึ�สิตรับัีณฑิ์ต มห�วิทย์�ลัย์รั�มค้ำำ�แหง

• รััฐปรัะศึ�สินศึ�สิตรับัีณฑิ์ต มห�วิทย์�ลัย์รั�มค้ำำ�แหง

การอับรมู
• หลักส้ิตรั Director Certification Program (DCP)  

รุ่ันท้� 280/2019 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีนกรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรั ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัสิำ�หรัับีกรัรัมก�รัและ 

ผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิงขององค์้ำกรักำ�กับีด้แล (Regulator) 

รััฐวิสิ�หกิจ และองค์้ำก�รัมห�ชำน รุ่ันท้� 21 สิถื�บัีน 

พรัะปกเกล้�

ประส่บการณท์ำางาน
• ผ้้ตรัวจรั�ชำก�รักรัะทรัวงยุ์ติธรัรัม (นักบีริัห�รัรัะดับีส้ิง)

• รัองอธิบีด้ กรัมคุ้ำมปรัะพฤติ  

กรัะทรัวงยุ์ติธรัรัม

• รัองอธิบีด้ กรัมสิอบีสิวนค้ำด้พิเศึษ  

กรัะทรัวงยุ์ติธรัรัม

• รัองเลข�ธิก�รั  

สิำ�นักง�นป้องกันและปรั�บีปรั�มก�รัทุจริัตในภ�ค้ำรััฐ  

(ป.ป.ท.) 

• ผ้้อำ�นวย์ก�รั  

สิำ�นักง�นป้องกันและปรั�บีปรั�มก�รัทุจริัตในภ�ค้ำรััฐ  

เขตพื�นท้� 2 (ป.ป.ท.) 

ดำร.เพิั�มูพูัน พ่ั�งประสิำทธิ� อัาย้ 61 ปี

ก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์ (หุ้น) ในนิติบุีค้ำค้ำลใด ๆ ท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์. โดย์ม้สัิดส่ิวน 

ท้�เท่�กับีหรืัอม�กกว่�ร้ัอย์ละ 10 ของจำ�นวนหุ้นท้�ม้สิิทธิออกเส้ิย์งทั�งหมดของนิติบุีค้ำค้ำลนั�น
ไม่ม้

ก�รัม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์กับี บีสิย์. ไม่ม้

ค้ำว�มสัิมพันธ์ท�งค้ำรัอบีค้ำรััวรัะหว่�งกรัรัมก�รัและผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ไม่ม้
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กรัรัมก�รั 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)

(กรัรัมก�รัอิสิรัะ / กรัรัมก�รัในบัีญช้ำรั�ย์ชืำ�อกรัรัมก�รั

รััฐวิสิ�หกิจ)

ตำาแหน่งงานอั่�นในปัจจบั้น
• กรัรัมก�รั  

บีริัษัทบีริัห�รัสิินทรััพย์์ กรุังเทพพ�ณิชำย์์ จำ�กัด (มห�ชำน)

• กรัรัมก�รัอิสิรัะ / กรัรัมก�รัก�รัลงทุน  

กองทุนเพื�อรัักษ�สิภ�พค้ำล่องของก�รัรัะดมทุนในตล�ด

ตรั�สิ�รัหน้� (BSF) ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์

• กรัรัมก�รัอิสิรัะ / กรัรัมก�รัลงทุน  

กองทุนว�ยุ์ภักษ์ 1

• กรัรัมก�รัอิสิรัะ / ปรัะธ�นค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง  

/ กรัรัมก�รัตรัวจสิอบี  

บีริัษัท เลเท็กซ์ึ่ ซิึ่สิเทมส์ิ จำ�กัด (มห�ชำน)

การศ่กษา 

• MBA, Finance Stirling University, United Kingdom

• ค้ำรุัศึ�สิตรับัีณฑิ์ต สิ�ข�เค้ำม้ จุฬ�ลงกรัณ์มห�วิทย์�ลัย์

การอับรมู
• หลักส้ิตรั IT Governance and Cyber Resilience  

Program (ITG) รุ่ันท้� 15/2020 โดย์สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีน

กรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรั Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุ่ันท้� 15/2019 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีน

กรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรั Advanced Audit Committee Program 

(AACP) รุ่ันท้� 30/2018 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีน 

กรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรั Directors Certification Program (DCP)  

รุ่ันท้� 75/2006 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีนกรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

ประส่บการณท์ำางาน
• Director and Head of Equities Investment  

บีริัษัท เอไอเอ จำ�กัด 

• ผ้้จัดก�รัสิำ�นักบีริัห�รั  

บีริัษัทเงินทุนหลักทรััพย์์ ศึร้ัมิตรั จำ�กัด (มห�ชำน)

• ผ้้จัดก�รัฝ่�ย์วิเค้ำรั�ะห์หลักทรััพย์์และท้�ปรึักษ�พิเศึษ  

บีริัษัทเงินทุนหลักทรััพย์์ ศึร้ัมิตรั จำ�กัด (มห�ชำน)

• ผ้้จัดก�รัส่ิวนวิเค้ำรั�ะห์หลักทรััพย์์  

บีริัษัทเงินทุนหลักทรััพย์์ ศึร้ัมิตรั จำ�กัด (มห�ชำน)

น�ยบัณั์ฑิิต อนันตมูงคัล อัาย้ 58 ปี

ก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์ (หุ้น) ในนิติบุีค้ำค้ำลใด ๆ ท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์. โดย์ม้สัิดส่ิวน 

ท้�เท่�กับีหรืัอม�กกว่�ร้ัอย์ละ 10 ของจำ�นวนหุ้นท้�ม้สิิทธิออกเส้ิย์งทั�งหมดของนิติบุีค้ำค้ำลนั�น
ไม่ม้

ก�รัม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์กับี บีสิย์. ไม่ม้

ค้ำว�มสัิมพันธ์ท�งค้ำรัอบีค้ำรััวรัะหว่�งกรัรัมก�รัและผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ไม่ม้
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กรัรัมก�รั 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)

(กรัรัมก�รัอิสิรัะ / กรัรัมก�รัในบัีญช้ำรั�ย์ชืำ�อกรัรัมก�รั

รััฐวิสิ�หกิจ)

ตำาแหน่งงานอั่�นในปัจจบั้น
• กรัรัมก�รั องค์้ำก�รัตล�ด

การศ่กษา 

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

School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. 

• รััฐปรัะศึ�สินศึ�สิตรัมห�บัีณฑิ์ต จุฬ�ลงกรัณ์มห�วิทย์�ลัย์ 

• บีริัห�รัธุรักิจบัีณฑิ์ต (สิ�ข�ก�รัจัดก�รั)  

มห�วิทย์�ลัย์รั�มค้ำำ�แหง

• นิติศึ�สิตรับัีณฑิ์ต มห�วิทย์�ลัย์ธรัรัมศึ�สิตร์ั

การอับรมู
• ปรัะก�ศึน้ย์บัีตรักฎหม�ย์ภ�ษ้ เนติบัีณฑิ์ตย์สิภ�

• Certificate of Attorney Assistant Training Program 

(AATP), University of California Los Angeles

• หลักส้ิตรั ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัสิำ�หรัับีกรัรัมก�รัและ 

ผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิงขององค์้ำกรักำ�กับีด้แล (Regulator) 

รััฐวิสิ�หกิจ และองค์้ำก�รัมห�ชำน รุ่ันท้� 21 สิถื�บัีน 

พรัะปกเกล้�

• หลักส้ิตรั Directors Certification Program (DCP)  

รุ่ันท้� 139/2010 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีนกรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

ประส่บการณท์ำางาน
• ผ้้ช่ำวย์กรัรัมก�รัผ้้จัดก�รัใหญ่ สิ�ย์ง�นกฎหม�ย์  

ธน�ค้ำ�รัทห�รัไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน) 

• ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ ฝ่�ย์กฎหม�ย์  

ธน�ค้ำ�รัด้บ้ีเอสิ ไทย์ทนุ จำ�กัด (มห�ชำน)

• ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์กฎหม�ย์  

ธน�ค้ำ�รัเอเช้ำย์ จำ�กัด (มห�ชำน)

• ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์กฎหม�ย์  

บีริัษัทหลักทรััพย์์เอกธำ�รัง เค้ำจ้ไอ จำ�กัด (มห�ชำน) 

• ปรัะธ�นค้ำณะทำ�ง�นชำมรัมนักกฎหม�ย์  

สิม�ค้ำมธน�ค้ำ�รัไทย์

น�ยสำมูศักดิำ� วรวจิกัษัณ์ ์อัาย้ 60 ปี

ก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์ (หุ้น) ในนิติบุีค้ำค้ำลใด ๆ ท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์. โดย์ม้สัิดส่ิวน 

ท้�เท่�กับีหรืัอม�กกว่�ร้ัอย์ละ 10 ของจำ�นวนหุ้นท้�ม้สิิทธิออกเส้ิย์งทั�งหมดของนิติบุีค้ำค้ำลนั�น
ไม่ม้

ก�รัม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์กับี บีสิย์. ไม่ม้

ค้ำว�มสัิมพันธ์ท�งค้ำรัอบีค้ำรััวรัะหว่�งกรัรัมก�รัและผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ไม่ม้
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กรัรัมก�รั 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)

(ผ้้แทนกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง)

ตำาแหน่งงานอั่�นในปัจจบั้น
• ท้�ปรึักษ�ด้�นเศึรัษฐกิจก�รัค้ำลัง 

สิำ�นักง�นเศึรัษฐกิจก�รัค้ำลัง

• กรัรัมก�รั 

บีริัษัท ผ�แดงอินดัสิทร้ั จำ�กัด (มห�ชำน)

การศ่กษา 

• พัฒนบีริัห�รัศึ�สิตรัมห�บัีณฑิ์ต 

(พัฒน�ก�รัเศึรัษฐกิจ) สิถื�บัีนบัีณฑิ์ตพัฒนบีริัห�รัศึ�สิตร์ั 

• นิเทศึศึ�สิตรับัีณฑิ์ต มห�วิทย์�ลัย์สุิโขทัย์ธรัรัม�ธิรั�ชำ

• บัีญช้ำบัีณฑิ์ต มห�วิทย์�ลัย์ธรัรัมศึ�สิตร์ั

การอับรมู
• หลักส้ิตรั Directors Certification Program (DCP)  

รุ่ันท้� 295/2020 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีนกรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรั Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่ันท้� 172/2020 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีนกรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรัผ้้บีริัห�รัะดับีส้ิง สิถื�บัีนวิทย์�ก�รัตล�ดทุน (วตท.) 

รุ่ันท้� 30

ประส่บการณท์ำางาน
• รัองผ้้อำ�นวย์ก�รั 

สิำ�นักง�นเศึรัษฐกิจก�รัค้ำลัง

• ผ้้อำ�นวย์ก�รัสิำ�นักนโย์บี�ย์ก�รัออมและก�รัลงทุน 

สิำ�นักง�นเศึรัษฐกิจก�รัค้ำลัง

• ผ้้อำ�นวย์ก�รัสิำ�นักนโย์บี�ย์เศึรัษฐกิจมหภ�ค้ำ  

สิำ�นักง�นเศึรัษฐกิจก�รัค้ำลัง

• ผ้้อำ�นวย์ก�รัสิำ�นักนโย์บี�ย์รัะบีบีก�รัเงินและสิถื�บัีนก�รัเงิน  

สิำ�นักง�นเศึรัษฐกิจก�รัค้ำลัง

น�ยวฒ้พิังศ ์จติตั�งสำกล้ อัาย้ 52 ปี

ก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์ (หุ้น) ในนิติบุีค้ำค้ำลใด ๆ ท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์. โดย์ม้สัิดส่ิวน 

ท้�เท่�กับีหรืัอม�กกว่�ร้ัอย์ละ 10 ของจำ�นวนหุ้นท้�ม้สิิทธิออกเส้ิย์งทั�งหมดของนิติบุีค้ำค้ำลนั�น
ไม่ม้

ก�รัม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์กับี บีสิย์. ไม่ม้

ค้ำว�มสัิมพันธ์ท�งค้ำรัอบีค้ำรััวรัะหว่�งกรัรัมก�รัและผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ไม่ม้
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กรัรัมก�รั 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)

(กรัรัมก�รัอิสิรัะ)

ตำาแหน่งงานอั่�นในปัจจบั้น
• นักวิเค้ำรั�ะห์นโย์บี�ย์และแผนชำำ�น�ญก�รัพิเศึษ  

รัักษ�รั�ชำก�รัแทนผ้้อำ�นวย์ก�รักองวิเค้ำรั�ะห์เรืั�อง 

เสินอค้ำณะรััฐมนตร้ั

• กรัรัมก�รั  

บีริัษัท ปตท. นำ��มันและก�รัค้้ำ�ปล้ก จำ�กัด (มห�ชำน) 

การศ่กษา 

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

Manchester Business School

• ศิึลปศึ�สิตร์ับัีณฑิ์ต (เศึรัษฐศึ�สิตร์ั)  

จุฬ�ลงกรัณ์มห�วิทย์�ลัย์

การอับรมู
• หลักส้ิตรั Directors Certification Program (DCP)  

รุ่ันท้� 294/2020 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีนกรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรั Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่ันท้� 171/2020 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีนกรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรันักบีริัห�รัท้มง�นรุ่ันท้� 6  

สิถื�บัีนก�รับีริัห�รัพัฒน�องค์้ำกรั

• หลักส้ิตรั Public Management and Leadership Training 

Programmed (PMLTP), National Graduate Institute for 

Policy Studies (GRIPS)

ประส่บการณท์ำางาน
• กรัรัมก�รัตรัวจสิอบีร่ั�งกฎหม�ย์และร่ั�งอนุบัีญญัติท้�เสินอ

ค้ำณะรััฐมนตร้ั ค้ำณะท้� 4 (ด้�นเศึรัษฐกิจ ค้ำว�มมั�นค้ำง และ

ต่�งปรัะเทศึ)

• อนุกรัรัมก�รัอุทย์�นหลวงรั�ชำพฤกษ์สิถื�บัีนวิจัย์และพัฒน�

พื�นท้�ส้ิง (องค์้ำก�รัมห�ชำน)

• ผ้้ช่ำวย์ดำ�เนินง�นของสิม�ชิำกสิภ�นิติบัีญญัติแห่งชำ�ติ  

(น�ย์อำ�พน กิตติอำ�พน)

น�ยส้ำพััฒน ์เมูธว้รพัจน ์อัาย้ 38 ปี

ก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์ (หุ้น) ในนิติบุีค้ำค้ำลใด ๆ ท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์. โดย์ม้สัิดส่ิวน 

ท้�เท่�กับีหรืัอม�กกว่�ร้ัอย์ละ 10 ของจำ�นวนหุ้นท้�ม้สิิทธิออกเส้ิย์งทั�งหมดของนิติบุีค้ำค้ำลนั�น
ไม่ม้

ก�รัม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์กับี บีสิย์. ไม่ม้

ค้ำว�มสัิมพันธ์ท�งค้ำรัอบีค้ำรััวรัะหว่�งกรัรัมก�รัและผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ไม่ม้
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กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)

(กรัรัมก�รัในบัีญช้ำรั�ย์ชืำ�อกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจ

การศ่กษา 

• Doctor of Business Administration,  

Strathclyde Business School, United Kingdom

• Master of Business Administration,  

Birmingham Business School, United Kingdom

• วิศึวกรัรัมศึ�สิตรับัีณฑิ์ต (อุตสิ�หก�รั),  

จุฬ�ลงกรัณ์มห�วิทย์�ลัย์

การอับรมู
• หลักส้ิตรั Directors Certification Program (DCP)  

รุ่ันท้� 279/2019 สิม�ค้ำมส่ิงเสิริัมสิถื�บัีนกรัรัมก�รับีริัษัทไทย์

• หลักส้ิตรัผ้้บีริัห�รัะดับีส้ิง สิถื�บัีนวิทย์�ก�รัตล�ดทุน (วตท.) 

รุ่ันท้� 29

ประส่บการณท์ำางาน
• รัองกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั 

ธน�ค้ำ�รัเพื�อก�รัส่ิงออกและนำ�เข้�แห่งปรัะเทศึไทย์

• รัองกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั  

ธน�ค้ำ�รัอิสิล�มแห่งปรัะเทศึไทย์

• รัองกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั  

บีริัษัท ธน�รัักษ์พัฒน�สิินทรััพย์์ จำ�กัด

• หัวหน้�ค้ำณะท้�ปรึักษ�ภ้มิภ�ค้ำ (Regional Lead Advisor) 

บีริัษัท เชำฟื้รัอน เอเซ้ึ่ย์เซึ่�ท์ จำ�กัด

ดำร.รกัษั ์ วรกิจโภคั�ทร อัาย้ 46 ปี

ก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์ (หุ้น) ในนิติบุีค้ำค้ำลใด ๆ ท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์. โดย์ม้สัิดส่ิวน 

ท้�เท่�กับีหรืัอม�กกว่�ร้ัอย์ละ 10 ของจำ�นวนหุ้นท้�ม้สิิทธิออกเส้ิย์งทั�งหมดของนิติบุีค้ำค้ำลนั�น
ไม่ม้

ก�รัม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์กับี บีสิย์. ไม่ม้

ค้ำว�มสัิมพันธ์ท�งค้ำรัอบีค้ำรััวรัะหว่�งกรัรัมก�รัและผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ไม่ม้
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ก�รเข้้�รว่มูก�รประช่มู้ข้องคัณ์ะกรรมูก�ร
 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์่อม (บีสิย์.) ได้กำ�หนดก�รัปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รัไว้ล่วงหน้�ตลอดทั�งปี 

โดย์ในปี 2563 ปรัะธ�นกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้กำ�หนดก�รัปรัะชำุมปกติเป็นทุกวันพฤหัสิบีด้สัิปด�ห์ท้� 4 ของเดือนสิำ�หรัับี 

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ทั�งน้� อ�จม้ก�รัปรัะชุำมว�รัะพิเศึษต�มค้ำว�มเหม�ะสิม 

 ในปี 2563 ม้ก�รัปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. จำ�นวน 16 ค้ำรัั�ง ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รั จำ�นวน 7 ค้ำรัั�ง ค้ำณะกรัรัมก�รั

ตรัวจสิอบี จำ�นวน 4 ค้ำรัั�ง ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง จำ�นวน 12 ค้ำรัั�ง ค้ำณะกรัรัมก�รัด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�

ด้และก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม (CG&CSR) จำ�นวน 12 ค้ำรัั�ง ค้ำณะกรัรัมก�รับีรัิห�รัเงินลงทุน จำ�นวน 12 ค้ำรัั�ง  

ค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทน จำ�นวน 6 ค้ำรัั�ง ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ จำ�นวน 25 ค้ำรัั�ง 

และค้ำณะกรัรัมก�รักิจก�รัสัิมพันธ์ จำ�นวน 11 ค้ำรัั�ง และค้ำณะกรัรัมก�รัปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�นของผ้้จัดก�รัทั�วไป  

4 ค้ำรัั�ง ดังม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�

หม�ย์เหตุ:
1. ก�รัรัะบุีจำ�นวนค้ำรัั�งท้�ม�ปรัะชุำมกับีจำ�นวนค้ำรัั�งท้�จัดปรัะชุำม ได้กำ�หนดเป็นสัิดส่ิวนของตัวเลข เช่ำน 2/3 หม�ย์ถึืง กรัรัมก�รัได้เข้�ร่ัวมก�รัปรัะชุำม  
   2 ค้ำรัั�ง จ�กก�รัปรัะชุำมทั�งหมด 3 ค้ำรัั�ง
2. *น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม พ้นจ�กตำ�แหน่งกรัรัมก�รั บีสิย์. ตั�งแต่วันท้� 3 กันย์�ย์น 2563 และน�งอัญชำล้  เต็งปรัะท้ป พ้นจ�กตำ�แหน่งกรัรัมก�รั  
   บีสิย์. ตั�งแต่วันท้� 20 กันย์�ย์น 2563 เนื�องจ�กอ�ย์ุค้ำรับี 65 ปีบีริับ้ีรัณ์ ทำ�ให้พ้นจ�กตำ�แหน่งในกรัรัมก�รัชุำดย์่อย์อื�น ๆ ด้วย์
3. **เนื�องจ�กม้ก�รัปรัับีเลื�อนวันเวล�ปรัะชุำม ทำ�ให้ทับีซ้ึ่อนกับีภ�รักิจท้�สิำ�คั้ำญและก�รัปรัะชุำมอื�นท้�นัดหม�ย์ไว้แล้ว

รายช่�อักรรมูการ

คัณะกรรมูการ

บสัย. บริ่หุ่้�ริ่ ต้ริ่วจำสัอบ
กำำ�กัำบ

คว�มเส่ั�ยง
CG & CSR

บริ่หุ่้�ริ่
เงน่ลงทุน้

สัริ่ริ่หุ้�และ
กำำ�หุ้นด

ค่�ต้อบแทุน

บริ่หุ่้�ริ่ 
เทุคโนโลย่ 
สั�ริ่สันเทุศ

ก่ำจำกำ�ริ่
สััมพัันธ์์

ปริ่ะเมน่
ผลกำ�ริ่

ปฏ่ิบต่ั้ง�น 
ของ ผจำกำ.

ทัุ�วไป

น�ย์บีรัรัย์ง วิเศึษมงค้ำลชัำย์ 16/16

น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม* 10/10 4/4 5/5 6/6 4/4

ดรั.เพิ�มพ้น พึ�งปรัะสิิทธิ� 14/16 6/7 11/11 4/4

น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป* 11/11 4/4 4/4 6/6

น�ย์บัีณฑิ์ต อนันตมงค้ำล 16/16 5/5 12/12 11/11 4/4

น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ 16/16 12/12 7/7 5/5 4/4

น�ย์วุฒิพงศ์ึ จิตตั�งสิกุล 15/16 7/7 2/2

น�ย์สุิพัฒน์ เมธ้วรัพจน์ 12/12 4/4 3/3 7/7

ดรั.รัักษ์ วรักิจโภค้ำ�ทรั 16/16 7/7 11/12 5/5 10/12 1/14**
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ร�ยละเอย้ดำค่ั�ตอบัแทนกรรมูก�ร
 ในปี 2563 บีสิย์. ได้จ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนและค่้ำ�เบ้ี�ย์ปรัะชุำมกรัรัมก�รับีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมได้

ย์ึดถืือปฏิิบัีติต�มมติค้ำณะรััฐมนตร้ัวันท้� 24 เมษ�ย์น 2562 และหนังสืิอของสิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รันโย์บี�ย์รััฐวิสิ�หกิจ  

(สิค้ำรั.) ต�มหนังสืิอท้� กค้ำ. 0803.2/ว.46 ลงวันท้� 17 พฤษภ�ค้ำม 2562 เรืั�อง อัตรั�และหลักเกณฑ์์ก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนและ

เบ้ี�ย์ปรัะชำมุกรัรัมก�รัรััฐวสิิ�หกจิ และหนังสืิอท้� กค้ำ. 0803.2/ว.90 ลงวนัท้� 19 สิิงห�ค้ำม 2562 เรืั�องแนวปฏิิบัีติเรืั�องอัตรั�และ

หลักเกณฑ์์ก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนและเบ้ี�ย์ปรัะชุำมกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจ ซึึ่�งได้กำ�หนดให้รััฐวิสิ�หกิจจ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนและเบ้ี�ย์

ปรัะชุำมกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจไว้โดย์ม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญสิรุัป ดังน้� 

หลัี่กเกณฑ์ใ์นการจา่ยค่ัาตอับแทนแลี่ะค่ัาเบ่�ยประชมู้ 
1. กำ�หนดอัตรั�ค่้ำ�ตอบีแทนกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจรั�ย์เดือนในอัตรั�เดือนละ 10,000 บี�ท โดย์ให้ปรัะธ�นกรัรัมก�รั

ได้รัับีค่้ำ�ตอบีแทนรั�ย์เดือนเป็น 2 เท่�ของกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจ 

2. กำ�หนดอัตรั�เบ้ี�ย์ปรัะชุำม 

   2.1 ในก�รัจ่�ย์เบ้ี�ย์ปรัะชุำม ปรัะธ�นกรัรัมก�รั ในค้ำณะกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจ ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รั  

หรืัอ ค้ำณะกรัรัมก�รัอื�นๆ ท้�ค้ำณะกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจแต่งตั�งเพื�อทำ�หน้�ท้�เฉพ�ะเรืั�อง ให้ปรัะธ�นกรัรัมก�รัได้รัับี

เบ้ี�ย์ปรัะชุำมส้ิงกว่�กรัรัมก�รัร้ัอย์ละ 25 ของเบ้ี�ย์ปรัะชุำมดังกล่�ว 

 2.2 กรัณ้ก�รัปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ให้จ่�ย์เบ้ี�ย์ปรัะชุำมกรัรัมก�รัเป็นรั�ย์ค้ำรัั�ง ไม่เกิน 20,000 บี�ท  

ต่อเดือน ๆ ละ 1 ค้ำรัั�ง ทั�งน้� ในกรัณ้ท้�ม้เหตุสิมค้ำวรั อ�จพิจ�รัณ�จ่�ย์เบ้ี�ย์ปรัะชุำมได้เกินกว่� 1 ค้ำรัั�งต่อเดือน  

แต่ต้องไม่เกิน 15 ค้ำรัั�งต่อปี 

 2.3 กรัณ้ก�รัปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รัชุำดย่์อย์ ค้ำณะอนุกรัรัมก�รั หรืัอค้ำณะทำ�ง�นอื�น ท้�แต่งตั�งโดย์บีทบัีญญัติ 

แห่งกฎหม�ย์ รัะเบีย้์บีซึึ่�งเป็นหลักเกณฑ์์กล�ง มตคิ้ำณะรััฐมนตร้ั หรืัอค้ำณะกรัรัมก�รัรััฐวสิิ�หกิจ ให้จ่�ย์เบ้ี�ย์ปรัะชำมุ

ให้กับีกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจและกรัรัมก�รัอื�นท้�ไม่ใช่ำบุีค้ำล�กรัของรััฐวิสิ�หกิจ (กรัรัมก�รัท้�ม�จ�กบุีค้ำค้ำลภ�ย์นอก) 

ท้� เ ข้�ร่ัวมปรัะชุำม ในอัตรั� 0.5 เท่�ของเบ้ี�ย์ปรัะชุำมท้� จ่�ย์ให้ค้ำณะกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจเป็นจำ�นวน 

เท่�กัน รัวมแล้วไม่เกิน 2 ค้ำณะ ค้ำณะละไม่เกิน 1 ค้ำรัั�งต่อเดือน (จ่�ย์เฉพ�ะเดือนท้�ม้ก�รัปรัะชุำมและ 

ม�ร่ัวมปรัะชุำม ห�กเดือนใดม้ก�รัปรัะชุำมม�กกว่� 1 ค้ำรัั�ง ให้จ่�ย์เบ้ี�ย์ปรัะชุำมได้เพ้ย์งค้ำรัั�งเด้ย์ว)

 อนึ�ง รัะเบ้ีย์บีกรัะทรัวงก�รัค้ำลังว่�ด้วย์ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีและหน่วย์ง�นตรัวจสิอบีภ�ย์ในของรััฐวิสิ�หกิจ       

พ.ศึ. 2555 ได้กำ�หนดให้ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีได้รัับีค่้ำ�ตอบีแทนในฐ�นะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีอ้กท�งหนึ�งนอกเหนือจ�ก

ค่้ำ�ตอบีแทนในฐ�นะกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจ โดย์เหม�จ่�ย์เป็นรั�ย์เดือนเท่�กับีเบ้ี�ย์ปรัะชุำมกรัรัมก�รัของกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจ 

 จ�กหลักเกณฑ์์ต�มหนังสืิอของสิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รันโย์บี�ย์รััฐวิสิ�หกิจ (สิค้ำรั.) ทั�ง 2 ฉบัีบีท้�อ้�งอิง ดังกล่�ว บีสิย์.  

ได้ดำ�เนินก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนและเบี้�ย์ปรัะชุำมกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจ ในปี 2563 เป็นจำ�นวนเงินรัวมทั�งสิิ�น 5,665,865.52 

บี�ท โดย์แย์กเป็นก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนรั�ย์เดือน จำ�นวน 1,578,365.52 บี�ท และค่้ำ�เบ้ี�ย์ปรัะชำุมต�มรั�ย์ค้ำณะ  

จำ�นวน 4,087,500.00 บี�ท โดย์ม้รั�ย์ละเอ้ย์ด ดังน้�
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คัณะกรรมูการ

ค่ัาตอับแทนกรรมูการแลี่ะค่ัาเบ่�ยประชมู้ป ี2563 (บาท)

ค่ัาตอับแทน
ค่ัาเบ่�ยประชมู้

คณะกำริ่ริ่มกำ�ริ่ บสัย. คณะกำริ่ริ่มกำ�ริ่ต้ริ่วจำสัอบ

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. 1,089,999.98 - 2,455,000.00

ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รั - - 217,500.00

ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี - 488,365.54

ค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�

ตอบีแทน
- - 105,000.00

ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง - - 300,000.00

ค้ำณะกรัรัมก�รักิจก�รัสัิมพันธ์ - - 137,500.00

ค้ำณะกรัรัมก�รัด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้
และก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม 
(CG&CSR)

- - 340,000.00

ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัเงินลงทุน - - 300,000.00

ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ - - 190,000.00

ค้ำณะกรัรัมก�รัปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�นของผ้้

จัดก�รัทั�วไป
- - 42,500.00

ยอัดำรวมู 1,578,365.52 4,087,500.00

 

คัณะกรรมูการ

ค่ัาตอับแทนกรรมูการแลี่ะค่ัาเบ่�ยประชมู้ป ี2563 (บาท)

ค่ัาตอับแทน
ค่ัาเบ่�ยประชมู้

คณะกำริ่ริ่มกำ�ริ่ บสัย. คณะกำริ่ริ่มกำ�ริ่ต้ริ่วจำสัอบ

น�ย์บีรัรัย์ง วิเศึษมงค้ำลชัำย์ 240,000.00 - 375,000.00

น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม 80,666.66 127,634.39 285,000.00

ดรั.เพิ�มพ้น พึ�งปรัะสิิทธิ� 120,000.00 - 487,500.00

น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป 86,333.33 122,989.23 315,000.00

น�ย์บัีณฑิ์ต อนันตมงค้ำล 120,000.00 - 570,000.00

น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ 120,000.00 - 570,000.00

น�ย์วุฒิพงศ์ึ จิตตั�งสิกุล 120,000.00 - 387,500.00

น�ย์สุิพัฒน์ เมธ้วรัพจน์ 82,999.99 142,580.64 307,500.00

ดรั.รัักษ์ วรักิจโภค้ำ�ทรั 120,000.00 - 530,000.00

หม�ย์เหตุ: ค่้ำ�เบ้ี�ย์ปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รันับีรัวมค่้ำ�เบ้ี�ย์ปรัะชุำมของกรัรัมก�รัท้�ม�จ�กบุีค้ำค้ำลภ�ย์นอกและเลข�นุก�รัค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีด้วย์

 สิำ�หรัับีค่้ำ�ตอบีแทนและค่้ำ�เบ้ี�ย์ปรัะชุำมแย์กต�มรั�ย์ชืำ�อกรัรัมก�รั (เฉพ�ะบุีค้ำค้ำลท้�เป็นกรัรัมก�รับีรัรัษัทปรัะกันสิิน

เชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์่อม) ม้รั�ย์ละเอ้ย์ด ดังน้�



47

 นอกจ�กน้� ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้รัับีก�รัจัดสิรัรัโบีนัสิซึึ่�งค้ำำ�นวณต�มหลักเกณฑ์์ก�รักำ�หนดผลปรัะโย์ชำน์

ตอบีแทนค้ำณะกรัรัมก�รัรััฐวิสิ�หกิจ ซึึ่�งอิงกับีกำ�ไรัสุิทธิปรัะจำ�ปี สัิดส่ิวนของรัะย์ะเวล�ก�รัดำ�รังตำ�แหน่งกรัรัมก�รัใน 

ปีนั�น อัตรั�ก�รัเข้�ปรัะชุำมของกรัรัมก�รั รัวมทั�งก�รัปรัะเมินผลก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ต�มบัีนทึกข้อตกลงก�รั

ปรัะเมินผลก�รัดำ�เนินง�นรััฐวิสิ�หกิจรัะหว่�ง บีสิย์. กับีกรัะทรัวงก�รัค้ำลังในปีท้�ค้ำำ�นวณโบีนัสิ โดย์โบีนัสิของกรัรัมก�รัท้� 

ดำ�รังตำ�แหน่งในช่ำวงปี 2562 จำ�นวน 15 ค้ำน คิ้ำดเป็นจำ�นวนเงินรัวมทั�งสิิ�น 954,427.80  บี�ท ซึึ่�งได้จัดสิรัรัให้กับีกรัรัมก�รั

ในชำ่วงเดือนมิถุืน�ย์น 2563 ท้�ผ่�นม� สิำ�หรัับีโบีนัสิจ�กผลก�รัดำ�เนินง�นปี 2563 ย์ังอย์้่รัะหว่�งรัอผลก�รัปรัะเมินผล 

ก�รัดำ�เนินง�นต�มบัีนทึกข้อตกลงก�รัปรัะเมินผลก�รัดำ�เนินง�นรััฐวิสิ�หกิจต�มแนวท�งรัะบีบีก�รัปรัะเมินคุ้ำณภ�พ

รััฐวิสิ�หกิจจ�กกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง
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ดำร.รกัษั ์วรกิจโภคั�ทร  
กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป

น�ยเกรย้งไกร ไช่ยศิรวิงศส้์ำข้
รองผู้จดัการทัว่ไป  
สายงานสนับสนุน

น�ยจตฤ้ทธิ ์จนัทรก�นต ์  
รองผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส  
สายงานปฏิบัติการ

น�งวส้ำก�นต ์วศิ�ลสำวสัำดิำ ์  
รองผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส  
สายงานการเงนิ

ดำร.ฐิติพังศ ์นันท�ภิวฒัน์
รองผู้จดัการทัว่ไป  
สายงานสารสนเทศและดิจทัิล

น�งดำสิ้ำดำ� ทัพัวงษั ์  
รองผู้จดัการทัว่ไป  
สายงานกลยุทธแ์ละผลิตภัณฑ์

น�ยวเิช่ษัฐ วรกล้    
รองผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส 
สายงานบรหิารชอ่งทางและพัฒนา 
ผู้ประกอบการ
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ดำร.รกัษั ์วรกิจโภคั�ทร
กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป
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ช่ั�อ-นามสกุล ดรั.รัักษ์  วรักิจโภค้ำ�ทรั

ตำาแห่น่งปัีจจุบัน กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป

อายุ 46 ปี

การศึกษา - Doctor of Business Administration, Strathclyde Business School, UK
- Master of Business Administration, Birmingham Business School, UK
- วิศึวกรัรัมศึ�สิตร์ับัีณฑิ์ต (อุตสิ�หก�รั),  จุฬ�ลงกรัณ์มห�วิทย์�ลัย์

อายุงานใน บสย. 2 ปี

ปีระสบการณ์
ทำางาน

บีสิย์.
2561 - ปัจจุบัีน กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป

ท้�อื�น
2559 – 2561       รัองกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั 

ธน�ค้ำ�รัเพื�อก�รัส่ิงออกและนำ�เข้�แห่งปรัะเทศึไทย์

2554 – 2559 รัองกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นธุรักิจรั�ย์ย์่อย์
ธน�ค้ำ�รัอิสิล�มแห่งปรัะเทศึไทย์

2553 – 2554 รัองกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั สิ�ย์ง�นพัฒน�ธุรักิจและก�รัตล�ด
บีริัษัท ธน�รัักษ์พัฒน�สิินทรััพย์์ จำ�กัด

2549 – 2553 หัวหน้�ค้ำณะท้�ปรึักษ�ภ้มิภ�ค้ำเอเช้ำย์ใต้ (Regional Lead Advisor) 
ฝ่�ย์นโย์บี�ย์ด้�นรััฐกิจและกิจก�รัสัิมพันธ์ 
บีริัษัท เชำฟื้รัอนเอเช้ำย์เซ้ึ่�ท์จำ�กัด

การดำารงตำาแห่น่ง
อนุกรรมการ / 
กรรมการสำาคัญ 
ท้�เก้�ยวิข้อง

2563 อนุกรัรัมก�รั ภ�ย์ใต้ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัสิถื�นก�รัณ์เศึรัษฐกิจ
จ�กผลกรัะทบีของก�รัรัะบี�ดของโรัค้ำติดเชืำ�อไวรััสิโค้ำโรัน� 2019
(COVID-19)

2563 กรัรัมก�รัท้�ปรึักษ� ศ้ึนย์์สินับีสินุนและให้บีริัก�รัปรัะเมินจัดอันดับีเทค้ำโนโลย์้ 
ของปรัะเทศึ สิำ�นักง�นพัฒน�วิทย์�ศึ�สิตร์ัและเทค้ำโนโลย์แ้ห่งชำ�ติ (สิวทชำ.)

2560 กรัรัมก�รั ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัก�รัเงินและทรััพย์์สิิน  
มห�วิทย์�ลัย์เทค้ำโนโลย์้รั�ชำมงค้ำลรััตนโกสิินทร์ั

2559 อนุกรัรัมก�รั ค้ำณะกรัรัมก�รั บีริัษัท ไปรัษณ้ย์์ไทย์ จำ�กัด

2559 อนุกรัรัมก�รั ค้ำณะอนุกรัรัมก�รัก�รัลงทุน กองทุนก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.)
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ช่ั�อ-นามสกุล น�ย์วิเชำษฐ วรักุล

ตำาแห่น่งปัีจจุบัน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไปอ�วุโสิ สิ�ย์ง�นบีริัห�รัช่ำองท�งและพัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั

อายุ 56 ปี

การศึกษา MBA (Finance), University of  Akron, Ohio, USA.   
วิศึวกรัรัมศึ�สิตรับัีณฑิ์ต วิศึวกรัรัมอุตสิ�หก�รั มห�วิทย์�ลัย์สิงขล�นค้ำริันทร์ั

อายุงานใน บสย. 9 ปี 6 เดือน 

ปีระสบการณ์
ทำางาน

บีสิย์.
2563 - ปัจจุบัีน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไปอ�วุโสิ  สิ�ย์ง�นบีริัห�รัช่ำองท�งและพัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั

2554 - 2562 รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป  สิ�ย์ง�นธุรักิจ

ท้�อื�น
2553 - 2554    กรัรัมก�รับีริัห�รั Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd.

2537 - 2552    รัองกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั บีริัษัทเงินทุนสิินอุตสิ�หกรัรัม จำ�กัด (มห�ชำน)

2535 - 2537 ผ้้จัดก�รั Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd.

2534 - 2535 ผ้้ช่ำวย์ผ้้จัดก�รั บีริัษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำ�กัด (มห�ชำน)

น�ยวเิช่ษัฐ วรกล้
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ช่ั�อ-นามสกุล น�ย์จตุฤทธิ� จันทรัก�นต์

ตำาแห่น่งปัีจจุบัน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไปอ�วุโสิ สิ�ย์ง�นปฏิิบัีติก�รั

อายุ 52 ปี

การศึกษา - Master of Business Administration (MBA), Cleveland State University, Ohio, USA. 
- บีริัห�รัธุรักิจบัีณฑิ์ต พ�ณิชำย์ศึ�สิตร์ัและก�รับัีญช้ำ (บีริัห�รัธุรักิจ) จุฬ�ลงกรัณ์มห�วิทย์�ลัย์

อายุงานใน บสย. 6 ปี 6 เดือน

ปีระสบการณ์
ทำางาน

บีสิย์.
2563 - ปัจจุบัีน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไปอ�วุโสิ สิ�ย์ง�นปฏิิบัีติก�รั

2561 - 2563 รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นบีริัห�รัสิินทรััพย์์ และกำ�กับีด้แลง�นของ
สิ�ย์ง�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ

2557 - 2561 รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินับีสินุน

ท้�อื�น
2551 - 2557 Head of Unsecured Lending Products & Payments

บีมจ. ธน�ค้ำ�รัธนชำ�ต

2549 - 2551 ผ้้บีริัห�รัผลิตภัณฑ์์บัีตรัเค้ำรัดิตและร้ั�นค้้ำ�รัับีบัีตรั ก�รัตล�ดและพัฒน�ผลิตภัณฑ์์
บัีตรัเค้ำรัดิต บีมจ. ธน�ค้ำ�รักสิิกรัไทย์

2542 - 2548 ผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิง บีริัษัท อ้ซ้ึ่�บี�ย์ จำ�กัด (มห�ชำน)

น�ยจตฤ้ทธิ ์จนัทรก�นต์
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น�งวส้ำก�นต ์วศิ�ลสำวสัำดิำ ์

ช่ั�อ-นามสกุล น�งวสุิก�นต์ วิศึ�ลสิวัสิดิ�

ตำาแห่น่งปัีจจุบัน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไปอ�วุโสิ  สิ�ย์ง�นก�รัเงิน   

อายุ 59 ปี

การศึกษา - พัฒนบีริัห�รัศึ�สิตร์ัมห�บัีณฑิ์ต ก�รัวิเค้ำรั�ะห์และปรัะเมินโค้ำรังก�รั สิถื�บัีนบัีณฑิ์ตพัฒนบีริัห�รัศึ�สิตร์ั
- เศึรัษฐศึ�สิตรับัีณฑิ์ต  สิ�ข�ก�รัเงินและก�รัธน�ค้ำ�รั มห�วิทย์�ลัย์ธรัรัมศึ�สิตร์ั

อายุงานใน บสย. 10 เดือน

ปีระสบการณ์
ทำางาน

บีสิย์.
ธ.ค้ำ. 63 - ปัจจุบัีน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไปอ�วุโสิ สิ�ย์ง�นก�รัเงิน

ม้.ค้ำ. 63 - พ.ย์. 63 รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นก�รัเงิน

ท้�อื�น
2559 - 2563   กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รั  บีรัรัษัทตล�ดรัองสิินเชืำ�อท้�อย์้่อ�ศัึย์

2557 - 2558   ปรัะธ�นเจ้�หน้�ท้�บีริัห�รัสิ�ย์ง�นก�รัเงิน และปรัะธ�นเจ้�หน้�ท้�บีริัห�รั
บีริัษัท เอสิเอฟื้ ค้ำอร์ัปอเรัชัำ�น จำ�กัด (มห�ชำน)

2554 - 2557 รัองกรัรัมก�รัผ้้อำ�นวย์ก�รัใหญ่ สิ�ย์ก�รัเงินและก�รับัีญช้ำ
บีริัษัท ก�รับิีนไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน)

2552 - 2554 ผ้้อำ�นวย์ก�รัใหญ่ สิ�ย์ก�รัเงิน และผ้้อำ�นวย์ก�รัใหญ่ ฝ่�ย์พัฒน�ธุรักิจ
บีริัษัท ก�รับิีนไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน)

2548 - 2552 ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์เงินทุน สิ�ย์ก�รัเงินและก�รับัีญช้ำ  
บีริัษัท ก�รับิีนไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน)

2558 - 2559 กรัรัมก�รัอิสิรัะ และปรัะธ�นกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี 
บีริัษัท ซิึ่ลิค้ำ ค้ำอร์ัป จำ�กัด (มห�ชำน)

2558 - 2559 กรัรัมก�รัอิสิรัะ กรัรัมก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในและปฏิิบัีติต�มกฎหม�ย์ 
กรัรัมก�รัลงทุน และปรัะธ�นกรัรัมก�รับีริัห�รัจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 
บีริัษัท กรุังไทย์ แอกซ่ึ่� ปรัะกันช้ำวิตจำ�กัด (มห�ชำน)

2553 - 2557 กรัรัมก�รั และปรัะธ�นกรัรัมก�รับีริัห�รั  
บีริัษัท โรังแรัมท่�อ�ก�ศึย์�นสุิวรัรัณภ้มิ จำ�กัด
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ช่ั�อ-นามสกุล ดรั.ฐิติพงศ์ึ นันท�ภิวัฒน์

ตำาแห่น่งปัีจจุบัน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสิ�รัสินเทศึและดิจิทัล

อายุ 44 ปี

การศึกษา - 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

อายุงานใน บสย. 1 ปี 1 เดือน

ปีระสบการณ์
ทำางาน

บีสิย์.
2563 - ปัจจุบัีน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสิ�รัสินเทศึและดิจิทัล

2562 - 2562 รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป  สิ�ย์ง�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ

ท้�อื�น
2560 - 2562 กรัรัมก�รั กรัรัมก�รัตรัวจสิอบี และ ปรัะธ�นกรัรัมก�รั

เทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึและก�รัสืิ�อสิ�รั ก�รัท่�เรืัอแห่งปรัะเทศึไทย์

2561 - 2562 กรัรัมก�รัและกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี
บีริัษัท แกรันด์ แอสิเสิท โฮเทลส์ิ แอนด์ พรัอพเพอร์ัต้� จำ�กัด (มห�ชำน)

2561 - 2562 กรัรัมก�รั และกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี บีริัษัท บีลิสิ-เทล จำ�กัด (มห�ชำน)

2560 - 2561 ท้�ปรึักษ�ผ้้บัีญชำ�ก�รั ด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ สิำ�นักง�นตรัวจค้ำนเข้�เมือง

2559 - 2560 กรัรัมก�รั รัักษ�ก�รักรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั บีริัษัท ไปรัษณ้ย์์ไทย์ดิสิทริับิีวชัำ�น จำ�กัด

2557 - 2562 กรัรัมก�รั กรัรัมก�รัตรัวจสิอบี และ ปรัะธ�นอนุกรัรัมก�รัพัฒน�รัะบีบีเทค้ำโนโลย์้
สิ�รัสินเทศึ บีริัษัท ไปรัษณ้ย์์ไทย์ จำ�กัด (ปณท.)

2556 - 2560 ผ้้ช่ำวย์อธิก�รับีด้ ฝ่�ย์ก�รัตล�ดต่�งปรัะเทศึ และค้ำณบีด้วิทย์�ลัย์น�น�ชำ�ติ   
มห�วิทย์�ลัย์รัังสิิต

2554 - 2556 ผ้้ช่ำวย์รัองปรัะธ�น กสิทชำ. (ผ้้ช่ำวย์ปรัะธ�นกรัรัมก�รักิจก�รัโทรัค้ำมน�ค้ำม)
สิำ�นักง�น กสิทชำ.

ดำร. ฐิติพังศ ์นันท�ภิวฒัน์
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ช่ั�อ-นามสกุล น�งดุสิิด� ทัพวงษ์

ตำาแห่น่งปัีจจุบัน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นกลยุ์ทธ์และผลิตภัณฑ์์

อายุ 54 ปี

การศึกษา - M.B.A.   Emporia State University, USA       
- เศึรัษฐศึ�สิตร์ัมห�บัีณฑิ์ต  มห�วิทย์�ลัย์ธรัรัมศึ�สิตร์ั
  เศึรัษฐศึ�สิตร์ับัีณฑิ์ต สิ�ข�ก�รัเงิน ก�รัค้ำลังรัะหว่�งปรัะเทศึ มห�วิทย์�ลัย์ธรัรัมศึ�สิตร์ั

อายุงานใน บสย. 11 ปี 2 เดือน

ปีระสบการณ์
ทำางาน

บีสิย์.
2563 - ปัจจุบัีน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นกลย์ุทธ์และผลิตภัณฑ์์

11 - 31 ธ.ค้ำ. 2562 รัักษ�ก�รัรัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นกลย์ุทธ์และก�รัเงิน

2562 - 2562    ผ้้ช่ำวย์ผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นกลย์ุทธ์และก�รัเงิน

2560 - 2562   ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ  ฝ่�ย์กลยุ์ทธ์องค์้ำกรั

2556 - 2560    ผ้้อำ�นวย์ก�รั  ฝ่�ย์กลยุ์ทธ์องค์้ำกรั

2556 - 2556   ผ้้ช่ำวย์ผ้้อำ�นวย์ก�รั (รัักษ�ก�รัผ้้อำ�นวย์ก�รั) ฝ่�ย์กลยุ์ทธ์องค์้ำกรั

2555 - 2556    ผ้้ช่ำวย์ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์บัีญช้ำและก�รัเงิน 

2553 - 2555    ผ้้ช่ำวย์ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์ก�รัตล�ด 

2552 - 2553    ผจก.ส่ิวนอ�วุโสิ ส่ิวนว�งแผนและงบีปรัะม�ณ
ฝ่�ย์ว�งแผนและยุ์ทธศึ�สิตร์ัองค์้ำกรั

ท้�อื�น

2548 - 2552 รัองผ้้อำ�นวย์ก�รั ตล�ดหลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศึไทย์

2542 - 2548    ผ้้ช่ำวย์ผ้้อำ�นวย์ก�รั  บีริัษัท ทริัสิเรัทติ�ง จำ�กัด

2539 - 2542    ว�ณิชำธนกิจ บีริัษัท สิย์�มว�นิชำธุรักิจ จำ�กัด

2534 - 2536    เศึรัษฐกรัอ�วุโสิ บีริัษัท เจริัญโภค้ำภัณฑ์์อ�ห�รัสัิตว์ จำ�กัด

น�งดำสิ้ำดำ� ทัพัวงษั์
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ช่ั�อ-นามสกุล น�ย์เกร้ัย์งไกรั ไชำย์ศิึริัวงศ์ึสุิข

ตำาแห่น่งปัีจจุบัน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินับีสินุน

อายุ 47 ปี

การศึกษา - บีริัห�รัธุรักิจมห�บัีณฑิ์ต มห�วิทย์�ลัย์เช้ำย์งใหม่ 
- วิศึวกรัรัมศึ�สิตร์ับัีณฑิ์ต สิ�ข�วิศึวกรัรัมไฟื้ฟ้ื้� มห�วิทย์�ลัย์เช้ำย์งใหม่

อายุงานใน บสย. 8 ปี 8 เดือน

ปีระสบการณ์
ทำางาน

บีสิย์.
2563 - ปัจจุบัีน รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินับีสินุน

2562 - 2562   ผ้้ช่ำวย์ผ้้จัดก�รัทั�วไป  สิ�ย์ง�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ

2561 - 2562   ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ  ฝ่�ย์ก�รัตล�ดและพัฒน�ผลิตภัณฑ์์

2555 - 2561     ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์ก�รัตล�ดและพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ 

ท้�อื�น

2553 - 2555 VP. Head of Small SME Credit Product

ธน�ค้ำ�รัทห�รัไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน)

2545 - 2553 ผ้้จัดก�รัอ�วุโสิ สิำ�นักง�นจังหวัดเช้ำย์งใหม่

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)

2544 – 2545 อ�จ�รัย์์ปรัะจำ�สิ�ข�ภ�ค้ำวิชำ�ก�รัจัดก�รั  มห�วิทย์�ลัย์โย์นก

2538 - 2544 วิศึวกรัอ�วุโสิ ภ�ค้ำเหนือ-ลำ�ป�ง

บีรัรัษัทเงินทุนอุตสิ�หกรัรัมแห่งปรัะเทศึไทย์ (IFCT)

น�ยเกรย้งไกร ไช่ยศิรวิงศส้์ำข้
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คัณ์ะผู้บัรหิ�ร บัสำย. 

น�ยศ่ษฎ์ ์ วงศ�ริ่ย่ะ 
ผู้อำานวยการอาวโุส 

สำานักกรรมการและผู้จดัการทั�วไป

น�ยศ่ริ่พ่ังษ ์แผนสัน่ทุ
ผู้อำานวยการอาวโุส 
ฝ่่ายบรหิารงานคดี

น�งอศ่ริ่�พัริ่ อริ่ณ้ปริ่ะเสัริ่ฐ่
ผู้อำานวยการอาวโุส  

ฝ่่ายทรพัยากรบุคคล

น�ยวโ่ริ่จำน ์ส่ัทุธ์เ่จำริ่ญ่ริ่้ง่
ผู้อำานวยการอาวโุส

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

น.สั.ปริ่�ณ่ วงคอ์ำ�นวยกำล้
ผู้อำานวยการอาวโุส
สำานักพัฒนาองคก์ร

น�ยปริ่ะจำบ ปริ่ะทุ่ปสัว�่งวงศ์
ผู้อำานวยการอาวโุส
ฝ่่ายกิจการสาขา 2
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น�ยก่ำต้ต่้พังษ ์บ้ริ่ณศ่ริ่่
ผู้อำานวยการอาวโุส

ฝ่่ายพัฒนาและบรหิารผลิตภัณฑ์

น�ยพ่ัทุย� ปริ่ว่ฒันศักำด่์
ผู้อำานวยการอาวโุส

ฝ่่ายบรหิารงานกลาง

น�งชลัยริ่ชัฏิ ์สัริ่ส้ัช�ต่้
ผู้อำานวยการอาวโุส

ฝ่่ายบรหิารการลงทุน

น�ยวฒ้พั่ันธ์้ ์ปริ่ด่่พัันธ์์
ผู้อำานวยการอาวโุส

ฝ่่ายวเิคราะหค์ำาประกันสินเช่�อ 

น�ยดล้ยวทุ่ย ์อน่ทุปันต่้
ผู้อำานวยการอาวโุส

ฝ่่ายบรหิารความเสี�ยงและกำากับปฏิบติัการ

ดริ่.ชณ้หุ้พังษ ์ไทุยอป้ถัมภ์
ผู้อำานวยการอาวโุส

ฝ่่ายกลยุทธแ์ละพัฒนาระบบดิจทัิล

คัณ์ะผู้บัรหิ�ร บัสำย. 

น�งผกำ�ม�ศ สััจำจำพังษ์
ผู้อำานวยการอาวโุส
สำานักพัฒนาองคก์ร

น�งวลัยลักำษณ ์จำต่้ริ่ปริ่ะวต่ั้
ผู้อำานวยการอาวโุส

ฝ่่ายพิธกีารคำาประกัน

น�ยวร่ิ่ช�ต่้ อน่ทุริ่ก์ำง
ผู้อำานวยการ
ฝ่่ายกฎหมาย
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น�ยสัมเก่ำยริ่ต่้ ริ่้ง่เริ่อืงลด�
ผู้อำานวยการ

ฝ่่ายบรหิารความมั�นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

น�ยคมสััน วฒันวน�พังษ์
ผู้อำานวยการ

ฝ่่ายกิจการสาขา 2

น�ยชญ�น่น ศ่ริ่จ่ำ�งคพััฒน�
ผู้อำานวยการ

ฝ่่ายพิธกีารคำาประกัน

น�ยโกำศล จำนัทุะม�ต้
ผู้อำานวยการ

ฝ่่ายทรพัยากรบุคคล

น.สั.ป่ยพัริ่ริ่ณ วทุ่ย�ส้ันทุริ่วงศ์
ผู้อำานวยการ

สำานักพัฒนาองคก์ร

น.สั.พูัลส่ัริ่ ่จำนัทุริ่เ์สัว่
ผู้อำานวยการ

ฝ่่ายส่�อสารและภาพลักษณอ์งคก์ร

น.สั.ปริ่ะภัสัริ่� เน�วบ้ต้ริ่
ผู้อำานวยการ

ฝ่่ายกิจการสาขา 1

น�งอต่้พัริ่ ค�วนสัมบ้ญ
ผู้อำานวยการ

ฝ่่ายค่าประกันชดเชย

น�ยพััฒนพังษ ์วงศว์นั
รกัษาการผู้บรหิาร
ฝ่่ายกลยุทธอ์งคก์ร

คัณ์ะผู้บัรหิ�ร บัสำย. 
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ท่� ช่�อั – ส่กล้ี่ ระดัำบพนักงาน สั่งกัดำ วนัท่� หมูายเหต้

1 น�ย์วิเชำษฐ    วรักุล            รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป

อ�วุโสิ

สิ�ย์ง�น

บีริัห�รัช่ำองท�ง

และพัฒน� 

ผ้้ปรัะกอบีก�รั

1 มกรั�ค้ำม 2563 เลื�อนรัะดับี

พนักง�น

2 น�ย์จตุฤทธิ�   จันทรัก�นต์    รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป

อ�วุโสิ

สิ�ย์ง�น

ปฏิิบัีติก�รั

1 มกรั�ค้ำม 2563 เลื�อนรัะดับี

พนักง�น

3 น�งดุสิิด�  ทัพวงษ์            รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป  สิ�ย์ง�นกลย์ุทธ์

และผลิตภัณฑ์์

1 มกรั�ค้ำม 2563 เลื�อนรัะดับี

พนักง�น

4 น�ย์เกร้ัย์งไกรั  ไชำย์ศิึริัวงศ์ึสุิข  รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป  สิ�ย์ง�น

สินับีสินุน

1 มกรั�ค้ำม 2563 เลื�อนรัะดับี

พนักง�น

5 น�งวสุิก�นต์  วิศึ�ลสิวัสิดิ�    รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป  สิ�ย์ง�น

ก�รัเงิน

2 ม้น�ค้ำม 2563 เริั�มง�น

รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป

อ�วุโสิ 

1 ธันว�ค้ำม 2563 เลื�อนรัะดับี

พนักง�น

ผู้บรหิารระดัำบสู่ง

ก�รเปล้�ยนแปลงผู้บัรหิ�รระดัำบัสูำง
และผู้บัรหิ�รระดัำบัฝ่�่ย

ผู้บรหิารระดัำบฝา่ย 

ท่� ช่�อั – ส่กล้ี่ ระดัำบพนักงาน สั่งกัดำ วนัท่� หมูายเหต้

1 น�ย์ศิึริัพงษ์  แผนสินิท     ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ ฝ่�ย์บีริัห�รัง�นค้ำด้ 1 มกรั�ค้ำม 2563 โอนย์้�ย์

2 น�ย์พิทย์� ปริัวัฒนศัึกดิ�    ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ   ฝ่�ย์บีริัห�รั

ง�นกล�ง

1 มกรั�ค้ำม 2563 โอนย์้�ย์

3 น.สิ.ปิย์พรัรัณ วิทย์�สุินทรัวงศ์ึ    ผ้้อำ�นวย์ก�รั สิำ�นักพัฒน�องค์้ำกรั  1 มกรั�ค้ำม 2563 โอนย์้�ย์

4 น�ย์ชำญ�นิน  ศิึริัจ�งค้ำพัฒน� ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์พัฒน�ธุรักิจ 1 มกรั�ค้ำม 2563 โอนย์้�ย์

ฝ่�ย์พิธ้ก�รั

ค้ำำ��ปรัะกัน

1 ม้น�ค้ำม 2563 โอนย์้�ย์

5 น.สิ.ปรั�ณ้  วงค์้ำอำ�นวย์กุล  ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ สิำ�นักพัฒน�องค์้ำกรั  1 เมษ�ย์น 2563   โอนย์้�ย์

6 น�งผก�ม�ศึ  สัิจจพงษ์   ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ สิำ�นักพัฒน�องค์้ำกรั 1 ตุล�ค้ำม 2563 โอนย์้�ย์

7 น�งวลัย์ลักษณ์  จิตรัปรัะวัติ ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์พิธ้ก�รั

ค้ำำ��ปรัะกัน

1 มกรั�ค้ำม 2563 โอนย์้�ย์

ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ 1 พฤศึจิก�ย์น 

2563

เลื�อนรัะดับี

พนักง�น
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 ก�รักำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทนของผ้้จัดก�รัทั�วไป  จะดำ�เนินก�รัต�มกรัอบีหลักเกณฑ์์ก�รัปรัะเมินผลท้�อย์้่ในสัิญญ�จ้�งผ้้

บีริัห�รัส้ิงสุิด โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.จะแต่งตั�งค้ำณะกรัรัมก�รัปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�นของผ้้จัดก�รัทั�วไป เพื�อปรัะเมินผล

ก�รัปฏิิบัีติง�นในแต่ละปี ต�มแผนง�นและตัวช้ำ�วัดท้�ได้รัับีอนุมัติจ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ตั�งแต่ช่ำวงต้นปีของแต่ละปี รัวมทั�ง

พิจ�รัณ�ปรัับีค่้ำ�ตอบีแทนค้ำงท้�และค่้ำ�ตอบีแทนพิเศึษ และนำ�เสินอค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.เพื�ออนุมัติต่อไป

 สิำ�หรัับีก�รักำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทนของผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิง คื้ำอผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นนั�น จะพิจ�รัณ�โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�

และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทนท้�จะเป็นผ้้พิจ�รัณ�ในก�รักำ�หนดตัวช้ำ�วัดและค่้ำ�ตอบีแทนต่�ง ๆ โดย์ม้ผ้้จัดก�รัทั�วไปร่ัวมในก�รั

พิจ�รัณ�ด้วย์ หลังจ�กนั�นจะม้ก�รัปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�นเป็นปรัะจำ�ทุกปี ปรัับีค่้ำ�ตอบีแทนปรัะจำ�ปี ได้แก่ ก�รัขึ�น 

เงินเดือนและจ่�ย์เงินโบีนัสิ โดย์ค่้ำ�ตอบีแทนรัวมผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิง 3 ปี ย์้อนหลัง สิรุัปได้ดังน้�

ค่ั�ตอบัแทนข้องผู้บัรหิ�รระดัำบัสูำง

รายการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

ค่้ำ�ตอบีแทน (บี�ท) 18,435,115.12 27,595,763.54 23,490,756.00

สิวัสิดิก�รั (บี�ท) 176,738.00 342,449.25 282,906.70

ท่� ช่�อั – ส่กล้ี่ ระดัำบพนักงาน สั่งกัดำ วนัท่� หมูายเหต้

8 น�ย์ค้ำมสัิน  วัฒนวน�พงษ์   ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์ส่ิงเสิริัมล้กค้้ำ�

และพัฒน�

ผ้้ปรัะกอบีก�รั

1 มกรั�ค้ำม 2563 โอนย้์�ย์

ฝ่�ย์กิจก�รัสิ�ข� 2 16 พฤศึจิก�ย์น 

2563

โอนย้์�ย์

9 น�ย์สิมเก้ย์รัติ  รุ่ังเรืัองลด�   ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์ปฏิิบัีติก�รัและ

สินับีสินุนเทค้ำโนโลย์้

สิ�รัสินเทศึ

1 มกรั�ค้ำม 2563 โอนย้์�ย์

ฝ่�ย์บีริัห�รัค้ำว�ม

มั�นค้ำงปลอดภัย์

ท�งไซึ่เบีอร์ั  

28 ธันว�ค้ำม 2563 โอนย้์�ย์

10 น�งอติพรั  ค้้ำวนสิมบุีญ ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกัน

ชำดเชำย์  

1 กุมภ�พันธ์ 2563 เลื�อนรัะดับี

พนักง�น

11 น�ย์ดุลย์วิทย์์  อินทปันต้ ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ ฝ่�ย์บีริัห�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งและ

กำ�กับีปฏิิบัีติก�รั

1 เมษ�ย์น 2563 เริั�มง�น

12 ดรั.ชุำณหพงศ์ึ  ไทย์อุปถัืมภ์   ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ ฝ่�ย์กลย์ุทธ์และ

พัฒน�รัะบีบีดิจิทัล

1 เมษ�ย์น 2563 เริั�มง�น
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ช่�อัฝา่ยงาน พนักงาน
ประจำา พนง.ชั�วคัราว

พนง. จาก
บรษัิท 

Outsource

ส่ายงานกลี่ย้ทธุแ์ลี่ะผลิี่ตภัณฑ์์ 29 2 0

ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น 1 - -

ฝ่�ย์พัฒน�และบีริัห�รัผลิตภัณฑ์์ 15 1 -

ฝ่�ย์พัฒน�ธุรักิจ 4 - -

ฝ่�ย์กลย์ุทธ์องค์้ำกรั 9 1 -
ส่ายงานบรหิารชอ่ังทางแลี่ะพัฒนาผู้ประกอับการ 78 0 22

ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น 1 - -

ฝ่�ย์ส่ิงเสิริัมล้กค้้ำ�และพัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั 7 - -

ฝ่�ย์กิจก�รัสิ�ข� 1 25 - 8

ฝ่�ย์กิจก�รัสิ�ข� 2 45 - 14
ส่ายงานปฏิิบัติการ 84 25 1

ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น 1 - -

ฝ่�ย์วิเค้ำรั�ะห์ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ 27 8 -

ฝ่�ย์บีริัห�รัหน้� 17 7 1

ฝ่�ย์บีริัห�รัง�นค้ำด้ 14 2 -

ฝ่�ย์พิธ้ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 25 8 -
ส่ายงานส่ารส่นเทศแลี่ะดิำจทัิลี่ 18 1 0

ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น 1 - -

ฝ่�ย์กลย์ุทธ์และพัฒน�รัะบีบีดิจิทัล 13 - -

ฝ่�ย์ปฏิิบัีติก�รัและสินับีสินุนเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ 4 1 -
ส่ายงานการเงนิ 68 11 8

ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น 1 - -

ฝ่�ย์บัีญช้ำและก�รัเงิน 17 4 -

ฝ่�ย์บีริัห�รัก�รัลงทุน 4 - -

ฝ่�ย์บีริัห�รัง�นกล�ง 22 4 8

ฝ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 24 3 -

โคัรงสำร�้งอตัร�กำ�ลัง
จำานวนพนักงานแลี่ะลี่กูจา้ง

ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 ม้รั�ย์ละเอ้ย์ด ดังน้� 



ค่ั�ใช่จ้�่ยรวมูด้ำ�นพันักง�นและลกูจ�้ง
 บีสิย์. ได้กำ�หนดกรัอบีเงินเดือนพนักง�นและล้กจ้�งต�มเกณฑ์์ท้�กรัะทรัวงก�รัค้ำลังอนุมัติ และค้ำณะกรัรัมก�รั  

บีสิย์. เป็นผ้้พิจ�รัณ�สิวัสิดิก�รั สิำ�หรัับีโบีนัสิจะพิจ�รัณ�จ�กผลก�รัดำ�เนินง�นต�มกรัอบีก�รัปรัะเมินผลก�รัดำ�เนินง�นท้� 

บีสิย์. ตกลงกับีกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง โดย์ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์รัวมพร้ัอมกับีจำ�นวนรั�ย์พนักง�นและล้กจ้�ง ณ วันสิิ�นปี 2561-2563  

สิรุัปดังน้�

ค่ัาใชจ้า่ยรวมู 
(บาท)

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

พนักงาน
ประจำา ลี่กูจา้ง พนักงาน

ประจำา ลี่กูจา้ง พนักงาน
ประจำา ลี่กูจา้ง

เงินเดือน/ค่้ำ�จ้�ง 188,657,676.76 10,059,487.33 216,254,661.91 10,348,582.73 236,652,415.34 12,194,917.34

โบีนัสิ 66,559,932.31 - 82,869,354.01 - 27,573,065.66 -

สิวัสิดิก�รั 47,194,705.61 - 52,306,673.80 - 81,637,009.39 -

รวมู 302,412,314.68 10,059,487.33 351,430,689.72 10,348,582.73 345,862,490.39 12,194,917.34
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ช่�อัฝา่ยงาน พนักงาน
ประจำา พนง.ชั�วคัราว

พนง. จาก
บรษัิท 

Outsource

ส่ายงานส่นับส่น้น 45 1 0

ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น 1 - -

ฝ่�ย์ทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำล 12 - -

ฝ่�ย์สืิ�อสิ�รัและภ�พลักษณ์องค์้ำกรั 10 1 -

สิำ�นักกรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 14 - -

ฝ่�ย์กฎหม�ย์ 2 - -

สิำ�นักพัฒน�องค์้ำกรั 6 - -
ฝา่ยงานท่�รายงานตรงต่อัผู้จดัำการทั�วไป 23 0 0

ฝ่�ย์ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน 10 - -

ฝ่�ย์บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและกำ�กับีปฏิิบัีติก�รั 10 - -

ฝ่�ย์บีริัห�รัค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์ท�งไซึ่เบีอร์ั         3 - -
รวมู 345 40 31
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ภ�วะแวดำล้อมูก�รดำำ�เนินง�น
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ภ�พัรวมูเศรษัฐกิจและแนวโน้มู

การข้ยายตัวข้อัง GDP แลี่ะการส่่งอัอักข้อังไทยในชว่งเวลี่าต่าง ๆ

 นับีจ�กค้ำว�มพย์�ย์�มของไทย์ในก�รัปรัับีเปล้�ย์นนโย์บี�ย์ด้�นก�รัค้้ำ�ไปส่้ิรัะบีบีก�รัค้้ำ�เสิร้ัในช่ำวงแผนพัฒน�เศึรัษฐกิจ

และสัิงค้ำมแห่งชำ�ติฉบัีบีท้� 5 ในช่ำวงปี พ.ศึ. 2525-2529 ตลอดถึืงก�รัเปิดเสิร้ัท�งก�รัค้้ำ�ต�มข้อตกลงเขตก�รัค้้ำ�เสิร้ัอ�เซ้ึ่ย์น

หรืัอ ASEAN Free Trade Area (AFTA) อันเป็นค้ำว�มตกลงเขตก�รัค้ำ�้เสิร้ัฉบัีบีแรักของไทย์ ซึึ่�งม้ผลนบัีจ�กป ี2535 เปน็ต้นม� 

ด้วย์วัตถุืปรัะสิงค์้ำในก�รัเพิ�มข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถืก�รัแข่งขนัและเชืำ�อมต่อเศึรัษฐกิจของกลุ่มปรัะเทศึสิม�ชิำกอ�เซ้ึ่ย์นหรืัอสิม�ค้ำม

ปรัะชำ�ชำ�ติแห่งเอเช้ำย์ตะวันออกเฉ้ย์งใต้ (Association of South East Asian Nations) เข้�กับีเศึรัษฐกิจโลก โดย์ก�รัลด

อัตรั�ภ�ษ้ศุึลก�กรัและข้อจำ�กัดท�งก�รัค้้ำ�อื�นๆ ท้�มิใช่ำภ�ษ้ (Non-Tariff Barriers) ตลอดจนก�รัปรัับีเปล้�ย์นโค้ำรังสิร้ั�งภ�ษ้

ศุึลก�กรัเพื�อเอื�ออำ�นวย์ก�รัค้้ำ�เสิร้ัรัะหว่�งปรัะเทศึสิม�ชิำก ส่ิงผลให้ก�รัส่ิงออกเป็นกลไกสิำ�คั้ำญในก�รัขับีเค้ำลื�อนเศึรัษฐกิจของ

ปรัะเทศึเรืั�อย์ม� โดย์ม้อัตรั�ก�รัขย์�ย์ตัวเฉล้�ย์ต่อปีในช่ำวง พ.ศึ. 2535-2538 ส้ิงกว่�ร้ัอย์ละ 18 และส่ิงผลให้อัตรั�ก�รัขย์�ย์

ตัวของผลิตภัณฑ์์มวลรัวมในปรัะเทศึ (Gross Domestic Product : GDP) เพิ�มขึ�นเฉล้�ย์ร้ัอย์ละ 8.5 ต่อปี โดย์ก�รัขย์�ย์ตัว

ของผลิตภัณฑ์์มวลรัวมในปรัะเทศึและก�รัส่ิงออกของไทย์ในช่ำวงเวล�ต่�ง ๆ สิรุัปดังน้�

 ปี 2563 ภ�ย์ใต้วิกฤตก�รัแพร่ัรัะบี�ดโรัค้ำติดเชืำ�อไวรััสิโค้ำโรัน� 2019 (COVID-19) ส่ิงผลให้ก�รัขย์�ย์ตัว GDP  

ของไทย์ม้อัตรั�ก�รัขย์�ย์ตัวตำ��กว่�ค่้ำ�เฉล้�ย์ในช่ำวงปี 2558-2562 ซึึ่�งอย่้์ท้�ร้ัอย์ละ 3.4 และนับีว่�ตำ��สุิดในรัอบีรัะย์ะเวล� 

22 ปีท้�ผ่�นม� รัวมทั�งส่ิงผลกรัะทบีอย่์�งรุันแรังต่อรั�ย์ได้ภ�ค้ำก�รัท่องเท้�ย์วของไทย์ ซึึ่�งม้ม้ลค่้ำ�ปรัะม�ณร้ัอย์ละ 16 ของ GDP  

ในปี 2562 โดย์ม้สัิดส่ิวนรั�ย์ได้สิำ�คั้ำญจ�กนักท่องเท้�ย์วชำ�วต่�งชำ�ติซึึ่�งม้พฤติกรัรัมก�รัใช้ำจ่�ย์รัะหว่�งก�รัท่องเท้�ย์วเฉล้�ย์

ม�กกว่�นักท่องเท้�ย์วชำ�วไทย์คิ้ำดเป็น 2 เท่� หรืัอปรัะม�ณ 10 เท่�ของก�รัใช้ำจ่�ย์ปรักติเฉล้�ย์ของค้ำนไทย์ โดย์วิกฤตโรัค้ำรัะบี�ด 

ในค้ำรัั�งน้�แตกต่�งจ�กสิถื�นก�รัณ์แพร่ัรัะบี�ดท้�ผ่�นม�ทั�งขอบีเขตพื�นท้�ก�รัแพร่ัรัะบี�ดท้�แพร่ักรัะจ�ย์แล้วกว่� 200 ปรัะเทศึ

ทั�วโลก ค้ำว�มรัวดเร็ัวในก�รัแพร่ัรัะบี�ดและรัะย์ะเวล�ย์�วน�นของก�รัแพร่ัรัะบี�ด รัวมถึืงค้ำว�มรุันแรังของผลกรัะทบีท้�ม้ต่อ 

กิจกรัรัมท�งเศึรัษฐกิจ ซึึ่�งกดดันก่อให้เกิดก�รัเปล้�ย์นแปลงในร้ัปแบีบีก�รัดำ�เนินช้ำวิตและโค้ำรังสิร้ั�งเศึรัษฐกิจทั�วโลกอันนำ�ไป

ส่้ิภ�วะดุลย์ภ�พใหม่หรืัอบีนฐ�นวิถ้ืช้ำวิตใหม่ (New Normal) อย่์�งก้�วกรัะโดดและบีนฐ�นวิถ้ืช้ำวิตถัืดไป (Next Normal)  

ในรัะย์ะต่อไป ภ�ย์ใต้ก�รัปรัะสิมปรัะสิ�นค้ำว�มก้�วหน้�ท�งเทค้ำโนโลย้์ดิจิทัลและนวัตกรัรัมท�งเทค้ำโนโลย้์ท้�เกิดขึ�นอย่์�งต่อเนื�อง 

 สิำ�หรัับีสิถื�นก�รัณ์ท�งเศึรัษฐกิจของไทย์ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กก�รัแพร่ัรัะบี�ดเป็นวงกว้�งของ COVID-19 เช่ำน

เด้ย์วกับีปรัะเทศึต่�ง ๆ ทั�วโลก และม้แนวโน้มก�รัฟ้ื้�นตัวของกิจกรัรัมท�งเศึรัษฐกิจในกรัอบีจำ�กัดและอย่์�งค่้ำอย์เป็นค่้ำอย์ไป

ทั�งน้� ด้วย์นโย์บี�ย์ก�รักรัะตุ้นเศึรัษฐกิจและม�ตรัก�รัค้ำว�มช่ำวย์เหลือต่�ง ๆ และอ�นิสิงส์ิของม�ตรัก�รัเหล่�นั�นท้�จะทย์อย์

ท้�ม� : สิำ�นักง�นสิภ�พัฒน�ก�รัเศึรัษฐกิจและสัิงค้ำมแห่งชำ�ติ (สิศึชำ.)
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 จ�กแนวคิ้ำดในก�รัพัฒน�เศึรัษฐกิจอย่์�งปรัะสิมปรัะสิ�นและอย่์�งยั์�งยื์นด้วย์แรังขับีเค้ำลื�อนท�งเศึรัษฐกิจทั�งจ�กอุปสิงค์้ำ 

ภ�ย์ในปรัะเทศึ (Domestic Demand-Led Growth) และจ�กต่�งปรัะเทศึ (Export-Led Growth) เบืี�องต้นเพื�อลดข้อจำ�กัดต่�ง ๆ  

ของตล�ดภ�ย์ในปรัะเทศึ (Internal Demand Constraint) อันนำ�ม�ซึึ่�งค้ำว�มสิำ�เร็ัจและก้�วหน้�ค้ำรัั�งสิำ�คั้ำญของกลุ่มปรัะเทศึสิม�ชิำก 

ASEAN ในปี 2563 ในก�รัแสิวงห�ค้ำว�มร่ัวมมือท�งก�รัค้้ำ�และก�รัลงทุนผ่�นก�รัลงน�มตกลงหุ้นส่ิวนท�งเศึรัษฐกิจรัะดับีภ้มิภ�ค้ำ 

(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ของปรัะเทศึสิม�ชิำกร่ัวมกับีปรัะเทศึจ้น เก�หล้ใต้ ญ้�ปุ่น ออสิเตรัเล้ย์

นิวซ้ึ่แลนด์ รัวมเป็น 15 ปรัะเทศึสิม�ชิำก โดย์กลุ่มปรัะเทศึ RCEP ทั�งหมดนับีรัวมเป็นเขตก�รัค้้ำ�ท้�ม้ศัึกย์ภ�พและม้ขน�ดใหญ่ท้�สุิด 

ในโลก โดย์ม้ขน�ดเศึรัษฐกิจรัวมกันคิ้ำดเป็น 27,530 พันล้�นดอลล�ร์ัสิหรััฐ หรืัอร้ัอย์ละ 27.7 ของเศึรัษฐกิจโลก และม้ปรัะชำ�กรั 

รัวมกันกว่� 3,549 ล้�นค้ำน คิ้ำดเป็นร้ัอย์ละ 45.3 ของจำ�นวนปรัะชำ�กรัโลก และม้ม้ลค่้ำ�ก�รัค้้ำ�รัวม 11,545 พันล้�นดอลล�ร์ัสิหรััฐ  

คิ้ำดเป็นร้ัอย์ละ 29.4 ของม้ลค่้ำ�ก�รัค้้ำ�โลก 

ส่ิงผลเกิดขึ�นตลอดจนก�รัปรัับีตัวของภ�ค้ำธุรักิจต่�ง ๆ และแรังขับีเค้ำลื�อนจ�กกลไกภ�ค้ำรััฐจึงเป็นท้�ค้ำ�ดหม�ย์ว่�สิถื�นก�รัณ์

วิกฤติท�งเศึรัษฐกิจจะค่้ำอย์ ๆ บีรัรัเท�ค้ำล้�ค้ำล�ย์ต�มกรัอบีรัะย์ะเวล�ก�รัฟ้ื้�นตัวของปัจจัย์สิำ�คั้ำญท�งเศึรัษฐกิจและรัะดับี 

ค้ำว�มเชืำ�อมั�นของภ�ค้ำธุรักิจและค้ำรััวเรืัอน ภ�ย์ใต้ค้ำว�มสิมดุลในก�รับีริัห�รัจัดก�รัด้�นเศึรัษฐกิจและม�ตรัก�รัท�งสิ�ธ�รัณสุิข 

ของภ�ค้ำรััฐ ดังเช่ำนวิกฤตต่�ง ๆ ท้�เค้ำย์เกิดขึ�นของไทย์

ท้�ม� : สิำ�นักง�นสิถิืติแห่งชำ�ติ (สิสิชำ.) 

ท้�ม� : สิำ�นักง�นสิภ�พัฒน�ก�รัเศึรัษฐกิจและสัิงค้ำมแห่งชำ�ติ (สิศึชำ.) 

ส่ภาวการณท่์อังเท่�ยวไทยในชว่งวกิฤติโรคัระบาดำ
ระบบทางเดิำนหายใจเฉ่ียบพลัี่นรา้ยแรง (SARS)

ส่ภาวการณท์างเศรษฐกิจข้อังไทยในชว่งวกิฤติเศรษฐกิจเอัเชย่ พ.ศ. 2540
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ท้�ม� : สิำ�นักง�นสิภ�พัฒน�ก�รัเศึรัษฐกิจและสัิงค้ำมแห่งชำ�ติ (สิศึชำ.)

ตัวช่�วดัำทางเศรษฐกิจ

ข้อ้ัมููลี่จรงิ
ประมูาณ

การ  
ป ี2564

2562 2563

ทั�งปี Q3 Q4 ทั�งปี

1. การข้ยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)

ก�รัขย์�ย์ตัวของ GDP 2.3 -6.4 -4.2 -6.1 2.5-3.5

ก�รัลงทุนรัวม 2.0 -2.6 -2.5 -4.8 5.7

- ภ�ค้ำเอกชำน 2.7 -10.6 -3.3 -8.4 3.8

- ภ�ค้ำรััฐ 0.1 17.6 0.6 5.7 10.7

ก�รับีริัโภค้ำภ�ค้ำเอกชำน 4.0 -0.6 0.9 -1.0 2.0

ก�รัอุปโภค้ำภ�ค้ำรััฐ 1.7 2.5 1.9 0.8 5.1

ม้ลค่้ำ�ก�รัส่ิงออก -3.3 -8.2 -1.5 -6.6 5.8

ม้ลค่้ำ�ก�รันำ�เข้� -5.6 -19.4 -5.9 -13.5 6.5

2. เส่ถ่ยรภาพทางเศรษฐกิจ (%)

ดุลบัีญช้ำเดินสิะพัดต่อ GDP 7.0 5.3 -0.8 3.3 2.3

อัตรั�เงินเฟ้ื้อทั�วไป 0.7 -0.7 -0.4 -0.8 1.0-2.0

เคัร่�อังช่�วดัำทางเศรษฐกิจท่�ส่ำาคััญแลี่ะประมูาณการ

 และจ�กสิภ�วก�รัณ์ก�รัค้้ำ�โลกท้�เปล้�ย์นแปลงไป 

และท้�อ�จเปล้�ย์นแปลงในอน�ค้ำต ดังนั�น เพื�อให้ค้ำรัอบีค้ำลุมต่อ

สิภ�วก�รัณ์ดังกล่�วและเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมต่อก�รัเจรัจ� 

ข้อตกลงท�งก�รัค้้ำ�อื�น ๆ ในอน�ค้ำต ข้อตกลง RCEP จึงได้ 

พิจ�รัณ�ค้ำว�มร่ัวมมือมิติอื�น ๆ  ท้�สิำ�คั้ำญด้วย์ อ�ทิ ก�รัพัฒน�

ค้ำว�มร่ัวมมือรัะหว่�งกลุ่มภ�ค้้ำด้�นก�รัจัดซืึ่�อจัดจ้�งภ�ค้ำรััฐ 

ท้�จะสินับีสินุนต่อก�รัเติบีโตและก�รัจ้�งง�นในภ�พรัวม  

ก�รัพัฒน�ค้ำว�มร่ัวมมือเพื�อส่ิงเสิริัมและสินับีสินุนวิสิ�หกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม (SMEs) ด้วย์ตรัะหนักถึืงบีทบี�ท

ค้ำว�มสิำ�คั้ำญของ SMEs ในก�รัสิร้ั�งค้ำว�มเจริัญเติบีโต 

ท�งเศึรัษฐกิจและนวัตกรัรัมตลอดจนก�รัจ้�งง�นของปรัะเทศึ 

โดย์ข้อตกลง RCEP ถ้ืกค้ำ�ดหม�ย์ให้เป็นกลไกผลักดันเพื�อสิร้ั�ง

โอก�สิในก�รัฟ้ื้�นฟ้ื้และชำดเชำย์ก�รัเติบีโตท�งเศึรัษฐกิจให้กับี

กลุ่มปรัะเทศึสิม�ชิำกท้�ต่�งเผชิำญค้ำว�มท้�ท�ย์จ�กภ�วก�รัณ์

ชำะลอตัวท�งเศึรัษฐกิจและผลกรัะทบีจ�กก�รัก้ดกันท�งก�รัค้้ำ� 

ตลอดจนผลกรัะทบีจ�กก�รัแพร่ัรัะบี�ดของ COVID-19 รัวมถึืง 

ก�รัพัฒน�โค้ำรังสิร้ั�งและข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถืท�งเศึรัษฐกิจของ

ปรัะเทศึต่�ง ๆ ให้เพิ�มขึ�นสิอดรัับีสิภ�วก�รัณ์ต่�ง ๆ ในอน�ค้ำต

 นับีจ�กค้ำว�มเปรั�ะบี�งท�งเศึรัษฐกิจจ�กก�รัหดตัว 

ของ GDP รั�ย์ไตรัม�สิแรักตลอดจน GDP ในปี 2563 และ 

ด้วย์มุมมองค้ำ�ดก�รัณ์ก�รัฟ้ื้�นตัวท�งเศึรัษฐกิจในภ�พรัวม 

อย่์�งปรัะคั้ำบีปรัะค้ำองและด้วย์อัตรั�ก�รัฟ้ื้�นตัวท้�แตกต่�งกัน 

ในแต่ละอุตสิ�หกรัรัม (Uneven Recovery) ในรัะย์ะฟ้ื้�นตัว 

(Recovery Stage) ก่อนกลับีเข้�ส่้ิรัะดับีเดิมก่อนก�รั 

แพร่ัรัะบี�ด (Pre-Pandemic Level) ภ�ย์ใต้ศัึกย์ภ�พและ 

แรังกดดันจ�กค้ำว�มเส้ิ�ย์งของปรัะเทศึ (Country Risks) ทั�งจ�ก

สิภ�พแวดล้อมภ�ย์นอกและสิถื�นก�รัณ์ค้ำว�มไม่แน่นอน 

ต่�ง ๆ ภ�ย์ในปรัะเทศึ รัวมถึืงสิภ�วก�รัณ์และผลกรัะทบีท้� 

เกิดขึ�นจ�กก�รัแพร่ัรัะบี�ดของ COVID-19 ม�ตรัก�รัและ

ปรัะสิิทธิผลด้�นสิ�ธ�รัณสุิข ตลอดจนผลของม�ตรัก�รั 

ช่ำวย์เหลือและบีรัรัเท�ผลกรัะทบีในรัะย์ะต่�ง ๆ ท�งเศึรัษฐกิจ 

โดย์ม้ปัจจัย์หนุนทั�งจ�กก�รัฟ้ื้�นตัวท�งเศึรัษฐกิจต่อเนื�อง 

ของปรัะเทศึค่้้ำค้้ำ� และค้ำว�มพย์�ย์�มของไทย์ในก�รัย์กรัะดับี

ค้ำว�มเชืำ�อมโย์งท�งเศึรัษฐกิจไทย์เข้�กับีห่วงโซ่ึ่ก�รัผลิตใหม่ 

ของโลก (New Global Value Chain) ก�รัพัฒน�โค้ำรังสิร้ั�ง

เศึรัษฐกิจของปรัะเทศึเข้�ส่้ิภ�ค้ำบีริัก�รัสิมัย์ใหม่ (Modern 

Service) และก�รัเป็นปรัะเทศึท้�ขับีเค้ำลื�อนเศึรัษฐกิจ 

ด้วย์ก�รัค้้ำ� (Trading Nation) ซึึ่�งก่อให้เกิดม้ลค่้ำ�เพิ�ม  

(Value-added) ท�งเศึรัษฐกิจท้�ส้ิงม�กขึ�น โดย์สิรุัป 

แนวโน้มเศึรัษฐกิจไทย์ในช่ำวงก้�วผ่�นวิกฤตโรัค้ำรัะบี�ด 

และก�รัสิร้ั�งสิมดุลท�งสิ�ธ�รัณสุิขในปี 2564 เป็นดังน้�
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 ภ�ย์ใต้กรัอบีก�รัฟ้ื้�นตัวของกิจกรัรัมท�งเศึรัษฐกิจและก�รัเติบีโตท�งเศึรัษฐกิจอย์่�งจำ�กัด และปรัะเมินจุดตำ��สุิด

ท�งเศึรัษฐกิจในวิกฤตก�รัแพรั่รัะบี�ดของ COVID-19 ในไตรัม�สิท้� 2 ของปี 2563 ซึ่ึ�งม้อัตรั�ก�รัเติบีโตของ GDP อย์้่ท้� 

ร้ัอย์ละ -12.1 รัวมถึืงก�รัทย์อย์ฟ้ื้�นตัวในแต่ละกลุ่มอุตสิ�หกรัรัม ทั�งน้� กรัอบีปรัะม�ณก�รัอัตรั�ก�รัขย์�ย์ตัว GDP ของไทย์

ในปี 2564 ค้ำ�ดว่�จะขย์�ย์ตัวอย์้่ท้�ร้ัอย์ละ 2.5-3.5 โดย์ม้กลไกสิำ�คั้ำญจ�กแรังขับีเค้ำลื�อนภ�ค้ำรััฐและก�รัสิ่งออกรัวมทั�ง

สิภ�วก�รัณ์ปรัับีตัวท้�จะขย์�ย์ตัวเพิ�มขึ�นจ�กปีฐ�นท้�ตำ��ผิดปกติ โดย์ม้ปัจจัย์เส้ิ�ย์งท้�สิำ�คั้ำญ อ�ทิ ค้ำว�มสิมดุลในก�รับีริัก�รัจัดก�รั

ด้�นสิ�ธ�รัณสิุขและด้�นเศึรัษฐกิจ รัะย์ะเวล�ก�รัฟ้ื้�นตัวและก�รัปรัะค้ำับีปรัะค้ำองอุตสิ�หกรัรัมสิำ�คั้ำญท้�ได้รัับีผลกรัะทบี 

สิภ�วก�รัณ์หน้�สิินและฐ�นะท�งก�รัเงินของค้ำรััวเรืัอนและภ�ค้ำธุรักิจ ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท�งธรัรัมชำ�ติและค้ำว�มไม่แน่นอน 

ภ�ย์ในปรัะเทศึ รัวมถึืงค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิถื�นก�รัณ์เศึรัษฐกิจก�รัเงินโลกและปัจจัย์ค้ำว�มไม่แน่นอนเหนือค้ำว�มค้ำ�ดหม�ย์
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จำานวนกิจการแลี่ะการจา้งงานข้อังวสิ่าหกิจไทยจำาแนกตามูข้นาดำ ป ี2561 - 2563

จำานวนแลี่ะการจา้งงานข้อังวสิ่าหกิจไทยจำาแนกตามูภมิููภาคัข้อังไทย ป ี2563

ท้�ม� : สิำ�นักง�นส่ิงเสิริัมวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย์่อม (สิสิว.) 

ท้�ม� : สิำ�นักง�นส่ิงเสิริัมวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย์่อม (สิสิว.)

 SMEs หรืัอวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย์อ่มของไทย์ม้บีทบี�ทสิำ�คั้ำญต่อรัะบีบีเศึรัษฐกิจไทย์นับีจ�กปี พ.ศึ. 2530 

เป็นต้นม� ผลพวงจ�กก�รัขย์�ย์ก�รัลงทุนจ�กต่�งปรัะเทศึท้�เพิ�มขึ�นอย่์�งม้นัย์สิำ�คั้ำญ ก่อให้เกิดค้ำว�มเชืำ�อมโย์งห่วงโซ่ึ่ก�รัผลิต

ของไทย์เข้�กับีอุปท�นก�รัผลิตและก�รัค้ำ้�โลก ตลอดจนก�รัโย์กย์้�ย์แรังง�นจ�กภ�ค้ำก�รัเกษตรัไปส่้ิภ�ค้ำอุตสิ�หกรัรัม 

ก�รัผลิตและภ�ค้ำบีริัก�รัในรัะบีบีนิเวศึธุรักิจ (Business Ecosystem) ของไทย์ และด้วย์ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs จำ�นวนม�ก

และกรัะจ�ย์อย์้่ทั�วทุกภ้มิภ�ค้ำ ส่ิงผลให้ SMEs หรืัอ MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) ต�มนิย์�มใหม่ 

ซึึ่�งปรัะก�ศึใชำ้เมื�อวันท้� 7 มกรั�ค้ำม 2563 แล้วนั�นได้ม้บีทบี�ทสิำ�คั้ำญต่อก�รัขับีเค้ำลื�อนหมุนเว้ย์นรัะบีบีเศึรัษฐกิจของไทย์ 

ผ่�นกลไกก�รัจ้�งง�นและสิร้ั�งรั�ย์ได้ให้กับีค้ำรััวเรืัอนในพื�นท้�ชุำมชำนต่�ง ๆ ทั�วปรัะเทศึอย่์�งม้นัย์สิำ�คั้ำญ 

สำภ�วก�รณ์ร์วมู SMEs 

 จ�กรั�ย์ง�นของสิำ�นักง�นส่ิงเสิริัมวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม (สิสิว.) ปี 2563 พบีว่� จำ�นวนผ้้ปรัะกอบีก�รั MSME 

ของไทย์ซึึ่�งม้จำ�นวนรัวม 3.14 ล้�นรั�ย์หรืัอคิ้ำดเป็นร้ัอย์ละ 99.5 ของวิสิ�หกิจทั�วปรัะเทศึ และก่อให้เกิดก�รัจ้�งง�น 

รัวมกว่� 11.83 ล้�นตำ�แหน่ง หรืัอร้ัอย์ละ 70.5 ของก�รัจ้�งง�นรัวมนั�น ได้ม้ก�รักรัะจ�ย์อย่้์ทั�วปรัะเทศึต�มภ้มิภ�ค้ำต่�ง ๆ ดังน้�

ภาคเหนือ
จาํนวนวสิาหกิจ (กิจการ)
530,684 (16.9%)

การจา้งงาน (ราย)
1,369,044 (11.6%)

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

การจา้งงาน (ราย)
2,786,427 (23.6%)

กรงุเทพมหานคร
จาํนวนวสิาหกิจ (กิจการ)
572,327 (18.2%)

การจา้งงาน (ราย)
3,307,712 (27.9%)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จาํนวนวสิาหกิจ (กิจการ)
780,391 (24.8%)

การจา้งงาน (ราย)
1,875,343 (15.8%)

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

การจา้งงาน (ราย)
1,276,595 (10.8%)

ภาคตะวนัออก
จาํนวนวสิาหกิจ (กิจการ)
259,996 (8.2%)

การจา้งงาน (ราย)
1,220,331 (10.3%)
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 นับีจ�กวิกฤตท�งก�รัเงินในปี 2540 ภ�ค้ำรััฐได้เล็งเห็นถึืงบีทบี�ทค้ำว�มสิำ�คั้ำญของธุรักิจ SMEs ท้�ม้ต่อ 

ก�รัสิร้ั�งง�นและรั�ย์ได้ให้กับีปรัะเทศึตลอดจนก�รัเป็นกลไกสิำ�คั้ำญในก�รัแก้ไขปัญห�ค้ำว�มย์�กจนและสิร้ั�งค้ำว�มยั์�งยื์น 

ให้กับีรัะบีบีเศึรัษฐกิจฐ�นรั�ก โดย์ได้ปรัะก�ศึใช้ำพรัะรั�ชำบัีญญัติส่ิงเสิริัมรััฐวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อมค้ำรัั�งแรักในปี 2543 

และได้ดำ�เนินนโย์บี�ย์เพื�อส่ิงเสิริัมและช่ำวย์เหลือธุรักิจ SMEs อย่์�งเข้มแข็งเรืั�อย์ม� โดย์มอบีหม�ย์ให้หน่วย์ง�นสิำ�คั้ำญต่�ง ๆ 

ดำ�เนินก�รัส่ิงเสิริัมผ้้ปรัะกอบีก�รัรั�ย์ใหม่และสินับีสินุนผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ทั�งรัะบีบีอย่์�งค้ำรับีวงจรั ส่ิงผลให้ม้ลค่้ำ�ผลิตภัณฑ์์

มวลรัวมของวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม หรืัอ MSME GDP เพิ�มขึ�นและม้นัย์สิำ�คั้ำญต่อรัะบีบีเศึรัษฐกิจไทย์อย่์�ง 

ต่อเนื�อง ทั�งน้� พบีว่�ในช่ำวงปี 2558 ถึืง 2562 MSME GDP ม้อัตรั�ก�รัเติบีโตเฉล้�ย์อย่้์ท้�ร้ัอย์ละ 4.9 ขย์�ย์ตัวสิอดค้ำล้องทิศึท�ง 

เด้ย์วกับี GDP ของปรัะเทศึแต่ด้วย์แนวโน้มก�รัขย์�ย์ตัวด้วย์อัตรั�เพิ�มท้�ส้ิงกว่�เมื�อเท้ย์บีในช่ำวงเวล�เด้ย์วกัน 

 ทั�งน้� ในปี 2563 ผลจ�กก�รัหย์ุดชำะงักของกิจกรัรัมและฟัื้นเฟ้ื้องสิำ�คั้ำญในก�รัขับีเค้ำลื�อนเศึรัษฐกิจของปรัะเทศึ  

ส่ิงผลให้ GDP ของไทย์หดตัวลงร้ัอย์ละ -6.1 แต่ย์ังไม่ตำ��กว่�ช่ำวงวิกฤตเศึรัษฐกิจปี 2540 ซึึ่�งปรัับีตัวลดลงร้ัอย์ละ -7.6  

พ้องกับี MSME GDP ของปี 2563 ท้�ปรัับีตัวลดลงเช่ำนเด้ย์วกันปรัะม�ณร้ัอย์ละ -9.1 และจะกลับีม�ขย์�ย์ตัวได้ในปี 2564  

ท้�ร้ัอย์ละ 4.1-4.8 จ�กแนวโน้มก�รัขย์�ย์ปรัับีตัวเพิ�มขึ�นหลังภ�วะวิกฤต และนโย์บี�ย์ก�รัช่ำวย์เหลือผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs 

ตลอดจนก�รักรัะตุ้นก�รัใช้ำจ่�ย์ผ่�นโค้ำรังก�รัสิำ�คั้ำญต่�ง ๆ  ของภ�ค้ำรััฐ ภ�ย์ใต้ค้ำว�มเส้ิ�ย์งและค้ำว�มไม่แน่นอนท�งด้�นเศึรัษฐกิจ

และวิกฤตโรัค้ำรัะบี�ดของปรัะเทศึและของโลก

 สิำ�หรัับีบีทบี�ทของกลุ่มธุรักิจ MSME ในด้�นก�รัส่ิงออก พบีว่�ในช่ำวงภ�วะปรักติก�รัส่ิงออกของ MSME  

ย์ังอย์้่ในเกณฑ์์ปรัับีตัวเพิ�มขึ�นทั�งในด้�นม้ลค่้ำ�และนัย์สิำ�คั้ำญต่อก�รัสิ่งออกของปรัะเทศึ รัวมถึืงย์ังค้ำงม้ทิศึท�งสิอดค้ำล้องกับี 

ก�รัส่ิงออกในภ�พรัวมของปรัะเทศึด้วย์

สั่ดำส่่วน MSME GDP ต่อั GDP ประเทศ แลี่ะอัตัราการข้ยายตัวเปรย่บเท่ยบ

ท้�ม� : สิำ�นักง�นส่ิงเสิริัมวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย์่อม (สิสิว.)
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มููลี่ค่ัาแลี่ะสั่ดำส่่วนการส่่งอัอักธุร้กิจ MSME ไทย

ท้�ม� : สิำ�นักง�นส่ิงเสิริัมวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย์่อม (สิสิว.)

ภ�พัรวมูสิำนเช่ื�อ SMEs 
 ภ�ย์ใต้ค้ำว�มแข็งแกร่ังของธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์ไ์ทย์ท้�ต้องเผชิำญค้ำว�มท้�ท�ย์จ�กวิกฤตก�รัแพร่ัรัะบี�ดของไวรััสิโค้ำโรัน� 

2019 (COVID-19) ในปี 2563 ส่ิงผลให้ธุรักรัรัมก�รัปล่อย์สิินเชืำ�อของธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์ดำ�เนินก�รัไปด้วย์ค้ำว�มรัะมัดรัะวัง 

กดดันต่อผลปรัะกอบีก�รัของธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์โดย์รัวมสิ่งผลให้รัะบีบีธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์ม้กำ�ไรัสิุทธิอย์้่ท้� 146.2 พันล้�นบี�ท

พ้องกับีอัตรั�ส่ิวนปริัม�ณสิินเชืำ�อต่อย์อดเงินฝ�ก (Loan to Deposits : L/D ratio) ของรัะบีบีธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์ท้�ลดลง 

เมื�อเท้ย์บีกับีปี 2562 ขณะท้�สิภ�พค้ำล่องในภ�พรัวมซึึ่�งสิะท้อนจ�กเงินฝ�กและตั�วแลกเงินม้ก�รัขย์�ย์ตัวเพิ�มส้ิงขึ�นเมื�อ 

เท้ย์บีกับีช่ำวงก่อนก�รัแพร่ัรัะบี�ด

 ทั�งน้� สัิดส่ิวน NPL ของธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์ไทย์ในปี 2563 ย์ังอย์้่ในเกณฑ์์ทรังตัวท้�ร้ัอย์ละ 3.1 ในขณะท้�สัิดส่ิวน 

สิินเชืำ�อท้�กล่�วถึืงเป็นพิเศึษ (Special Mention : SM) ได้ม้ก�รัปรัับีเพิ�มอย์่�งม้นัย์สิำ�คั้ำญ

ยอัดำคังค้ัางแลี่ะสั่ดำส่่วนเงนิใหสิ้่นเช่�อัธุร้กิจ SMEs

ท้�ม� : ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ (ธปท.)
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 จ�กสิภ�วก�รัณ์ดังกล่�วท้�ย์ังค้ำงส่ิงผลกรัะทบีต่อเนื�องในปี 2564 ภ�ย์ใต้ปัจจัย์สินับีสินุนรัวมทั�งข้อจำ�กัดและ 

ปัจจัย์เส้ิ�ย์ง โดย์ภ�พรัวมของธุรักรัรัมก�รัปล่อย์สิินเชืำ�อจึงค้ำ�ดก�รัณ์ว่�จะม้ก�รัขย์�ย์ตัวเพิ�มขึ�นเมื�อเท้ย์บีกับีฐ�นท้�ตำ��ในปี 2563 

ภ�ย์ใต้ค้ำว�มไม่แน่นอนของภ�วะเศึรัษฐกิจท้�ย์งัค้ำงผันแปรัต�มสิถื�นก�รัณ์และก�รัค้ำล้�ค้ำล�ย์ของวิกฤตโรัค้ำรัะบี�ด รัวมถึืงก�รั 

เฝ้�รัะวังและบีริัห�รัจัดก�รัภ�รัะหน้�เดิมและภ�รัะหน้�ท้�ไม่ก่อให้เกิดรั�ย์ได้ (Non-performing Loan : NPL) ซึ่ึ�งยั์งค้ำงม้ 

แนวโน้มขย์�ย์ตัวเพิ�มขึ�นอย่์�งต่อเนื�องต�มข้อจำ�กัดค้ำว�มสิ�ม�รัถืในก�รัชำำ�รัะหน้�ของกลุ่มล้กค้้ำ�โดย์เฉพ�ะกลุ่มเปรั�ะบี�ง

และกลุ่มผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs

ท้�ม� : ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ (ธปท.)

  และเช่ำนเด้ย์วกับีวิสิ�หกิจอื�น ๆ ท้�ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ต่�งต้องเผชิำญกับีค้ำว�มท้�ท�ย์และข้อจำ�กัดท้�แตกต่�งกัน 

ทั�งจ�กวัฏิจักรัอุตสิ�หกรัรัม (Industry Life Cycle) และวัฎจักรัธุรักิจ (Business Life Cycle) ส่ิงผลต่อแนวโน้มค้ำว�มต้องก�รั 

สิินเชืำ�อ SMEs ท้�เพิ�มขึ�นทั�งเพื�อรัักษ�สิภ�พค้ำล่องและแก้ไขปัญห�หน้�สิินตลอดจนเพื�อก�รัลงทุนของกิจก�รั แต่ภ�วะวิกฤต 

โรัค้ำรัะบี�ดท้�เกิดขึ�นส่ิงผลให้ภ�วะก�รัปล่อย์สิินเชืำ�อ SMEs ในปี 2563 ปรัับีตัวลดลงจ�กปี 2562 เนื�องจ�กค้ำว�มรัะมัดรัะวังใน

ก�รัอนุมัติสิินเชืำ�อของสิถื�บัีนก�รัเงิน ในขณะท้�ต้นทุนท�งก�รัเงินหรืัออัตรั�ดอกเบ้ี�ย์เฉล้�ย์ท้�เร้ัย์กเก็บีจ�กล้กค้้ำ�รั�ย์ย่์อย์ชัำ�นด้

(Minimum Retail Rate : MRR) และอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์สิินเชืำ�อปล่อย์ใหม่ของภ�ค้ำธุรักิจ (New Loan Rate : NLR) ม้แนวโน้ม 

ก�รัปรัับีตัวลดลงต่อเนื�อง

อัตัราการข้ยายตัวข้อังสิ่นเช่�อัท่�ไมู่ก่อัใหเ้กิดำรายได้ำ (NPL)
แลี่ะสิ่นเช่�อัท่�กล่ี่าวถ่งเปน็พิเศษ (SM)
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ท้�ม� : รัะบีบีก�รัวัดและวิเค้ำรั�ะห์ผลก�รัดำ�เนินก�รั (PEMA) และรัะบีบี Dashboard Cockpit

 ทั�งน้� ปรัะม�ณก�รัว่�ภ�วะก�รัปล่อย์สิินเชืำ�อ SMEs ในปี 2564 จะขย์�ย์ปรัับีตัวเพิ�มขึ�นเนื�องจ�กปีฐ�นภ�วะก�รั 

ปล่อย์สิินเชืำ�อท้�ตำ��ผิดปกติ ม�ตรัก�รัสินับีสินุนสิินเชืำ�อและก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อจ�กภ�ค้ำรััฐ และค้ำว�มพร้ัอมในก�รับีริัห�รัจัดก�รั

รัะบีบีของธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์ ภ�ย์ใต้กรัอบีก�รัเร่ังบีริัห�รัจัดก�รัคุ้ำณภ�พสิินเชืำ�อของธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์ให้สิอดค้ำล้องกับีก�รัเพิ�มขึ�น 

ของ NPL และ SM อย่์�งม้นัย์สิำ�คั้ำญ และผลก�รัติดต�มม�ตรัก�รัค้ำว�มช่ำวย์เหลือกลุ่มล้กหน้�ท้�ม้ค้ำว�มเปรั�ะบี�งและม้สิถื�นะท�ง 

ก�รัเงินท้�อ่อนไหว รัวมถึืงค้ำว�มสิ�ม�รัถืในก�รัปรัะคั้ำบีปรัะค้ำองธุรักิจของผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ในรัะย์ะก้�วผ่�นวิกฤตสิำ�คั้ำญในค้ำรัั�งน้�

 นับีจ�กปี 2552 จุดเริั�มต้นในก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อแบีบี Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ได้ถ้ืกนำ�ม�พัฒน� 

ต่อเนื�องตลอดรัะย์ะเวล�ท้�ผ่�นม�ให้เหม�ะสิมกับีค้ำว�มต้องก�รัของกลุ่มผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs และค้ำว�มต้องก�รัของ 

ผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์รัวมถึืงสิภ�พก�รัณ์และปัญห�เศึรัษฐกิจในแต่ละช่ำวงเวล� ตลอดจนก�รัขย์�ย์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อไปยั์งกลุ่ม 

ผ้้ปรัะกอบีก�รัรั�ย์ย่์อย์รัะดับีฐ�นรั�ก หรืัอ Micro SMEs ในปี 2556 อันเป็นจุดเริั�มท้� บีสิย์. พัฒน�ค้ำว�มช่ำวย์เหลือไปยั์งกลุ่มล้กค้้ำ� 

SMEs รั�ย์ย่์อย์ท้�ม้ขน�ดเล็กม�กท้�ยั์งไม่เค้ำย์ได้รัับีโอก�สิท�งก�รัเงินในรัะบีบีม�ก่อน 

 และด้วย์เจตน�รัมณ์ในก�รัมุ่งสินับีสินุนต่อผลสัิมฤทธิ�ในยุ์ทธศึ�สิตร์ัชำ�ติและแผนพัฒน�เศึรัษฐกิจและสัิงค้ำมแห่งชำ�ติ 

โดย์ก�รัช่ำวย์เหลือ SMEs ให้ได้รัับีสิินเชืำ�ออย่์�งเพ้ย์งพอและทั�วถึืงตลอดจนขย์�ย์ค้ำว�มช่ำวย์เหลือต่�ง ๆ ท้�สิอดค้ำล้องกับีค้ำว�ม

ต้องก�รัและค้ำ�ดหวังของ SMEs อย่์�งเกิดผลและค้ำรับีวงจรั รัวมถึืงก�รัสิร้ั�งค้ำว�มสิมดุลท�งก�รัเงินเพื�อลดรัะดับีก�รัพึ�งพิงภ�ค้ำรััฐ  

อันสิอดค้ำล้องกับีสิภ�พแวดล้อมท�งธุรักิจของ บีสิย์. ตลอดจนโอก�สิท�งด้�นเทค้ำโนโลย้์สิมัย์ใหม่และนวัตกรัรัมท�งก�รัเงิน  

โดย์แนวโน้มก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อต�มทิศึท�งก�รัดำ�เนินกลยุ์ทธ์ (Strategic Positioning) ของ บีสิย์. เพื�อก้�วเข้�ส่้ิก�รัเป็น

ตัวกล�งและศ้ึนย์์กล�งก�รัเชืำ�อมโย์งแหล่งเงินทุนของ SMEs สิรุัปดังน้� 

แนวโน้มูก�รคัำ�ประกันสิำนเช่ื�อ

บรกิารค�าประกัน
• PGS Fixed (PGS รปูแบบเดิม)

บรกิารค�าประกัน
• PGS Fixed
• PGS Flexi + Direct Guarantee

บรกิารใหค้วามรูแ้ละ
คําปรกึษาแก่ SMEs
•  บสย. F.A. Center & Financial
    Literacy

บรกิารค�าประกัน
• PGS Fixed
• PGS Flexi + Direct Guarantee

บรกิารใหค้วามรูแ้ละ
คําปรกึษาแก่ SMEs
•  บสย. F.A. Center & Financial
    Literacy

บรกิาร Funding platform
เพ่ือค้นหาเงินทนุ
• B2G / Peer-to-Peer

บรกิารสินเชือ่เพ่ือการ
ชว่ยเหลือ SMEs

บรกิารค�าประกัน
• PGS Fixed
• PGS Flexi + Direct Guarantee

บรกิารใหค้วามรูแ้ละ
คําปรกึษาแก่ SMEs
•  บสย. F.A. Center & Financial
    Literacy

บรกิาร Funding platform
เพ่ือค้นหาเงินทนุ
• B2G / Peer-to-Peer

บรกิารสินเชือ่เพ่ือการ
ชว่ยเหลือ SMEs

บรกิารข้อมูล
SMEs Databank

Penetration rate

14%
สัดส่วนโครงการทําเอง

9%
Penetration rate

17% - 21%
สัดส่วนโครงการทําเอง

8% - 19%
Penetration rate

25% - 30%
สัดส่วนโครงการทําเอง

24% - 28%
Penetration rate

34% - 39%
สัดส่วนโครงการทําเอง

32% - 35%

ป ี2563
ป ี2564

ป ี2565
ป ี2566

ป ี2567
ป ี2568

ป ี2562

Credit Guarantor
Credit Accelerator

Credit Enhancer
Credit Facilitatorบสย. 1.0

บสย. 2.0
บสย. 3.0

บสย. 4.0

บสย. สามารถเพ่ิมรปูแบบการค�าประกัน
ท่ีหลากหลายมากกวา่สินเชือ่และใกล้ชดิ

ลกูค้ามากย่ิงขึ้น

บสย. สามารถเปน็ตัวกลางเชือ่ม
แหล่งเงนิทนุเพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
เขา้ถึงแหล่งเงนิทนุใหม้ากย่ิงขึ้น

บสย. สามารถเพ่ิมบทบาทในการเปน็
แหล่งเงนิทนุทางตรงและศูนยก์ลาง

ขอ้มูลทางด้านเงนิทนุของ SMEs

ปัจจบุนั
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1. แนวิโน้มการคำ�าปีระกันสินเช่ั�อในระยะสั�น 

 ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อในรัะย์ะน้�มุ่งเน้นเร่ังขย์�ย์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อโดย์ก�รัพัฒน�ผลิตภัณฑ์์หรืัอโค้ำรังก�รัท้�ม้ 

ค้ำว�มยื์ดหยุ่์น (PGS Flexi) สิ�ม�รัถืปรัับีเปล้�ย์นร้ัปแบีบีผลิตภัณฑ์์ให้สิอดรัับีกับีค้ำว�มต้องก�รัและกลุ่มเป้�หม�ย์ได้ทันต่อสิถื�นก�รัณ์ 

ดังเช่ำน โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ SMEs ทว้ค่้ำ� (PGS รัะย์ะท้� 8) และโค้ำรังก�รัรั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงินรัะย์ะท้� 6 (บีสิย์. SMEs  

ไทย์ชำนะ) ซึึ่�งม้ Product ย่์อย์ท้�สิอดค้ำล้องกับีสิถื�นก�รัณ์และรัองรัับีต่อค้ำว�มต้องก�รัและศัึกย์ภ�พในก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน 

ท้�หล�กหล�ย์รัวมถึืงกลุ่ม SMEs ท้�ม้ปัญห�ด้�นสิภ�พค้ำล่องและขย์�ย์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้กับีผ้้ให้บีริัก�รัสิินเชืำ�อกลุ่ม Non-Bank 

เพิ�มขึ�น เพื�อให้ค้ำรัอบีค้ำลุมก�รัให้บีริัก�รัสิินเชืำ�อไปยั์ง SMEs ได้อย่์�งค้ำรัอบีค้ำลุมม�กขึ�น  พร้ัอมทั�งเพิ�มบีทบี�ทก�รัให้บีริัก�รัเป็น 

ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน เช่ำน ก�รัแก้หน้�หรืัอปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้� รัวมทั�งก�รัเป็นท้�ปรึักษ�ด้�นก�รัจัดก�รัท�งธุรักิจเพื�อสิร้ั�งพื�นฐ�น 

ก�รัดำ�เนินธุรักิจให้กับี SMEs ในรัะย์ะต่�ง ๆ ด้วย์ 

2. แนวิโน้มการคำ�าปีระกันสินเช่ั�อในระยะกลาง 

 เป็นแนวโน้มก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อท้�มุ่งเน้นขย์�ย์บีทบี�ทธุรักรัรัมค้ำำ��ปรัะกันรัวมทั�งขย์�ย์บีทบี�ทก�รัเป็นตัวกล�ง 

เชืำ�อมโย์งแหล่งเงินทุนของ SMEs ผ่�นนวัตกรัรัมท�งก�รัเงินหรืัอตัวกล�งแหล่งเงินทุนปรัะเภทต่�ง ๆ เพื�อขย์�ย์ก�รัให้บีริัก�รั

ของ บีสิย์. ให้ค้ำรัอบีค้ำลุมและเพิ�มโอก�สิให้ SMEs สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงแหล่งเงินทุนจ�กช่ำองท�งหรืัอธุรักรัรัมค้ำำ��ปรัะกันในร้ัปแบีบีใหม่ 

เพิ�มขึ�น เช่ำน Peer-to-Peer Lending และ Letter of Guarantee สิำ�หรัับี SMEs ท้�ทำ�โค้ำรังก�รัภ�ค้ำรััฐ (B2G) เป็นต้น  

โดย์ก�รัดำ�เนินก�รัในรัะย์ะน้�จำ�เป็นต้องปรัับีแก้พรัะรั�ชำบัีญญัติ บีสิย์. เพื�อรัองรัับีก�รัดำ�เนินธุรักรัรัมร้ัปแบีบีใหม่ด้วย์ 

3. แนวิโน้มการคำ�าปีระกันสินเช่ั�อในระยะยาวิ

 เป็นแนวโน้มก�รัขย์�ย์บีทบี�ทก�รัเป็นแหล่งเงินทุนในก�รัให้สิินเชืำ�อเฉพ�ะด้�นสิำ�หรัับีกลุ่ม SMEs ท้�ไม่สิ�ม�รัถืเข้�

ถึืงสิินเชืำ�อในรัะบีบีได้ (Unbankable) เช่ำน กลุ่ม SMEs ท้�ม้ค้ำว�มเส้ิ�ย์งส้ิงหรืัอไม่ม้โอก�สิในก�รัได้รัับีสิินเชืำ�อในรัะบีบีหรืัอกลุ่ม 

เป้�หม�ย์ท้�รััฐให้ก�รัส่ิงเสิริัมเป็นพิเศึษ โดย์อ�ศัึย์ฐ�นข้อม้ลและก�รัพัฒน�รัะบีบีวิเค้ำรั�ะห์ข้อม้ล SMEs ในเชิำงลึกท้�สิ�ม�รัถื 

นำ�ม�ต่อย์อดก�รัให้บีริัก�รัศ้ึนย์์กล�งข้อม้ลด้�นเงินทุนของ SMEs เพิ�มเติมได้อ้กท�งหนึ�งด้วย์ 

 ภ�ย์ใต้บีริับีทก�รัเปล้�ย์นแปลงของปัจจัย์และสิภ�พแวดล้อมก�รัดำ�เนินง�นท้� บีสิย์. ตั�งอย่้์ อันส่ิงผลกรัะทบีท้�ท้�ท�ย์

และสินับีสินุนต่อก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ในรัะย์ะต่�ง ๆ สิรุัปเป็น 2 ปรัะเภท ดังน้�  

ปัจจยัสำำ�คััญท้�มูอ้ทิธพิัลต่อก�รดำำ�เนินง�น
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1. สภาวิการณ์ทางเศรษฐกิจ จ�กสิถื�นก�รัณ์ท�งเศึรัษฐกิจท้�ม้อัตรั�ก�รัเติบีโตท้�หยุ์ดชำะงักและชำะลอตัวลงจ�กสิถื�นก�รัณ์

ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของโรัค้ำ COVID-19 ทั�งในรัะดับีปรัะเทศึและรัะดับีโลก ส่ิงผลกรัะทบีต่ออัตรั�ก�รัเติบีโตของ GDP SME  

ซึึ่�งต้องใช้ำรัะย์ะเวล�ในก�รัฟ้ื้�นตัวกลับีเข้�ส่้ิภ�วะปรักติก่อนวิกฤตโรัค้ำรัะบี�ด รัวมถึืงสิถื�นก�รัณ์สิินเชืำ�อ SMEs และหน้�ท้� 

ไม่ก่อให้เกิดรั�ย์ได้ (NPL) ท้�ยั์งค้ำงต้องเฝ้�ติดต�มท้�อ�จส่ิงผลให้ก�รัขย์�ย์ตัวของสิินเชืำ�อ SMEs ตำ��กว่�ค้ำว�มต้องก�รัของ 

ตล�ดและนำ�ไปส่้ิภ�วะก�รัเข้�ไม่ถึืงแหล่งเงินทุนยิ์�งขึ�นของผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs รัวมถึืงปริัม�ณหน้�ไม่ก่อให้เกิดรั�ย์ได้ท้� 

เพิ�มขึ�นต่อเนื�องยั์งส่ิงผลกรัะทบีต่อปริัม�ณก�รัปล่อย์สิินเชืำ�อของผ้้ให้บีริัก�รัสิินเชืำ�ออ้กด้วย์

2. ควิามต่อเน่�องของนโยบายภาครัฐ จ�กบีทบี�ทภ�ค้ำรััฐในก�รับีริัห�รัจัดก�รัปรัะเทศึภ�ย์ใต้สิถื�นก�รัณ์และด้วย์มิติต่�ง ๆ

 ในทุกภ�ค้ำส่ิวนอย่์�งสิมดุล รัวมถึืงผลลัพธ์เชิำงปรัะจักษ์หรืัอจุดมุ่งเน้นท้�แตกต่�งกันของหน่วย์ง�นกำ�กับีด้แล เช่ำน นโย์บี�ย์

ก�รัสิร้ั�งค้ำว�มคุ้้ำมค่้ำ�ในด้�นงบีปรัะม�ณพร้ัอมกำ�หนดตัวช้ำ�วัดค้ำว�มคุ้้ำมค่้ำ�ท�งก�รัเงิน ในขณะเด้ย์วกันยั์งม้นโย์บี�ย์กรัะตุ้น

เศึรัษฐกิจและสินับีสินุน SMEs อย่์�งต่อเนื�องโดย์เฉพ�ะกลุ่มผ้้ปรัะกอบีก�รัท้�ม้ค้ำว�มอ่อนแอท�งก�รัเงิน ซึึ่�งม้ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ท�งก�รัเงินในรัะดับีส้ิงอันอ�จส่ิงผลต่อค้ำว�มคุ้้ำมค่้ำ�ท�งก�รัเงินและกรัอบีก�รัจำ�กัดปริัม�ณหน้� NPGs (Non Performing 

Credit Guarantee) ในก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ได้ 

3. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของปีระเทศ จ�กนโย์บี�ย์ก�รัพัฒน�โค้ำรังสิร้ั�งท�งเศึรัษฐกิจด้วย์มุ่งหวังเสิริัมสิร้ั�งค้ำว�ม

แข็งแกร่ังและย์กรัะดับีศัึกย์ภ�พก�รัแข่งขันของปรัะเทศึอย่์�งยั์�งยื์น ทั�งจ�กโค้ำรังก�รัพัฒน�พื�นท้�รัะเบ้ีย์งเศึรัษฐกิจพิเศึษ 

ภ�ค้ำตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และนโย์บี�ย์ส่ิงเสิริัมก�รัเติบีโตท�งก�รัค้้ำ�รัะหว่�งปรัะเทศึ 

ทั�งในรัะดับีปรัะชำ�ค้ำมเศึรัษฐกิจอ�เซ้ึ่ย์น (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนข้อตกลงก�รัค้้ำ�ต่�ง ๆ อ�ทิ 

ค้ำว�มตกลงหุ้นส่ิวนท�งเศึรัษฐกิจรัะดับีภ้มิภ�ค้ำ (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ซึึ่�งจะ 

เสิริัมสิร้ั�งโอก�สิให้กับีผ้้ปรัะกอบีก�รัตลอดห่วงโซ่ึ่ท�งเศึรัษฐกิจในทุกรัะดับีรัวมถึืงผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ด้วย์นั�น สิอดรัับี

กับีบีทบี�ทสิำ�คั้ำญของ บีสิย์. ในก�รัสิร้ั�งค้ำว�มเชืำ�อมั�นและเป็นกลไกบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้กับีผ้้ให้บีริัก�รัท�งก�รัเงินในก�รั 

กรัะจ�ย์สิินเชืำ�อและให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือให้แก่ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ในอุตสิ�หกรัรัมต่�ง ๆ ท้�เก้�ย์วข้องอย่์�งทั�วถึืง

4. การเปีล้�ยนแปีลงทางด้านเทคโนโลย้และนวัิตกรรมทางการเงิน เทค้ำโนโลย้์ดิจิทัลก่อให้เกิดก�รัเปล้�ย์นแปลงในก�รั 

ดำ�เนินง�นของภ�ค้ำก�รัเงินอย่์�งรัวดเร็ัวและขย์�ย์ผลเป็นวงกว้�ง ก่อให้เกิดผลด้ในก�รัก้�วผ่�นข้อจำ�กัดก�รัดำ�เนินง�น 

ของ บีสิย์. ทั�งในด้�นก�รัปรัับีเปล้�ย์นร้ัปแบีบีก�รัให้บีริัก�รัและก�รัช่ำวย์เหลือแก่กลุ่ม SMEs รัวมทั�งยั์งก่อให้เกิดค้ำว�มท้�ท�ย์

ในก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ด้วย์เช่ำนกัน ทั�งในด้�นก�รัรัะดมทุนของผ้้ปรัะกอบีก�รัในร้ัปแบีบีใหม่หรืัอแหล่งเงินทุนท�งเลือก

หรืัอ Alternative Financing ตลอดจนค้ำว�มต้องก�รัและค้ำว�มค้ำ�ดหวังของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ภ�ย์ใต้ค้ำว�มก้�วหน้�ของ

เทค้ำโนโลย้์ทั�งในปัจจุบัีนและในรัะย์ะถัืดไป

5. การเปีล้�ยนแปีลงทางสังคม สัิงค้ำมไทย์ได้ม้วิวัฒน�ก�รัในมิติต่�ง ๆ อย่์�งต่อเนื�อง โดย์เฉพ�ะโค้ำรังสิร้ั�งปรัะชำ�กรัท้�ค้ำ�ดว่�

ปรัะเทศึไทย์จะเข้�ส่้ิสัิงค้ำมผ้้ส้ิงอ�ยุ์ (Aging Society) ในปี 2564 ซึึ่�งจะส่ิงผลกรัะทบีต่อรัะบีบีเศึรัษฐกิจ แรังง�น และร้ัปแบีบี

ก�รับีริัโภค้ำในภ�พรัวมของปรัะเทศึซึึ่�งม้แนวโน้มก�รับีริัโภค้ำลดลง นอกจ�กน้�จ�กค้ำว�มเปรั�ะบี�งของฐ�นะท�งก�รัเงิน 

ท้�เพิ�มขึ�นของภ�ค้ำค้ำรััวเรืัอนจ�กภ�รัะหน้�สิะสิมซึึ่�งม้แนวโน้มเพิ�มขึ�นอย่์�งต่อเนื�อง สิวนท�งกับีสัิญญ�ณค้ำว�มอ่อนแอของ 

ภ�วะเศึรัษฐกิจยั์งจะเป็นอุปสิรัรัค้ำกดดันต่อก�รัขย์�ย์ตัวในก�รัใช้ำจ่�ย์ภ�ค้ำค้ำรััวเรืัอน รัวมถึืงก่อให้เกิดค้ำว�มเส้ิ�ย์งในก�รัผิดนัด

ชำำ�รัะหน้�ในภ�ค้ำก�รัเงินด้วย์ 

6. สภาวิการณ์ของผ้่ปีระกอบการ SMEs จ�กค้ำว�มสิำ�คั้ำญของผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ท้�ม้ต่อรัะบีบีเศึรัษฐกิจของไทย์ โดย์ 

SMEs ไทย์ท้�ต่�งม้จุดแข็งในก�รัดำ�เนินก�รัหล�ย์ด้�นทั�งในด้�นค้ำว�มค้ำล่องตัวและค้ำว�มยื์ดหยุ่์นในก�รับีริัห�รัจัดก�รั และ

ในขณะเด้ย์วกันต่�งก็ม้ค้ำว�มท้�ท�ย์หลักจ�กปัจจัย์ท�งก�รัเงินท้�อ�จส่ิงผลต่อค้ำว�มอย่้์รัอดของกิจก�รัและสิภ�วะก�รัแข่งขัน

ท้�รุันแรังเฉพ�ะในอุตสิ�หกรัรัมและรัะดับีปรัะเทศึ และจ�กก�รัเปล้�ย์นแปลงอย่์�งก้�วกรัะโดดของเทค้ำโนโลย้์และร้ัปแบีบี

ก�รัดำ�เนินช้ำวิตตลอดจนตัวเร่ังจ�กภ�วะวิกฤตโรัค้ำรัะบี�ด COVID-19 ส่ิงผลให้ SMEs บี�งส่ิวนไม่สิ�ม�รัถืเร่ังปรัับีตัว 

ให้สิอดค้ำล้องกับีสิภ�วก�รัณ์ท้�เกิดขึ�นหรืัอรัักษ�ค้ำว�มได้เปร้ัย์บีท�งก�รัแข่งขันของตนได้  

ปัจจยัภายนอัก
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ปัจจยัภายใน

7. ควิามเส้�ยงอุบัติให่ม่ จ�กค้ำว�มสิำ�คั้ำญของค้ำว�มเส้ิ�ย์งเกิดใหม่ท้�ไม่เค้ำย์เกิดขึ�นม�ก่อนหรืัอย์�กในก�รัเท้ย์บีเค้้ำย์ง แต่สิ�ม�รัถื

สิร้ั�งค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ต่อรัะบีบีเศึรัษฐกิจหรืัอในรัะดับีองค์้ำกรัได้ โดย์สิ�ม�รัถืเกิดขึ�นได้ทั�งจ�กก�รัเปล้�ย์นแปลงด้�น 

สิภ�พแวดล้อม ค้ำว�มไม่แน่นอนท�งสัิงค้ำม เศึรัษฐกิจและก�รัเมือง ตลอดจนพัฒน�ก�รัท้�รัวดเร็ัวท�งเทค้ำโนโลย้์ทั�งใน 

รัะดับีภ้มิภ�ค้ำและในรัะดับีโลก ซึึ่�งก่อให้เกิดผลกรัะทบีท้�ย์�กต่อก�รัค้ำ�ดก�รัณ์หรืัอปรัะเมินตัวบ่ีงช้ำ�หรืัอ Triggers จุดเส้ิ�ย์ง

เริั�มต้นของค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ได้ และยั์งส่ิงผลต่อก�รัดำ�เนินง�นทั�งในรัะย์ะสัิ�นและรัะย์ะย์�วได้ด้วย์ จึงจำ�เป็นท้�หน่วย์ง�นต่�ง ๆ

รัวมทั�ง บีสิย์. ต้องเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมให้สิ�ม�รัถืรัับีมือและบีริัห�รัจัดก�รัองค์้ำกรัได้อย่์�งม้ปรัะสิิทธิภ�พและสิ�ม�รัถื 

บีรัรัลุผลสัิมฤทธิ�ท้�ว�งไว้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์์การคำ�าปีระกันสินเช่ั�ออย่างห่ลากห่ลาย หนึ�งในยุ์ทธศึ�สิตร์ัสิำ�คั้ำญของ บีสิย์. ในก�รัก้�วส่้ิก�รัเป็น 

Credit Accelerator ท้�มุ่งเน้นพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�ออย่์�งหล�กหล�ย์ พร้ัอมทั�งขย์�ย์กลุ่มผลิตภัณฑ์์ท้�  

บีสิย์. ดำ�เนินก�รัเองได้ (Commercial Product) ค้ำวบีค่้้ำกับีก�รัพัฒน� Credit Scoring Model อย่์�งต่อเนื�อง เพื�อรัองรัับี

ก�รัขย์�ย์บีทบี�ทและสินับีสินุนต่อก�รัเติบีโตขององค์้ำกรัในอน�ค้ำตรัวมถึืงร้ัปแบีบีของผลิตภัณฑ์์ท้�ม้ค้ำว�มยื์ดหยุ่์นสิ�ม�รัถื

ปรัับีเปล้�ย์นให้สิอดค้ำล้องต�มสิภ�วก�รัณ์ต่�ง ๆ และรัองรัับีต่อค้ำว�มต้องก�รัท้�แตกต่�งของ SMEs ได้ม�กยิ์�งขึ�น

2. ควิามน่าเช่ั�อถ่อ ผลจ�กก�รัเป็นรััฐวิสิ�หกิจและสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจเพ้ย์งแห่งเด้ย์วท้�ให้บีริัก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ 

ให้กับีผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ส่ิงผลให้ บีสิย์. ได้รัับีก�รัย์อมรัับีจ�กผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์ในก�รัดำ�เนินง�นท้�มุ่งสิร้ั�งก�รัเติบีโต 

อย่์�งยั์�งยื์นพร้ัอมกับีก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือ SMEs อย่์�งเป็นรัะบีบีและม้ผลก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อเติบีโตอย่์�งต่อเนื�อง 

โดย์เฉพ�ะในวิกฤต COVID-19 ท้� บีสิย์. ได้เป็นกลไกสิำ�คั้ำญในก�รัสิร้ั�งค้ำว�มเชืำ�อมั�นให้กับีผ้้ให้บีริัก�รัสิินเชืำ�อต่�ง ๆ  

ในก�รัอนุมัติสิินเชืำ�อ SMEs ซึึ่�งม้ค้ำว�มเส้ิ�ย์งส้ิง ส่ิงผลให้ปี 2563 บีสิย์. ม้ย์อดก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อธุรักิจ SMEs ส้ิงสุิด 

เป็นปรัะวัติก�รัณ์และทันท่วงท้ต่อค้ำว�มต้องก�รัของผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs 

3. ควิามเช้ั�ยวิชัาญด้านการคำ�าปีระกันสินเช่ั�อและการวิิเคราะห์่ควิามเส้�ยง ซึึ่�งเป็นทักษะเฉพ�ะท�งของ บีสิย์. อันเกิดจ�ก

สัิ�งสิมปรัะสิบีก�รัณ์และค้ำว�มเช้ำ�ย์วชำ�ญอย่์�งย์�วน�น ปรัะสิมปรัะสิ�นกับีเทค้ำโนโลย้์และนวัตกรัรัมท�งก�รัเงินต่�ง ๆ  ส่ิงผล

ให้ก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ม้ค้ำว�มค้ำล่องตัวและสิ�ม�รัถืจำ�กัดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ภ�ย์ใต้กรัอบีท้�ว�งไว้ ค้ำงบีทบี�ทในก�รัเป็น

เค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินท้�สิำ�คั้ำญหนึ�งของภ�ค้ำรััฐในก�รัพัฒน�และส่ิงเสิริัมสัิงค้ำมผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ของปรัะเทศึรัวมถึืง 

ก�รัเป็นเค้ำรืั�องมือก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�สิำ�คั้ำญให้กับีผ้้ให้บีริัก�รัสิินเชืำ�อ SMEs ด้วย์ 

4. ควิามสัมพันธ์ัอันด้กับสถาบันต่าง ๆ เป็นสิมรัรัถืนะเชิำงรุักท้�ส่ิงเสิริัมก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ให้เป็นไปอย่์�งรั�บีรืั�น 

และสิอดค้ำล้องกับีค้ำว�มต้องก�รัของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ โดย์เฉพ�ะในก�รัผสิ�นค้ำว�มช่ำวย์เหลือ SMEs กับีพันธมิตรัต่�ง ๆ 

ภ�ย์ใต้ช่ำองท�งหลักนับีจ�กบุีค้ำล�กรัตลอดจนรัะบีบีง�นและเทค้ำโนโลย้์สิ�รัสินเทศึต่�ง ๆ นอกจ�กน้�ค้ำว�มเป็นกล�งของ  

บีสิย์. ยั์งส่ิงผลให้ก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. นำ�ม�ซึึ่�งข้อม้ลหล�ย์รัะดับีท้�เชืำ�อมโย์งกัน และพร้ัอมต่อก�รัปรัะยุ์กต์ใช้ำ 

ต�มค้ำว�มต้องก�รัทั�งในด้�นก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ก�รัออกแบีบีผลิตภัณฑ์์ และก�รัทำ�ตล�ดล้กค้้ำ� เป็นต้น

5. การบริห่ารจัดการองค์กร จ�กค้ำว�มตรัะหนักถึืงภ�รัะหน้�ท้�ในก�รัช่ำวย์เหลือและสินับีสินุน SMEs อย่์�งเต็มกำ�ลังพร้ัอมกับี

ก�รัสิร้ั�งค้ำว�มเติบีโตและก�รัพัฒน�องค์้ำกรัอย่์�งยั์�งยื์น ภ�ย์ใต้ยุ์ทธศึ�สิตร์ัก�รัปรัับีเปล้�ย์นองค์้ำกรั (Transformation)  

ผ่�นกลยุ์ทธ์ในก�รัพัฒน� New Business Model ก�รัปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งองค์้ำกรั ก�รับีริัห�รัรัะบีบีง�น และก�รับีริัห�รัทรััพย์�กรั

บุีค้ำล�กรั อันสิอดรัับีต่อพลวัตแวดล้อมท�งธุรักิจท้�เปล้�ย์นแปลงไปและสิ�ม�รัถืตอบีสินองต่อภ�รักิจต�มนโย์บี�ย์ภ�ค้ำรััฐ 

ได้อย่์�งม้ปรัะสิิทธิภ�พ
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ย้ทธศ�สำตรก์�รดำำ�เนินง�น 
และแผนง�น

 บีสิย์. ได้ดำ�เนินโค้ำรังก�รั Transformation นับีจ�กปี 2562 ซึึ่�งเป็นแผนง�นหลักในก�รักำ�หนดย์ุทธศึ�สิตร์ัก�รั

ดำ�เนินง�นท้�ได้ผนวกรัวมก�รับีริัห�รัจัดก�รัธุรักิจร้ัปแบีบีใหม่ (New Business Model) ก�รัจัดโค้ำรังสิร้ั�งองค์้ำกรั ก�รับีริัห�รั

รัะบีบีง�น ตลอดจนยุ์ทธศึ�สิตร์ัก�รับีริัห�รัทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำล (HR Strategy) ด้วย์มุ่งปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งท�งธุรักิจของ บีสิย์. ให้

สิอดค้ำล้องกับีสิภ�วะแวดล้อมท�งเศึรัษฐกิจท้�เปล้�ย์นแปลงไปได้อย์่�งเหม�ะสิมและเติบีโตอย์่�งย์ั�งย์ืน พรั้อมกันน้�ได้กำ�หนด

วัตถุืปรัะสิงค์้ำเชิำงย์ุทธศึ�สิตร์ั (Strategic Objectives) และยุ์ทธศึ�สิตร์ัก�รัดำ�เนินง�นในก�รัจัดทำ�แผนวิสิ�หกิจปรัะจำ�ปี 

2564 และปี 2564-2568 ดังน้�  

วตัถป้ระส่งคัเ์ชงิย้ทธุศาส่ตร ์
1. สิร้ั�งรั�ย์ได้ให้กับีองค์้ำกรัเพื�อเติบีโตอย์่�งย์ั�งย์ืน

2. เพิ�มปรัะสิิทธิภ�พองค์้ำกรัและบุีค้ำล�กรั ในก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุนของ SMEs

กรอับย้ทธุศาส่ตรก์ารดำำาเนินงาน
 ยุ์ทธศึ�สิตร์ัและกลยุ์ทธ์ในก�รัดำ�เนินง�นภ�ย์ใต้กรัอบียุ์ทธศึ�สิตร์ั (Strategic Themes) แผนท้�ยุ์ทธศึ�สิตร์ั (Strategy 

Map) ท้�มุ่งเน้นผลักดันผลก�รัดำ�เนินง�นขององค์้ำกรัให้ลุล่วงพันธกิจอย่์�งสิมดุลและเชืำ�อมโย์งไปส่้ิก�รัปฏิิบัีติทั�วทั�งองค์้ำกรั พร้ัอม

ทั�งก�รัเพิ�มศัึกย์ภ�พในก�รัสิร้ั�งรั�ย์ได้เพื�อรัองก�รัดำ�เนินธุรักิจในอน�ค้ำต โดย์ม้แนวท�งสิำ�คั้ำญ ดังน้�
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&Growth

Customer

Finance

Stakeholder

C1
ขยายฐานลกูค้า/

New Segmentation

C3
พัฒนาชอ่งทาง

เขา้ถึงลกูค้า

S1
พ่ึงพาตนเองได้

S2
ขยายการเขา้ถึง

แหล่งเงนิทนุของ SME

C2 
ขยายปรมิาณ
การค¬าประกัน

L7
การบรหิารจดัการ

ภายใต้ CG

L6
Stakeholder
& Customer

Management

L3
การบรหิารจดัการ

ภายใต้ CSR
L1 

ขยายขอบเขต
การดําเนินงาน

ขององคก์ร (พรบ.)

L4
ส่งเสรมิ KM 

& Innovation

L5
เพ่ิมประสิทธภิาพ

ระบบ IT

L2
HR Re-skill & Up-skill
พัฒนาระบบ HR supportC1,P7

F1.3

C3

S1

F1.2

F1.1
เพ่ิมรายได้ Fee-based 

และ Core Business

F1.2
เพ่ิมรายได้จาก 

Non Core Business

F1
เพ่ิมกําไร

F1.3
Cost Control

สนับสนุน Financial Performance
สนับสนุน Corporate Performance
สนับสนุนทัง้ 2 Performance 
EP Driver
สนับสนุน Positioning
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1. ย้ทธุศาส่ตร ์Credit Accelerator 
 มุ่งเน้นก�รัพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ท้� บีสิย์. ดำ�เนินก�รั 

ได้เอง (Commercial Product) เพื�อเพิ�มรั�ย์ได้ Fee-based 

Income รัวมทั�งก�รัขย์�ย์ฐ�นล้กค้้ำ�ใหม่ (New Customer 

Segment) เพื�อเพิ�มย์อดก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้ค้ำรัอบีค้ำลุม 

ช่ำวย์เหลือ SMEs ได้ม�กยิ์�งขึ�นโดย์ดำ�เนินก�รัค้ำวบีค่้้ำไปกับี 

ก�รัพัฒน� Credit Scoring Model ในก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

และกำ�หนดอัตรั�ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มท้�เหม�ะสิมของล้กค้้ำ�แต่ละรั�ย์ 

โดย์ม้โค้ำรังก�รัท้�สิำ�คั้ำญ ได้แก่ 

• โค้ำรังก�รัพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ใหม่

• โค้ำรังก�รัพัฒน� Credit Scoring Model สิำ�หรัับี

ผลิตภัณฑ์์ใหม่

• โค้ำรังก�รัพัฒน�รัะบีบีก�รัวิเค้ำรั�ะห์ค้ำว�มเส้ิ�ย์งเพื�อ

สินับีสินุนก�รัให้บีริัก�รัผลิตภัณฑ์์ต่�ง ๆ ของ บีสิย์.

• ก�รัพัฒน�รัะบีบี Auto Approve อย่์�งต่อเนื�อง

2. ย้ทธุศาส่ตร ์SMEs Growth Companion
 มุ่งเน้นเสิริัมสิร้ั�งองค์้ำค้ำว�มร้้ั (Financial Literacy)  

ให้กับี SMEs และก�รัเติบีโตค่้้ำขน�นรัะหว่�ง บีสิย์. กับีพันธมิตรั

ท�งธุรักิจ และสินับีสินุนต่อก�รัดำ�เนินก�รั Credit Accelerator 

โดย์ม้โค้ำรังก�รัท้�สิำ�คั้ำญ ได้แก่ 

• โค้ำรังก�รัส่ิงเสิริัมค้ำว�มร้้ัให้แก่ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs  

(Financial Literacy)

• โค้ำรังก�รัพัฒน�รัะบีบีก�รับีริัห�รัข้อม้ลในก�รัทำ�

กิจกรัรัมสิร้ั�ง Engagement กับีล้กค้้ำ� SMEs

• โ ค้ำรั งก�รั ศ้ึน ย์์ ท้� ป รึักษ�ท�งก�รั เ งิน  SMEs  

(บีสิย์. F.A. Center)
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5. ย้ทธุศาส่ตร ์SMEs Data Bank 
 เป็นยุ์ทธศึ�สิตร์ัในก�รัผนวกโอก�สิจ�กกรัะแสิโลก�ภิวัฒน์

ในยุ์ค้ำ Digitalized และก�รัเป็นองค์้ำกรัท้�ม้ฐ�นข้อม้ลกลุ่มล้กค้้ำ� 

SMEs ม�พัฒน�รัะบีบี Data Structure และ Data Analytics  

ซึึ่�งสิ�ม�รัถืนำ�ม�ปรัะยุ์กต์ใช้ำทั�งในก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ก�รับีริัห�รั

ผลิตภัณฑ์์ และก�รัทำ�ตล�ดล้กค้้ำ� ท้�นอกจ�กจะนำ�ม�ปรัะยุ์กต์ใช้ำ

ในก�รัสิร้ั�ง Credit Scoring Model ของ บีสิย์. ได้แล้วยั์งสิ�ม�รัถื

พัฒน�ต่อย์อดเพื�อให้กลุ่มล้กค้้ำ�เป้�หม�ย์ เช่ำน กลุ่มสิถื�บัีนก�รัเงิน 

สิ�ม�รัถืขอใช้ำบีริัก�รัข้อม้ลล้กค้้ำ� SMEs จ�ก บีสิย์. ได้อ้กด้วย์  

โดย์ม้โค้ำรังก�รัท้�สิำ�คั้ำญ ได้แก่

• โค้ำรังก�รั TCG Data Management Platform Phase 2

• โค้ำรังก�รัจัดเตร้ัย์มฐ�นข้อม้ลเพื�อรัองรัับีรัะบีบี Data  

Management Platform และรัะบีบีท้�รัองรัับีก�รัทำ�  

Big data

4. ย้ทธุศาส่ตร ์Finance the Unfinanced 

 เป็นยุ์ทธศึ�สิตร์ัก�รัห�แหล่งเงินทุนเพิ�มเติมจ�ก

แหล่งต่�ง ๆ เพื�อม�ดำ�เนินก�รัเป็นผ้้จัดก�รักองทุน หรืัอ

ดำ�เนินก�รัภ�ย์ใต้ทุนของ บีสิย์. ท้�สิ�ม�รัถืจัดสิรัรัเพื�อธุรักรัรัม

สิินเชืำ�อให้กับีบี�งกลุ่มล้กค้้ำ� โดย์ต้องอ�ศัึย์ผลสิำ�เร็ัจของก�รั

แก้ไข พรับี. บีสิย์. ร่ัวมด้วย์ โดย์ม้โค้ำรังก�รัท้�สิำ�คั้ำญ ได้แก่

• โค้ำรังก�รัศึึกษ�และพัฒน�ผลิตภัณฑ์์สิินเชืำ�อท�งตรัง

3. ย้ทธุศาส่ตร ์Funding Gateway
 เป็นยุ์ทธศึ�สิตร์ัรัะย์ะกล�งต�มแผน Transformation 

เพื�อเพิ�มบีทบี�ท บีสิย์. ในก�รัเป็นค้ำนกล�งท�งก�รัเงิน 

ในก�รัจับีค่้้ำกลุ่ม Demand ท้�ต้องก�รั Uses of Fund และ

กลุ่ม Supply ท้�ต้องก�รัเป็น Sources of Fund โดย์ม้

โค้ำรังก�รัท้�สิำ�คั้ำญ ได้แก่

• โค้ำรังก�รัพัฒน�แพลตฟื้อร์ัมออนไลน์เพื�อรัองรัับี 

ก�รัให้บีริัก�รั Funding Gateway และรัองรัับี 

ก�รั ให้บีริัก�รัผลิตภัณฑ์์ของ บีสิย์.
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6. ย้ทธุศาส่ตรส์่นับส่น้นการทำาแผน Transformation 
1. มุ่งเน้นก�รัปรัับีแก้ไขเพิ�มเติมข้อกฎหม�ย์ท้�เก้�ย์วข้องกับี

 บีสิย์. เพื�อดำ�เนนิก�รัต�มแผนยุ์ทธศึ�สิตร์ั

2. มุ่งเน้นก�รัปรัับีเปล้�ย์นภ�พลักษณ์องค์้ำกรั (Rebranding)  

ของ บีสิย์. ให้สิอดค้ำล้องกับีแผนย์ุทธศึ�สิตร์ัใหม่  

รัวมถึืงมุ่งเน้นก�รัรัับีร้้ัต่อแบีรันด์ (Brand awareness) 

ในวงกว้�งเพื�อสินับีสินุนก�รัขย์�ย์ฐ�นตล�ดย์ทุธศึ�สิตร์ั 

หลักทั�ง 5 ยุ์ทธศึ�สิตร์ั 

3. มุ่งเน้นพัฒน�แนวท�งก�รัลงทุนโดย์ขย์�ย์ขอบีเขต 

ก�รัลงทุนเพื�อเพิ�มเสิถ้ืย์รัภ�พในก�รัสิร้ั�งผลตอบีแทน

 ทั�งน้�ในแต่ละย์ุทธศึ�สิตร์ัม้ก�รักำ�หนดกลยุ์ทธ์และก�รัจัดทำ�แผนปฏิิบัีติก�รัหรืัอโค้ำรังก�รัรัองรัับี ซึึ่�งสิ�ม�รัถื 

แสิดงค้ำว�มเชืำ�อมโย์งรัะหว่�งกลย์ุทธ์ นำ�ไปส่้ิก�รับีรัรัลุวัตถุืปรัะสิงค์้ำของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ ได้แก่ ก�รัพึ�งพ�ตนเอง และ  

ก�รัขย์�ย์ก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุนของ SMEs พร้ัอมทั�งก�รัสิร้ั�งค้ำว�มสิมดุลในก�รัพัฒน�ต�มหลักก�รั Balanced Scorecard  

ทำ�ให้ก�รักำ�หนดกลย์ทุธ์และแผนง�นหรืัอโค้ำรังก�รัรัองรัับีกลย์ทุธ์ม้ค้ำว�มค้ำรับีถ้ืวนต�มมุมมองทั�ง 5 ด้�น ได้แก่ 

1. ด้�นผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ (Stakeholders)

2. ด้�นก�รัเงิน (Finance)

3. ด้�นล้กค้้ำ� (Customer)

4. ด้�นกรัะบีวนก�รัภ�ย์ใน (Internal Process)

5. ด้�นก�รัเร้ัย์นร้้ัและพัฒน� (Learning & Growth) 

4. มุ่งเน้นปรัับีปรุังและเพิ�มปรัะสิิทธิภ�พในง�นติดต�มหน้�  ทั�งก�รัศึึกษ�แนวท�งก�รัข�ย์ Port ล้กหน้� และก�รัออกม�ตรัก�รั

จง้ใจในก�รัปรัะนอมหน้� (Campaign) เพื�อเพิ�มโอก�สิในก�รัรัับีชำำ�รัะหน้�ม�กขึ�น 

5. มุ่งเน้นก�รัปรัับีร้ัปแบีบีก�รัดำ�เนินธุรักิจของสิำ�นักง�นสิ�ข� ให้เป็น Profit Center เพื�อเพิ�มศัึกย์ภ�พในก�รัสิร้ั�งรั�ย์ได้

และก�รัเข้�ถืงึ SMEs ในวงกว้�ง

โดย์ม้โค้ำรังก�รัท้�สิำ�คั้ำญได้แก่

• โค้ำรังก�รัพัฒน�พรัะรั�ชำบัีญญัติบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม พ.ศึ. 2534

• โค้ำรังก�รัศึึกษ�แนวท�งเปล้�ย์นแปลงภ�พลักษณ์ของ บีสิย์. (Rebranding)

• โค้ำรังก�รัศึึกษ�แนวท�งก�รัปรัับีร้ัปแบีบีก�รัลงทุนและโค้ำรังสิร้ั�งเงินกองทุน

• โค้ำรังก�รัพัฒน�เค้ำรืั�องมือวัดค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด

• โค้ำรังก�รัเพิ�มปรัะสิิทธิผลก�รัเก็บีหน้�

• โค้ำรังก�รัจำ�หน่�ย์สิินทรััพย์์ท้�ไม่ก่อให้เกิดรั�ย์ได้

• โค้ำรังก�รัปรัับีร้ัปแบีบีก�รัดำ�เนินง�นของสิำ�นักง�นเขต

• โค้ำรังก�รับีริัห�รัจัดก�รัต้นทุน (Cost Management)

• โค้ำรังก�รัสิร้ั�งค้ำว�มสัิมพันธ์กับีสิถื�บัีนก�รัเงิน

• แผนแม่บีทด้�นต่�ง ๆ  เช่ำน HR Master Plan, IT Master Plan, KM & Innovation Plan, Customer & Stakeholder Plan
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ผลก�รดำำ�เนินง�นสำำ�คััญข้ององคัก์ร
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 จ�กผลก�รัวเิค้ำรั�ะห์แนวนโย์บี�ย์ ค้ำว�มต้องก�รั และค้ำว�มค้ำ�ดหวงัของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ในรัะย์ะต่�ง ๆ ซึึ่�งต่�งย์งัค้ำง 

มุ่งค้ำว�มสิำ�คั้ำญให้ บีสิย์. ขย์�ย์ผลค้ำว�มช่ำวย์เหลอื SMEs ให้สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงแหล่งเงินทุนค่้้ำขน�นกบัีก�รับีรัหิ�รัจดัก�รัองค์้ำกรั 

ให้เติบีโตได้อย่์�งย์ั�งย์นื สิอดรัับีกับีพลวัตสิภ�พแวดล้อมท�งธุรักิจได้อย่์�งต่อเนื�อง โดย์ผลก�รัดำ�เนินง�นสิำ�คั้ำญท้�แสิดงค้ำว�ม 

คื้ำบีหน้�ในก�รัดำ�เนินง�น ดังน้�

 ผลจ�กโค้ำรังก�รั Transformation นำ�ไปส่้ิกรัะบีวนก�รัพัฒน�ผลิตภัณฑ์์หรืัอโค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อทั�งในด้�นปริัม�ณ

และในด้�นคุ้ำณภ�พท้�ตอบีสินองและเอื�ออำ�นวย์ต่อค้ำว�มต้องก�รัของกลุ่มล้กค้้ำ� SMEs ให้ม้ค้ำว�มแตกต่�งและย์ืดหย์ุ่นต�ม 

คุ้ำณลักษณะและศัึกย์ภ�พในก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุนของ SMEs ได้อย่์�งเหม�ะสิม ค้ำรัอบีค้ำลุมทั�งในภ�วะปกติและภ�วะวิกฤต 

ต่�ง ๆ ของปรัะเทศึ

 โดย์ในปี 2563 บีสิย์. ได้นำ�เสินอผลิตภัณฑ์์ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อเพื�อให้ค้ำรัอบีค้ำลุม SMEs ทุกกลุ่มรัวมทั�ง 

กลุ่มผ้้ปรัะกอบีก�รักลุ่มเปรั�ะบี�งในสิถื�นก�รัณ์แพร่ัรัะบี�ดของโรัค้ำรัะบี�ด COVID-19 ให้สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน  

พร้ัอมกับีเสิริัมสิร้ั�งค้ำว�มมั�นใจให้กับีผ้้ให้บีริัก�รัสิินเชืำ�อในก�รัอนุมัติสิินเชืำ�อให้กับีผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ได้อย์่�งทั�วถึืง 

และเพิ�มม�กขึ�น ดังน้�

ท้�ม� : รัะบีบีก�รัวัดและวิเค้ำรั�ะห์ผลก�รัดำ�เนินก�รั (PEMA) และรัะบีบี Dashboard Cockpit

ผลก�รดำำ�เนินง�นสำำ�คััญ

ก�รคัำ�ประกันสิำนเช่ื�อ

ตัวช่�วดัำ เปา้หมูาย ผลี่การดำำาเนินงาน ผลี่ต่าง

ย์อดอนุมัติค้ำำ��ปรัะกัน (ล้�นบี�ท) 100,500 141,888 +41,388

ล้กค้้ำ�ท้�ได้รัับีก�รัอนุมัติค้ำำ��ปรัะกัน (จำ�นวน LG) 112,921 173,660 +60,739

ก�รัขย์�ย์ฐ�นล้กค้้ำ� (จำ�นวนรั�ย์) 83,563 128,146 +44,583

Penetration Rate (%) 16.03 % 17.47 % +1.44 %

ผลี่การดำำาเนินงาน บส่ย. แลี่ะเหตก้ารณส์่ำาคััญ ป ี2552 – 2563
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โคัรงการ โคัรงการ โคัรงการ

Micro

Entrepreneurs

ระยะท้� 3

• Start-up & Innobiz

• PGS Renew

• PGS5-7 ขยายเวิลา

• ไทยชันะ  

(รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน เฟื้สิ 6)

• SMEs เพิ�มพ่น

• สัญญาเช่ัาซ่ื้�อ เช่ัาแบบล้สซิื้�ง

และสินเช่ั�อแฟ็็กเตอริง

PGS8 ทั�วิไปี
• บีสิย์. SMEs ด้แน่นอน
• บีสิย์. SMEs D ย์กกำ�ลังสิ�ม                             
• บีสิย์. SMEs Supply Chain/

Franchise 
• บีสิย์. SMEs ท้�ได้รัับีสิินเชืำ�อ

หนังสืิอค้ำำ��ปรัะกัน
• บีสิย์. SMEs สิหกรัณ์ภ�ค้ำ

ก�รัเกษตรั/กองทุนหม่้บ้ี�น/
วิสิ�หกิจชุำมชำน

• บีสิย์. SMEs บัีญช้ำเด้ย์ว 
• บีสิย์. SMEs เช่ำ�ซืึ่�อ ล้สิซิึ่�ง 

PGS8 
• บีสิย์. SMEs สิร้ั�งไทย์
• บีสิย์. SMEs ช้ำวิตใหม่
• บีสิย์. SMEs พลิกฟ้ื้�น

ท่องเท้�ย์ว

PGS ระยะพิเศษ 

• Soft Loan พลัสิ

 ทั�งน้� เพื�อให้ก�รัช่ำวย์เหลือค้ำรัอบีค้ำลุมกลุ่มผ้้ปรัะกอบีก�รัรั�ย์ย่์อย์ (Micro SMEs) และ Start up ซึ่ึ�งเป็นกลุ่ม 

ผ้้ปรัะกอบีก�รัรั�ย์ย่์อย์รัะดับีฐ�นรั�กท้�ม้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญทั�งในด้�นจำ�นวนผ้้ปรัะกอบีก�รัและก�รัจ้�งง�น โดย์ บีสิย์. ได้ดำ�เนินก�รั 

ส่ิงเสิริัมและสินบัีสินนุกลุ่มผ้้ปรัะกอบีก�รัดงักล่�วต�มกลย์ทุธ์ SMEs Segmentation อย่์�งต่อเนื�องนับีจ�กปี 2556 จนถืงึ 

ปัจจุบัีน ส่ิงผลให้เกิดปรัะโย์ชำน์โดย์ตรังต่อกลุ่มผ้้ปรัะกอบีก�รักลุ่มฐ�นรั�กและขย์�ย์ผลต่อรัะบีบีเศึรัษฐกิจโดย์รัวม สิรุัปได้ดังน้�

ท้�ม� : รัะบีบี Dashboard Cockpit โดย์ฝ่�ย์พัฒน�และบีริัห�รัผลิตภัณฑ์์ 

ท้�ม� : รัะบีบีก�รัวัดและวิเค้ำรั�ะห์ผลก�รัดำ�เนินก�รั

รกัษาการจา้งงาน (ตำาแหน่ง)

ผลิี่ตภัณฑ์ค์ัำาประกันสิ่นเช่�อั ข้อัง บส่ย. ในป ี2563

50,000 100,000 150,000 200,000

Micro SMEs GSB

Start-up & Innovation

Start-up & Innobiz

2558  2563 2558  2563 2558  2563

5.01            41.35 5.15            43.33 22.93            138.74
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 นอกเหนือจ�กก�รัช่ำวย์เหลือ SMEs ให้เข้�ถึืงแหล่งเงินทุนอย่์�งเต็มกำ�ลังแล้ว และด้วย์มุมมองในก�รัแสิดงค้ำว�ม 

รัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมในก�รัสิร้ั�งค้ำว�มเข้มแข็งให้กับีผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs และรัะบีบีเศึรัษฐกิจของปรัะเทศึ และเพื�อช่ำวย์ให้  

SMEs สิ�ม�รัถืพลิกฟ้ื้�นคื้ำนกลับีคื้ำนส่้ิศัึกย์ภ�พได้โดย์เร็ัว ตลอดจนก�รัเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมและสิร้ั�งโอก�สิให้กับีผ้้ปรัะกอบีก�รั  

SMEs ในภ�วะและวิกฤตต่�ง ๆ บีสิย์. จึงได้ย์กรัะดับีก�รัให้ค้ำว�มร้้ัและก�รัเป็นท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน โดย์ได้จัดตั�ง  

“ศ่นย์ท้�ปีรึกษาทางการเงิน SMEs” หรืัอ “บสย. F.A. Center” เพื�อเป็นศ้ึนย์์กล�งด้�นท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงนิให้กับี SMEs  

ทั�งในด้�นสิินเชืำ�อ ก�รัปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้� และก�รัจัดก�รัธุรักิจ ด้วย์ค้ำำ�ปรึักษ�เชิำงลึกและค้ำำ�แนะนำ�โดย์ตรังอย่์�งบ้ีรัณ�ก�รั 

กับีสิำ�นักง�นเขตทั�ง 11 แห่ง และช่ำองท�ง Social Media หรืัอสืิ�อสัิงค้ำมออนไลน์ โดย์ม้ผลก�รัดำ�เนินง�นสิำ�คั้ำญ ดังน้�

 ในปี 2563 บีสิย์. ได้ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและนวัตกรัรัม ดังเห็นได้จ�กค่้ำ�นิย์ม (Value) องค์้ำกรัท้�มุ่งส่้ิก�รัเป็น

ค่้้ำคิ้ำดท�งก�รัเงินด้วย์นวัตกรัรัมให้กับี SMEs เพื�อย์กรัะดับีธุรักิจ (True Innovative Financial-Partner for SMEs) รัวมทั�งม้ 

กลยุ์ทธ์หนึ�งท้�ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญต่อก�รัพัฒน�นวัตกรัรัมผลิตภัณฑ์์ค้ำำ��ปรัะกันร้ัปแบีบีใหม่ เพื�อตอบีสินองค้ำว�มต้องก�รัของล้กค้้ำ�  

รัวมทั�งย์งัม้แผนก�รัปรัับีเปล้�ย์นองค์้ำกรั (Transformation) ม้ก�รัปรัับีเปล้�ย์นกรัะบีวนก�รัทำ�ง�น มุ่งเน้นก�รัพฒัน�ผลติภัณฑ์์หรืัอ 

ก�รับีรักิ�รัท้�เอื�ออำ�นวย์ค้ำว�มสิะดวกในก�รัใช้ำบีริัก�รั และตอบีสินองค้ำว�มต้องก�รัของล้กค้้ำ�เป็นสิำ�คั้ำญ โดย์ม้เป้�หม�ย์ท้�สิำ�คั้ำญ 

คื้ำอ ก�รัสิร้ั�งโอก�สิท�งธุรักิจให้กับีล้กค้้ำ� SMEs และรั�ย์ย่์อย์ด้วย์ก�รัเป็นเพื�อนค่้้ำคิ้ำดค้ำวบีค่้้ำกับีก�รัย์กรัะดับีข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถื 

ของ บีสิย์. สินับีสินุนเศึรัษฐกิจฐ�นรั�กอย่์�งบ้ีรัณ�ก�รั รัวมทั�งม้แผนแม่บีทก�รัจัดก�รันวัตกรัรัม (พ.ศึ. 2563 - 2567) ท้�สิะท้อน 

ก�รัทำ�ง�นอย่์�งต่อเนื�อง และชัำดเจน ม้ก�รักำ�หนดบีทบี�ทหน้�ท้�ผ้้รัับีผิดชำอบีในก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและนวัตกรัรัมในรัะดับีต่�ง ๆ 

ดังน้�

ก�รใหค้ัำ�ปรก่ษั� SMEs 

ก�รบัรหิ�รจดัำก�รเทคัโนโลยส้ำ�รสำนเทศและนวตักรรมู

ท้�ม� : รัะบีบีก�รัวัดและวิเค้ำรั�ะห์ผลก�รัดำ�เนินก�รั (PEMA) โดย์ฝ่�ย์ส่ิงเสิริัมล้กค้้ำ�และพัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั

การใหค้ัำาปรก่ษาผู้ประกอับการ SMEs
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1. คณะกรรมการ บสย. ม้หน้�ท้�ดังน้�

1. พิจ�รัณ�อนุมัตินโย์บี�ย์ก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและ

นวัตกรัรัมวิสิัย์ทัศึน์ พันธกิจ และย์ุทธศึ�สิตรั์  

ก�รัจัดก�รัค้ำว�มรั้้และก�รัจัดก�รันวัตกรัรัม และ 

แผนแม่บีทก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและนวัตกรัรัม

2. ติดต�มผลก�รัดำ�เนินง�นต�มแผนแม่บีทฯ และ 

แผนปฏิิบัีติก�รัอย่์�งน้อย์เป็นรั�ย์ไตรัม�สิ

2. คณะกรรมการด้านการกำากับด่แลกิจการท้�ด้และการแสดง

ควิามรับผิดชัอบต่อสังคม (CG&CSR) เป็ีนผ้่รับผิดชัอบต่อ  

“คณะกรรมการจัดการควิามร้่และนวัิตกรรม (KM-INNO 

Committee)” ม้หน้�ท้�ดังน้�

1. กลั�นกรัองนโย์บี�ย์ก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและนวัตกรัรัม

วสิิยั์ทศัึน์ พนัธกจิ และย์ทุธศึ�สิตร์ัก�รัจดัก�รัค้ำว�มรั้้

และก�รัจดัก�รันวตักรัรัม แผนแม่บีทก�รัจดัก�รัค้ำว�ม

รั้แ้ละนวตักรัรัม ก่อนนำ�เสินอค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.  

เพื�อพิจ�รัณ�

2. ติดต�มผลก�รัดำ�เนินง�นต�มแผนแม่บีทฯ และ 

แผนปฏิิบัีติก�รัอย่์�งน้อย์เป็นรั�ย์ไตรัม�สิ

3. ผ้่บริห่ารสายงานสนับสนุนเป็ีนผ้่รับผิดชัอบต่อ “ผ้่บริห่าร

ด้านการจัดการควิามร้่” (Chief Knowledge Officer : CKO) 

ม้หน้�ท้�ดังน้�

1. ทบีทวนนโย์บี�ย์ วิสัิย์ทัศึน์ พันธกิจ และย์ทุธศึ�สิตร์ั  

ก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัทุกปี และนำ�เสินอต่อค้ำณะกรัรัมก�รั

ด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้และก�รัแสิดงค้ำว�ม 

รัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม (CG&CSR)

2. ติดต�ม ด้แล และสินับีสินุนก�รัดำ�เนินง�นก�รัจัดก�รั

ค้ำว�มร้้ั เพื�อให้บีรัรัลเุป้�หม�ย์ 

3. ถ่ื�ย์ทอดและมอบีนโย์บี�ย์ก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ั ให้กับี

รัะดบัีผ้บ้ีรัหิ�รัสิ�ย์ง�น ฝ่�ย์ง�น ไปส่้ิก�รัปฏิบิีตัิ

4. ม้หน้�ท้�ขับีเค้ำลื�อนดังน้�

 4.1 ก�รันำ�องค์้ำกรั (KM Leadership)

 4.2 ก�รัว�งแผนและทรััพย์�กรัสินับีสินุน (Planning 

      & Resources) 

 4.3 บุีค้ำล�กรั (People)

 4.4 กรัะบีวนก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ั (KM Process)

 4.5 กรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�น (Operational Process)

 4.6 ผลลัพธ์ของก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ั (KM Results)

4. ผ้่บริห่ารสายงานสารสนเทศและดิจิทัลเป็ีนผ้่รับผิดชัอบต่อ 

“ผ้่บริห่ารด้านการจัดการนวัิตกรรม” (Chief Innovation 

Officer : CINO) ม้หน้�ท้�ดังน้�

1. ทบีทวนนโย์บี�ย์ วิสัิย์ทัศึน์ พันธกิจ และย์ทุธศึ�สิตร์ั 

ก�รัจัดก�รันวัตกรัรัมทุกปี และนำ�เสินอค้ำณะกรัรัมก�รั

ด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้และก�รัแสิดงค้ำว�ม 

รัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม (CG&CSR) 

2. กำ�หนดตัวช้ำ�วัด (KPI) และเป้�หม�ย์ด้�นก�รัเงินและ 

ไม่ใช่ำก�รัเงิน ในก�รัใช้ำค้ำว�มคิ้ำดสิร้ั�งสิรัรัค์้ำและก�รั 

จัดก�รันวตักรัรัมทั�งรัะดับีองค์้ำกรั สิ�ย์ง�น/ฝ่�ย์ง�น  

เพื�อสิะท้อนค้ำว�มสิำ�เร็ัจในก�รับีรัรัลุต�มวิสัิย์ทัศึน์ 

และพันธกิจท้�กำ�หนดก่อนดำ�เนินก�รัติดต�ม และ

ปรัะเมินผลอย่์�งสิมำ��เสิมออย่์�งน้อย์เป็นรั�ย์ไตรัม�สิ

3. ถ่ื�ย์ทอดและมอบีนโย์บี�ย์ก�รัจัดก�รันวัตกรัรัมให้กับี

รัะดบัีผ้บ้ีรัหิ�รัสิ�ย์ง�น ฝ่�ย์ง�นไปสิ้ก่�รัปฏิบิีตัิ

4. ม้หน้�ท้�ขับีเค้ำลื�อนดังน้�

 4.1 ก�รันำ�องค์้ำกรัส่้ิก�รัจัดก�รันวัตกรัรัมท้�ย์ั�งย์นื

 4.2 ยุ์ทธศึ�สิตร์ัด้�นนวัตกรัรัม

 4.3 นวัตกรัรัมเพื�อมุ่งเน้นล้กค้้ำ�และตล�ด

 4.4 ค้ำว�มร้้ัส่้ิก�รัสิร้ั�งนวัตกรัรัม

 4.5 วัฒนธรัรัมเพื�อมุ่งเน้นก�รัสิร้ั�งนวัตกรัรัม

 4.6 กรัะบีวนก�รันวัตกรัรัม

 4.7 ก�รัจัดสิรัรัทรััพย์�กรัด้�นนวัตกรัรัม

 4.8 ผลลัพธ์ด้�นนวัตกรัรัม

ระดัำบนโยบาย
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1. คณะทำางานกระบวินการปีฏิิบัติงานและการจัดการ  

Enablers (ด้านท้� 7 การจัดการควิามร้่และนวัิตกรรม)  

เป็ีนผ้่รับผิดชัอบต่อ “คณะทำางานขับเคล่�อนการจัดการ 

ควิามร้่และนวัิตกรรม” ม้หน้�ท้�ดังน้�

1. ส่ิงเสิริัม สินับีสินุน และกรัะตุ้นให้หน่วย์ง�นต่�ง ๆ  

ขององค์้ำกรัใช้ำค้ำว�มคิ้ำดสิร้ั�งสิรัรัค์้ำและบีริัห�รัจัดก�รั

ค้ำว�มรั้แ้ละนวติักรัรัมได้ต�มนโย์บี�ย์ แผนแม่บีทฯ และ

แผนปฏิิบัีติก�รัปรัะจำ�ปีท้�กำ�หนดอย่์�งม้ปรัะสิิทธิผล

2. ติดต�มและรั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�นต�มแผนแม่

บีทฯ และแผนปฏิบิีตักิ�รัปรัะจำ�ปีแก่ผ้บ้ีรัหิ�รัฯ และ 

ค้ำณะกรัรัมก�รัฯ อย่์�งสิมำ��เสิมออย่์�งน้อย์เป็นรั�ย์

ไตรัม�สิ

3. จัดทำ�ค่้้ำมือก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและค่้้ำมือก�รัจัดก�รั

นวตักรัรัมเพื�อใช้ำเป็นกรัอบีและแนวท�งในก�รัจัดก�รั

ค้ำว�มรั้แ้ละนวตักรัรัมของ บีสิย์.

2. ฝ่่ายทรัพยากรบุคคล เป็ีนผ้่รับผิดชัอบต่อ “KM Facilitator” 

และกำาห่นดให้่ฝ่่ายกลยุทธ์ัและพัฒนาระบบดิจิทัล  

เป็ีนผ้่รับผิดชัอบต่อ “IM Facilitator” ม้หน้�ท้�ดังน้�

1. เป็นผ้้ปรัะสิ�นง�น (Coordinator) เพื�อกรัะตุ้น

และสิ่งเสิริัมให้ท้มม้สิ่วนรั่วมม�กท้�สิุดและนำ�ไปสิ้่

ก�รัแก้ปัญห�

2. เป็นพ้�เล้�ย์งในก�รัเร้ัย์นร้้ั (Learning Coach) เพื�อ

ให้ผ้้เข้�รั่วม ซึ่ึ�งเป็นแหล่งค้ำว�มรั้้ฝังลึกท้�อย์้่ในตัว 

(Tacit Knowledge) ได้เล่�ถึืงปรัะสิบีก�รัณ์และ

วิธ้ก�รัแก้ปัญห� นำ�ไปส่้ิก�รัพัฒน�และจัดก�รั

ง�น/ตนเองให้ปรัะสิบีค้ำว�มสิำ�เร็ัจ และสิ�ม�รัถืห�

แนวท�ง/องค้ำค์้ำว�มร้้ัเพื�อนำ�ไปส่้ิก�รัปฏิิบัีติ ต่อย์อด

ให้เกิดปรัะสิิทธิภ�พปรัะสิิทธิผล

3. เป็นผ้้กรัะตุ้น (Catalyst) ให้เกิดก�รัเร้ัย์นร้้ัผ่�น

ค้ำำ�ถื�ม เพื�อดึงพลังหรัือศึักย์ภ�พของผ้้เข้�รั่วม

ให้เห็นถึืงปัญห� สิ�เหตุ เป้�หม�ย์ และท�งออก 

ร่ัวมกัน

4. เป็นผ้้สิร้ั�งบีรัรัย์�ก�ศึ (Climate Setter) ให้กลุ่ม

ผ่อนค้ำล�ย์ เป็นกันเอง และสิรั้�งค้ำว�มไว้ว�งใจเพื�อ

ให้เกิดก�รัสิื�อสิ�รั เรั้ย์นรั้้อย์่�งม้ปรัะสิิทธิภ�พ

5. เป็นผ้้ช่ำวย์ก�รัสืิ�อสิ�รั (Communicator Enablers) 

ชำ่วย์ให้ผ้้เข้�รั่วมแลกเปล้�ย์นข้อม้ล ปรัะสิบีก�รัณ์ 

ค้ำว�มรั้้ต่�งๆ อย์่�งเต็มท้� เต็มใจ และเปิดกว้�งท้�จะ

รัับีฟื้ังอย์่�งใค้ำรั่ค้ำรัวญ

6. เป็นผ้้สัิงเกตก�รัณ์ (Observer) รัับีร้้ัถึืงพฤติกรัรัม

ค้ำว�มรั้ ้สิึก และวิธ้ค้ำิด ของผ้ ้เข ้�รั ่วมเพื�อปรัับี

กรัะบีวนก�รัให้เหม�ะสิมอย์้่ตลอดเวล�

 ส่ิวนก�รับีริัห�รัจัดก�รัเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ  

สิ�ย์ง�นสิ�รัสินเทศึได้ม้ก�รัจัดทำ�แผนปฏิิบัีติก�รัดิจิทัลรัะย์ะ

 5 ปี และม้ก�รัทบีทวนอย่์�งสิมำ��เสิมอทุกปีให้สิอดค้ำล้องกับี

แผนวิสิ�หกิจองค์้ำกรั อ้กทั�งม้ก�รัจัดทำ� กลยุ์ทธ์ด้�นเทค้ำโนโลย์้

สิ�รัสินเทศึ แบ่ีงเป็น 5 กลยุ์ทธ์ดังน้�

 กลยุทธ์ัท้� 1 :  จัดห�/พัฒน�รัะบีบีง�นสิ�รัสินเทศึ

เพื�อสินับีสินุนก�รัดำ�เนินธุรักรัรัมขององค์้ำกรั

 กลยุทธ์ัท้� 2 : ปรัับีปรุัง/พัฒน�โค้ำรังสิร้ั�งพื�นฐ�นดิจิทัล 

เพื�อเพิ�มปรัะสิิทธิภ�พและค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์ของ

รัะบีบี IT

 กลยุทธ์ัท้� 3 : พัฒน�รัะบีบีบีริัห�รัจัดก�รัสิ�รัสินเทศึ

เพื�อก�รัจัดก�รัท้�ด้ (IT Governance)  

 กลยุทธ์ัท้� 4 : พัฒน�รัะบีบีสิ�รัสินเทศึเพื�อสินับีสินุน

ก�รัตรัวจสิอบี ก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน และก�รับีริัห�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

 กลยุทธ์ัท้� 5 : เสิรัมิสิร้ั�งและพฒัน�ศัึกย์ภ�พบีคุ้ำล�กรั

ให้ม้ค้ำว�มพร้ัอมด้�นดิจิทัล

 แผนปฏิิบัีติก�รัดิจิทัลย์งัม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้อง สิ�ม�รัถื

รัองรัับี และให้ก�รัสินับีสินุนภ�รักิจต่�ง ๆ ในแผนวิสิ�หกิจ  

บีสิย์. อย่์�งม้ปรัะสิิทธิผล โดย์สิรัุปค้ำว�มสัิมพันธ์เชืำ�อมโย์ง 

รัะหว่�งแผนปฏิิบัีติก�รัดจิิทัลกับีแผนวสิิ�หกิจ ปี 2563-2567 

ดังน้�

ระดัำบปฏิิบัติ
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 ในปี 2563 บีสิย์. ได้ม้ดำ�เนินก�รัอย่์�งต่อเนื�องในก�รั

ปรัับีปรุังรัะบีบีค้ำำ��ปรัะกนัสิินเชืำ�อท้� บีสิย์. ใช้ำง�นอย์้ใ่นปัจจุบัีน 

หรืัอรัะบีบี MAGIC เพื�อให้รัะบีบีง�นม้เสิถ้ืย์รัภ�พ และ

ปรัะสิิทธิภ�พ สิ�ม�รัถืรัองรัับีปริัม�ณข้อม้ลได้ม�กขึ�น ให้บีริัก�รั

ได้อย่์�งต่อเนื�อง รัองรัับีค้ำว�มต้องก�รัและธุรักรัรัมใหม่ๆ ได้แก่

ก�รัรัับีค้ำำ�ขอออนไลน์ โค้ำรังก�รั PGS9 และก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 

ท�งตรัง (Direct Guarantee) และย์งัได้ม้ก�รันำ�เทค้ำโนโลย์้

ท�งก�รัเงินบัีตรัดิจิทัล ม�เสิริัมปรัะสิิทธิภ�พในก�รัก�รัแจ้งหน้�

ท้�ต้องชำำ�รัะเงิน พร้ัอม QR Code สิำ�หรัับีให้ล้กค้้ำ�หรืัอล้กหน้� 

นำ�ไปสิแกนเพื�อชำำ�รัะเงินได้อย่์�งสิะดวก ม้ข้อม้ลบัีญช้ำล้กค้้ำ� 

หรืัอล้กหน้� ให้ผ้้ปฏิิบัีติง�นนำ�ไปตรัวจสิอบีรั�ย์ก�รัท้�รัับีชำำ�รัะได้

อย่์�งถ้ืกต้องค้ำรับีถ้ืวน อ้กทั�งย์ังได้นำ�รัะบีบีบีบีริัห�รัจัดก�รั

ทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำล (HRIS) เข้�ม�สินับีสินุนง�นภ�ย์ในองค์้ำกรั  

เพื�อเพิ�มปรัะสิิทธิภ�พในก�รัเก็บีข้อม้ลท้�เก้�ย์วข้องกับีทรััพย์�กรั

บุีค้ำค้ำล และสิ�ม�รัถืนำ�ข้อม้ลม�ใช้ำในก�รัวิเค้ำรั�ะห์บุีค้ำล�กรั 

เพื�อพัฒน�ศัึกย์ภ�พ รัองรัับีกรัะบีวนก�รัทำ�ง�นด้�นทรััพย์�กรั

บุีค้ำค้ำลให้ม้ปรัะสิิทธิภ�พม�กขึ�น และข้อม้ลของพนักง�น 

จะถ้ืกจัดเก็บีอย่์�งปลอดภัย์ สิอดค้ำล้องกับีพรัะรั�ชำบัีญญัติ

คุ้้ำมค้ำรัองข้อม้ลส่ิวนบุีค้ำค้ำล พ.ศึ. 2562 

 และโค้ำรังก�รัพัฒน�รัะบีบีค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อใหม่  

(CGS : Core Guarantee System) เป็นโค้ำรังก�รัท้�สิำ�คั้ำญ 

ซึึ่�งได้เริั�มดำ�เนนิก�รัม�ตั�งแต่ปี 2560 โดย์อ�ศึยั์แนวท�งก�รั

ออกแบีบีกรัะบีวนก�รัทำ�ง�นจ�กโค้ำรังก�รั BPR (Business 

Process Re-design) ม�เป็นค้ำว�มต้องก�รัหลักในก�รัพัฒน�

รัะบีบี และเพื�อเพิ�มโอก�สิค้ำว�มสิำ�เร็ัจของก�รัพัฒน�รัะบีบี  

CGS ให้เป็นไปต�มวัตถุืปรัะสิงค์้ำของโค้ำรังก�รั และขึ�นรัะบีบีได้

ต�มเวล�ท้�กำ�หนด จึงได้จัดจ้�งท้�ปรึักษ�เพื�อบีริัห�รัโค้ำรังก�รั 

CGS (Project Management Office) เข้�ม�ค้ำวบีค้ำมุก�รัดำ�เนนิ

ก�รัโค้ำรังก�รัอย่์�งม้ม�ตรัฐ�น ปัจจุบัีนโค้ำรังก�รัอย์้ใ่นกรัะบีวนก�รั

พัฒน� และทดสิอบีรัะบีบี ค้ำ�ดว่�โค้ำรังก�รัจะแล้วเสิร็ัจได้ 

ภ�ย์ในปี 2564

 ส่ิวนด้�นของค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์รัะบีบีสิ�รัสินเทศึ

นั�นในปี 2563 ได้ม้ก�รัดำ�เนินก�รัจัดจ้�งท้�ปรึักษ�เพื�อทำ�ก�รั

ปรัะเมินช่ำองโหว่และภัย์คุ้ำกค้ำ�มท�งไซึ่เบีอร์ั รัวมถึืงก�รัสิร้ั�ง

ค้ำว�มตรัะหนกัด้�นค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภยั์ท�งไซึ่เบีอร์ัแก่พนักง�น 

โดย์ก�รัจัดอบีรัมพนักง�นทุกฝ่�ย์ให้ม้ค้ำว�มตรัะหนักถึืงภัย์

คุ้ำกค้ำ�มต�มท�งไซึ่เบีอร์ั และย์ังต่ออ�ย์ุก�รัรัับีรัองม�ตรัฐ�น 

ISO/IEC 27001 : 2013 (Surveillance) ขอบีเขต รัะบีบีบีรัหิ�รั

ส่รป้คัวามูเช่�อัมูโยงแผนปฏิิบัติการดิำจทัิลี่แลี่ะแผนวสิ่าหกิจ ป ี2563-2567
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จัดก�รัค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์สิ�รัสินเทศึ (ISMS) ของง�นบีริัห�รัรัะบีบีโค้ำรังสิร้ั�งพื�นฐ�นและก�รับีริัห�รัจัดก�รัศ้ึนย์์ค้ำอมพิวเตอร์ั

หลัก ณ สิำ�นักง�นใหญ่ของบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมเพื�อสินับีสินุนรัะบีบีง�นสิ�รัสินเทศึขององค์้ำกรั และรัะบีบี

ง�นสิ�รัสินเทศึออนไลน์ (Application Online) รัวมถึืงก�รัออกหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกันโดย์วิธ้อิเล็กทรัอนิกส์ิ (e-LG)

 จ�กก�รัดำ�เนินโค้ำรังก�รั Transformation ในปี 2562 

บีสิย์. กำ�หนดแผนก�รับีริัห�รัจัดก�รัทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำลใหม่ 

ทั�งรัะบีบี ท้�มุ่งเน้นก�รัพัฒน�ก�รัดำ�เนินง�นด้�นทรััพย์�กรั

บุีค้ำค้ำลเพื�อพัฒน�ศัึกย์ภ�พบุีค้ำล�กรัและขับีเค้ำลื�อนก�รั 

ดำ�เนินง�นต�มกลย์ทุธ์ก�รัดำ�เนินง�นองค์้ำกรัใหม่ โดย์เชืำ�อมโย์ง

ให้สิอดค้ำล้องกับีธุรักิจของ บีสิย์. ท้�กำ�หนดไว้ในแผนวิสิ�หกิจ 

ทั�งในรัะย์ะสัิ�นและรัะย์ะย์�ว และแนวท�งต�มรัะบีบีปรัะเมนิ

คุ้ำณภ�พรััฐวิสิ�หกิจ เพื�อให้สิอดค้ำล้องกับีสิภ�พแวดล้อม 

ทั�งภ�ย์ในและภ�ย์นอก 

 ก�รัดำ�เนินง�นปี 2563 บี�งส่ิวนดำ�เนนิก�รัต่อเนื�อง

ม�จ�กปี 2562 และนำ�ม�ปรัะก�ศึใช้ำและถืือปฏิิบัีติตั�งแต่ 

ต้นปี 2563 ได้แก่ โค้ำรังสิร้ั�งองค์้ำกรัใหม่ บีทบี�ทหน้�ท้�ค้ำว�ม 

รัับีผิดชำอบีตั�งแต่รัะดับีสิ�ย์ง�น/ฝ่�ย์ง�น/ส่ิวนง�นจนถึืง 

รัะดับีบุีค้ำล และกำ�หนดค้ำำ�บีรัรัย์�ย์ลักษณะง�นพนักง�น 

ทุกตำ�แหน่งใหม่ท้�ชัำดเจนพร้ัอมกับีก�รักำ�หนด Competency 

ท้�สิอดค้ำล้องกับีกลยุ์ทธ์องค์้ำกรั เพื�อส่ิงเสิริัมและสินับีสินุนให้

พนักง�นปฏิิบัีติง�นบีรัรัลุเป้�หม�ย์ จัดสิรัรัพนักง�นให้ไป 

ปฏิิบัีติหน้�ท้�ท้�เหม�ะสิมกับีทักษะค้ำว�มรั้้ค้ำว�มสิ�ม�รัถื 

เนื�องจ�กเกิดก�รัเปล้�ย์นแปลงท้�เก้�ย์วข้องกับีพนักง�น 

ค่้ำอนข้�งม�ก ผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิงได้ม้ก�รัสืิ�อสิ�รัสิร้ั�งก�รัรัับีร้้ั 

ค้ำว�มเข้�ใจ ปรัะโย์ชำน์ ผลกรัะทบีต่�ง ๆ  ในก�รัดำ�เนินโค้ำรังก�รั 

Transformation เป็นรัะย์ะ ๆ ม�โดย์ตลอดตั�งแต่เริั�มโค้ำรังก�รั 

อ้กทั�งฝ่�ย์ทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำลจัดปรัะชุำมช้ำ�แจงสิร้ั�งค้ำว�มเข้�ใจ 

เรืั�องต่�ง ๆ ท้�ปรัับีปรุังและเปล้�ย์นแปลงใหม่ ในก�รัปรัะชุำม 

รัะดับีองค์้ำกรั (Town Hall Meeting) ปรัะชุำมรัะดับีสิ�ย์ง�น/

ฝ่�ย์ง�น รัวมถึืงก�รัดำ�เนินง�นต�มแผนแม่บีทด้�นบีรัิห�รั

ทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำล ปรัะจำ�ปี 2563 ซึึ่�งม้แผนง�นสิำ�คั้ำญท้� 

สินับีสินุนวิสัิย์ทัศึน์ พันธกิจ กลย์ทุธ์ และค่้ำ�นิย์มขององค์้ำกรั  

ม้จำ�นวน 8 แผนง�น ดังน้�

1. โค้ำรังก�รัจัดทำ�พจน�นุกรัมเชิำงสิมรัรัถืนะ (Competency  

Dictionary) ต�มท้� บีสิย์. ใช้ำรัะบีบี Competency Model 

ม�กำ�หนดข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถืของบุีค้ำล�กรั (Workforce 

Capability) อันปรัะกอบีด้วย์สิมรัรัถืนะ 3 รัะดับี ได้แก่ 

สิมรัรัถืนะหลัก (Core Competency : CC) สิมรัรัถืนะ

ท�งก�รับีริัห�รั (Managerial Competency : MC) และ 

สิมรัรัถืนะต�มหน้�ท้�ง�น (Functional Competency 

: FC) เนื�องด้วย์ในปี 2562 ภ�ย์หลังจ�กก�รัก�รัดำ�เนิน

โค้ำรังก�รั HR Transformation แล้วเสิร็ัจ ส่ิงผลให้  

บีสิย์. ม้ Competency ใหม่ทั�ง 3 รัะดับี ทั�ง CC, MC และ 

FC ดังนั�น เพื�อกำ�หนดกรัอบีและทศิึท�งในก�รัปรัะเมนิ 

ข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถืบุีค้ำล�กรัในแต่ละรัะดับีและนำ�ไปส่้ิ 

ก�รัพฒัน�บุีค้ำล�กรัได้ตรังต�มค้ำว�มต้องก�รัขององค์้ำกรั 

จึงได้ม้ก�รักำ�หนดค้ำำ�นิย์�มและพฤติกรัรัมบ่ีงช้ำ�ต�ม 

ค่้ำ�ค้ำ�ดหวังในแต่ละตำ�แหน่ง และจัดทำ�เป็นค่้้ำมือเผย์

แพร่ัให้กับีผ้้บีริัห�รัและพนักง�นได้รัับีทรั�บีสิำ�หรัับีใช้ำ 

ในก�รัปรัะเมินคุ้ำณลักษณะและว�งแผนก�รัพัฒน�

บุีค้ำล�กรัรั�ย์บุีค้ำค้ำลต่อไป

2. โค้ำรังก�รัก�รัจัดทำ�ท�งก้�วหน้�ในสิ�ย์อ�ช้ำพ (Career 

Path) และแผนพัฒน�สิ�ย์อ�ช้ำพ (Career Development) 

เป็นก�รัสิร้ั�งเส้ินท�งสัิ�งสิมปรัะสิบีก�รัณ์และผลง�น 

ท้�จำ�เป็นสิำ�หรัับีก�รัดำ�รังตำ�แหน่งเป้�หม�ย์ เพื�อให้ บีสิย์. 

สิ�ม�รัถืว�งแผนอตัรั�กำ�ลังค้ำนคุ้ำณภ�พ ในขณะเด้ย์วกัน

ก็เป็นก�รัสิร้ั�งแรังจ้งใจให้บุีค้ำล�กรัพัฒน�ตนเองให้ 

สัิ�งสิมปรัะสิบีก�รัณ์และผลง�นได้ต�มเส้ินท�งใน 

ตำ�แหน่งง�นต่�ง ๆ  โดย์เฉพ�ะอย่์�งย์ิ�งตำ�แหน่งท้�ม้ลักษณะ

ง�นในก�รับีริัห�รั ซึึ่�งม้ค้ำว�มจำ�เป็นท้�ผ้้ดำ�รังตำ�แหน่ง 

ต้องสัิ�งสิมปรัะสิบีก�รัณ์ท้�หล�กหล�ย์ จ�กผลก�รัดำ�เนิน

โค้ำรังก�รัฯ ในปี 2563 ได้ผลผลิตจ�กก�รัดำ�เนินง�น ดังน้�

• บีสิย์. ม้ก�รัจัดกลุ่ม Job Family ใหม่ โดย์แบ่ีงเป็น  

10 Job Families

• จัดทำ� Functional Career Path ทุกฝ่�ย์ง�น

• กำ�หนดหลักเกณฑ์์ก�รัโอนย้์�ย์ เลื�อนรัะดับี และ 

ก�รัแต่งตั�งพนักง�น ท้�สิอดค้ำล้องกับี Career Path

• ทบีทวนและปรัับีปรัุง Functioal Competency  

ใหม่ โดย์ม้ก�รักำ�หนดกิจกรัรัมในก�รัปรัะเมินผล 

ท้�เป็นร้ัปธรัรัม

• พัฒน�รัะบีบี Success Profile สิำ�หรัับีใช้ำในก�รัรั�ย์ง�น

ปรัะสิบีก�รัณ์และผลง�นของพนักง�นรั�ย์บีุค้ำค้ำล,  

ก�รัปรัะเมิน Competency Gap และว�งแผนพัฒน�

รั�ย์บุีค้ำค้ำล
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• จัดทำ�หลักเกณฑ์์ก�รัคั้ำดเลือกผ้้สืิบีทอดตำ�แหน่ง  

(Successor)

3. โค้ำรังก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและนวัตกรัรัม (Knowledge 

Management & Innovation (KM & INNO) บีสิย์. 

ได้แต่งตั�งค้ำณะทำ�ง�นกรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�นและ 

ก�รัจัดก�รั (Enablers) ด้�นท้� 7 ก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ั

และนวัตกรัรัม ทำ�หน้�ท้�ในก�รัขับีเค้ำลื�อนก�รัจัดก�รั

ค้ำว�มร้้ัและนวัตกรัรัมของ บีสิย์. ภ�ย์ใต้ก�รันำ�ท้ม 

ของผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นสิ�รัสินเทศึและดิ จิ ทัลเป็น 

หัวหน้�ค้ำณะทำ�ง�นและผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นสินับีสินุน 

เป็นท้�ปรึักษ�ค้ำณะทำ�ง�น โดย์ในปี 2563 จ�กผล 

ก�รัดำ�เนินโค้ำรังก�รัฯ ของค้ำณะทำ�ง�นฯ Enablers  

ด้�นท้� 7 ก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและนวัตกรัรัม ได้ผลผลิต 

(Output) จ�กก�รัดำ�เนินง�นดังน้�

• กำ�หนดนโย์บี�ย์ วิสัิย์ทัศึน์ พันธกิจ และย์ุทธศึ�สิตร์ั

ก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและนวัตกรัรัม (Knowledge 

Management Innovation Management  

Policy) ของ บีสิย์.

• จัดทำ�แผนแม่บีทก�รัจัดก�รัค้ำว�มรั้้และนวัตกรัรัม

ปี 2564 และปี 2564-2568 แผนปฏิิบัีติก�รั 

ก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ั  และนวัตกรัรัม ปี 2564

• กำ�หนดรัะบีบีและกรัะบีวนก�รัสิำ�คั้ำญเพื�อขับีเค้ำลื�อน 

ก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ันวัตกรัรัม

• จัดทำ�ค่้้ำมือก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัและนวัตกรัรัม

• สิร้ั�งค้ำว�มตรัะหนัก ค้ำว�มเข้�ใจ ก�รัม้ส่ิวนร่ัวมและ

ก�รัสิร้ั�งแรังจ้งใจด้�นก�รัจัดก�รัค้ำว�มร้้ัผ่�นกิจกรัรัม

โค้ำรังก�รั ต่�ง ๆ ได้แก่ Business Transformation 

with G Suite, TCG Innovation Contest, TCG KM 

& INNO Day

4. โค้ำรังก�รัพัฒน�และติดตั�งรัะบีบีบีริัห�รัจัดก�รัทรััพย์�กรั

บุีค้ำค้ำล เป็นก�รันำ�เทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึม�ใช้ำโดย์ 

ก�รัพัฒน�รัะบีบีก�รับีริัห�รัและพัฒน�บุีค้ำล�กรัให้ม้

ปรัะสิิทธิภ�พม�กขึ�น ก�รัม้ฐ�นข้อม้ลกล�งท้�ใช้ำเก็บี 

ข้อม้ลท้�เก้�ย์วข้องกับีทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำลขององค์้ำกรัท้�ม้ 

ค้ำว�มปลอดภัย์ สิ�ม�รัถืนำ�ข้อม้ลม�ใช้ำในก�รัวิเค้ำรั�ะห์  

และรัองรัับีก�รัเชืำ�อมโย์งข้อม้ลกับีรัะบีบีต่�ง ๆ ภ�ย์ใน 

บีสิย์. โดย์ก�รัจ้�งท้�ปรึักษ�เพื�อม�พัฒน�และติดตั�ง

รัะบีบีบีริัห�รัจัดก�รัทรััพย์�กรับีคุ้ำค้ำล เริั�มพัฒน�รัะบีบีม� 

ตั�งแต่ต้นปี และนำ�รัะบีบีขึ�นใช้ำจริังในช่ำวงปล�ย์ปี 2563 

5. โค้ำรังก�รัขับีเค้ำลื�อนค่้ำ�นิย์มไปส่้ิวัฒนธรัรัมองค์้ำกรั  

ปี 2563 บีสิย์. ปรัับีเปล้�ย์นค่้ำ�นิย์มใหม่ โดย์มุ่งเน้นก�รั

สิร้ั�งพฤติกรัรัมท้�พึงปรัะสิงค์้ำในองค์้ำกรัร่ัวมกันภ�ย์ใต้ 

ค่้ำ�นิย์มองค์้ำกรัใหม่ คื้ำอ T : True innovative financial  

partner for SMEs C : Connectivity for business  

possibilities โย์งใย์เพื�อค้ำว�มเป็นไปได้ท�งธุรักิจ  

G : Governance for sustainable growth โปร่ังใสิ  

สุิจริัต เพื�อก�รัเติบีโต โดย์กำ�หนดกรัอบีพฤติกรัรัมหลัก 

ท้�พึงปรัะสิงค์้ำและไม่พึงปรัะสิงค์้ำ (Do-Don’t) จัดทำ� 

แผนง�น/จัดกิจกรัรัมเสิรัิมสิร้ั�งค่้ำ�นิย์ม เผย์แพร่ัค่้้ำมือ 

ค่้ำ�นิย์มเพื�อขับีเค้ำลื�อนวัฒนธรัรัมองค์้ำกรั พร้ัอมทั�งม้ก�รั

ปรัะเมินผลเพื�อสิะท้อนปรัะสิิทธิผลในก�รัดำ�เนินก�รั  

ซึึ่�งพบีว่�พนักง�นรัับีร้้ัและเข้�ใจค่้ำ�นิย์มท้�ปรัับีเปล้�ย์นใหม่  

ม้พฤติกรัรัมท้�พึงปรัะสิงค์้ำต�มค่้ำ�นิย์มท้�ปรัับีเปล้�ย์นใหม่  

และพึงพึงพอใจในก�รัจัดกิจกรัรัมเพื�อส่ิงเสิริัมค่้ำ�นิย์ม 

ผลลัพธ์ของก�รัปรัะเมินม้รัะดับีค้ำะแนนส้ิงกว่�เป้�หม�ย์

ท้�กำ�หนด

6. โค้ำรังก�รัก�รัสิำ�รัวจห�ปัจจัย์ค้ำว�มพึงพอใจและ

ค้ำว�มผ้กพันของพนักง�น บีสิย์. ในปี 2563 ม้ก�รั

ทบีทวนปัจจัย์ค้ำว�มพึงพอใจและค้ำว�มผ้กพันของ

บุีค้ำล�กรัทุกกลุ่ม โดย์ก�รัจัดทำ� Focus Group  

จ�กกลุ่มตัวอย่์�งของพนักง�น เพื�อนำ�ม�ใช้ำปัจจัย์ 

ในก�รัสิำ�รัวจค้ำว�มพึงพอใจและค้ำว�มผ้กพันของ 

พนักง�น จ�กผลสิำ�รัวจค้ำว�มผ้กพันของพนักง�น  

(Employee Engagement) ผลสิำ�รัวจก�รัสินับีสินุน

พนักง�น (Employee Enablement) พบีว่�รัะดับี 

ค้ำะแนนเพิ�มขึ�นม�กกว่�ปี 2562 

7. ก�รัให้ทุนก�รัศึึกษรัะดับีปริัญญ�โท ดำ�เนินทบีทวน 

หลักเกณฑ์์ก�รัให้ทุนก�รัศึึกษ�โดย์กำ�หนดสิ�ข�วิชำ�

สิอดค้ำล้องกับีค้ำว�มต้องขององค์้ำกรัทั�งในปัจจุบัีนและ 

รัองรัับีอน�ค้ำต ได้แก่ ค้ำณิตศึ�สิตร์ัปรัะกันภัย์ ก�รัเงิน  

ก�รัตล�ด และเทค้ำโนโลสิ�รัสินเทศึ โดย์ในปี 2563  

ม้ผ้้ท้�ได้รัับีก�รัคั้ำดเลือกให้ได้รัับีทุนก�รัศึึกษ�จำ�นวน 4 ค้ำน 

ในสิ�ข�วชิำ�ก�รัเงนิปรัะย์กุต์ 1 ค้ำน ก�รัตล�ด 1 ค้ำน รัะบีบี

สิ�รัสินเทศึท�งธุรักิจดิจิทัล 1 ค้ำน และบีริัห�รัเทค้ำโนโลย์้

สิ�รัสินเทศึ 1 ค้ำน
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8. ก�รัย์กรัะดับีค้ำว�มร้้ัค้ำว�มเช้ำ�ย์วชำ�ญ และทักษะบุีค้ำล�กรั

ด้�น HR โดย์ย์กม�ตรัฐ�นของบุีค้ำล�กรัเพิ�มค้ำว�มเป็น 

มืออ�ช้ำพ ด้วย์ก�รัส่ิงเสิริัมและพัฒน�ให้ม้ทักษะ 

ค้ำว�มร้้ั ค้ำว�มสิ�ม�รัถืในเชิำงลึก สิ�ม�รัถืปฏิิบัีติง�นสิอดรัับี

กับีธุรักิจท้�ม้ก�รัเปล้�ย์นแปลง รัวมถืงึเป็นหุ้นส่ิวนท�งธรุักิจ 

(Business Partner) ท้�สิ�ม�รัถืให้ค้ำำ�ปรึักษ�และให้ก�รั

สินับีสินุน ผ้้บีริัห�รัและหน่วย์ง�นต่�ง ๆ ในก�รัว�งแผน

และบีริัห�รัทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำล ส่ิงเสิริัมให้พนักง�นเข้�รัับี

ก�รัทดสิอบีคุ้ำณวุฒิวิชำ�ช้ำพ HR ปัจจุบัีนม้บุีค้ำล�กรัท้�ได้รัับี 

คุ้ำณวุฒิวิชำ�ช้ำพไปแล้วจำ�นวน 2 รั�ย์  

 

 ในปี 2563 ม้ก�รัดำ�เนินง�นสิำ�คั้ำญ ๆ เพิ�มจ�ก 

แผนง�นโค้ำรังก�รัดังกล่�วข้�งต้น ดังน้�

ด้ำานบรหิารทรพัยากรบ้คัคัลี่ (HRM) 
 บุีค้ำล�กรัเป็นทรััพย์�กรัสิำ�คั้ำญในก�รัขับีเค้ำลื�อนองค์้ำกรั

ให้สิ�ม�รัถืดำ�เนินง�นได้บีรัรัลุเป้�หม�ย์ บีสิย์. จึงได้กำ�หนด

แผนก�รับีริัห�รัทรััพย์�กรับีคุ้ำค้ำล เพื�อให้เป็นแนวท�งในก�รัด้แล

พนักง�นในด้�นก�รับีรัิห�รัจัดก�รัทรััพย์�กรับีุค้ำค้ำล ม้ก�รั 

ดำ�เนินก�รัด้�นผลตอบีแทนและสิวัสิดิก�รัเพื�อให้พนักง�น 

ม้คุ้ำณภ�พช้ำวิตท้�ด้ม้ค้ำว�มสุิข โดย์นำ�ผลก�รัปรัะเมินค่้ำ�ง�น 

โค้ำรังสิร้ั�งเงินเดือนและโค้ำรังสิร้ั�งตำ�แหน่งง�นใหม่ ม�ใช้ำปรัะกอบี

ก�รัจัดสิรัรัก�รัจ่�ย์เงินค่้ำ�ตอบีแทนให้กับีพนักง�น โดย์เฉพ�ะ 

ก�รัปรัับีขึ�นเงืนเดือนปรัะจำ�ปีท้�เชืำ�อมโย์งกับีก�รัปรัะเมินผล 

ก�รัปฏิิบัีติง�นและเหม�ะสิมกับีรัะดับีและตำ�แหน่งหน้�ท้� 

ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของพนักง�น รัวงถึืงก�รัลดค้ำว�มเหลื�อมลำ�� 

และเกดิค้ำว�มเป็นธรัรัม และสิ�ม�รัถืแข่งขันกับีตล�ด ม้ก�รั

ทบีทวนรัะบีบีปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�นให้ม้แนวท�งท้�เป็น

ม�ตรัฐ�นสิ�ม�รัถืนำ�ไปปฏิิบัีติใช้ำทั�วทั�งองค์้ำกรั ก�รัจดัสิวัสิดิก�รั

และสิิทธิปรัะโย์ชำน์ให้กับีพนักง�นค้ำรัอบีค้ำลุมไปถึืงค้ำรัอบีค้ำรััว 

ของพนกัง�น ให้ก�รัช่ำวย์เหลอืส่ิงเสิรัมิและพฒัน�ค้ำณุภ�พช้ำวติ 

ในด้�นต่�ง ๆ เช่ำน ก�รัตั�งชำมรัมด้�นก้ฬ�และกิจกรัรัม 

นันทน�ก�รัต่�ง ๆ ก�รัให้รั�งวัล Long Service Award  

เพื�อตอบีแทนพนักง�นท้�ม้ค้ำว�มมุ่งมั�นตั�งใจปฏิิบัีติง�นอย์้ ่

เป็นกำ�ลังสิำ�คั้ำญให้กับีองค์้ำกรั 

 และจ�กสิถื�นก�รัณ์ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของเชืำ�อไวรััสิ 

COVID-19 ส่ิงผลให้เกิดก�รัเปล้�ย์นแปลงก�รับีริัห�รัทรััพย์�กรั

บุีค้ำค้ำลเป็นอย่์�งม�ก จึงได้ปรัับีแผนก�รัดำ�เนินง�นและนำ�

เทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึม�ใช้ำปรัับีวิธ้ก�รัทำ�ง�นใหม่ ได้แก่  

ก�รัสัิมภ�ษณ์พนักง�น Online ก�รัปรัับีลด/เหลื�อมเวล�ทำ�ง�น 

และก�รัรัักษ�รัะย์ะห่�งรัะหว่�งกัน (Social Distancing) แบ่ีงท้ม

ปฎิบัีติง�นให้ปฏิิบัีติจ�กท้�บ้ี�น (Work from Home) ปฏิิบัีติง�น

จ�กสิถื�นท้�สิำ�รัอง (Co-site) ก�รัปฏิิบัีติง�นท้�สิำ�นักง�นใหญ่และ

สิ�ข� ให้ก�รัสินับีสินุนเค้ำรืั�องมือเทค้ำโนโลย์ท้้�จำ�เป็นต่อก�รัปฎิบัีติ

ง�นจ�กพื�นท้�พักอ�ศัึย์ จัดห�อุปกรัณ์ป้องกัน กำ�หนดม�ตรัก�รั

ก�รัรัักษ�ค้ำว�มสิะอ�ดเพื�อให้ถ้ืกสุิขลักษณะและสิอดค้ำล้องกับี

ม�ตรัฐ�นของกรัมค้ำวบีคุ้ำมโรัค้ำติดต่อ

 
ด้ำานการพัฒนาทรพัยากรบ้คัคัลี่ (HRD)  
 ก�รัพัฒน�บุีค้ำล�กรัใช้ำแนวท�งก�รัพัฒน�บุีค้ำล�กรั

แบีบี Competency Based Model และใช้ำร้ัปแบีบีก�รัพัฒน�

ต�ม Model  70 : 20 : 10 (70 = By Experience ก�รัพัฒน�

ตนเองและเร้ัย์นร้้ัจ�กปรัะสิบีก�รัณ์, 20 = By Exchange  

ก�รัแลกเปล้�ย์นค้ำว�มร้้ั/ก�รัสิอนง�น/ก�รัให้ค้ำำ�แนะนำ�,  

10 = By Education ก�รัอบีรัม)  ในปี 2563 ได้เพิ�มช่ำองท�งก�รั

เร้ัย์นร้้ัในร้ัปแบีบีออนไลน์ในร้ัปแบีบี Google Meet , Platform 

ของ SEAC , Zoom ทำ�ให้พนักง�นม้โอก�สิเข้�ถึืงแหล่งก�รัเร้ัย์น

ร้้ัได้ทั�วถึืง พร้ัอมกับีส่ิงเสิริัมให้เกิด Self-Learning ท้�เปิดโอก�สิ

ให้พนักง�นได้เร้ัย์นในสิิ�งท้�ตนเองสินใจ ซึึ่�งเป็นก�รัสิร้ั�งให้เกิด

บีรัรัย์�ก�ศึแห่งก�รัเร้ัย์นร้้ั  

 ก�รัพัฒน� Core & Managerial Competency  

ใช้ำก�รัเร้ัย์นร้้ัในร้ัปแบีบีออนไลน์ของโค้ำรังก�รั YourNextYou 

บีริัษัท  SEAC กำ�หนดให้พนักง�นเข้�อบีรัมขั�นตำ��ค้ำนละ  

2  หลักส้ิตรั ภ�ย์ในรัะย์ะเวล� 4 เดือน  จำ�นวนบุีค้ำล�กรัท้�เข้�

รัับีก�รัอบีรัมม้ทั�งหมด 335 ค้ำน เข้�อบีรัมทั�งหมด 2,498 ค้ำรัั�ง 

เฉล้�ย์ค้ำนละ 7 ค้ำรัั�ง และทุกค้ำนเข้�รัับีก�รัอบีรัมตั�งแต่ 2 หลักส้ิตรั

ขึ�นไปค้ำรับีทุกค้ำน  ในส่ิวนของก�รัพัฒน� Functional  

Competency ได้ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีกลุ่ม Core Business  

ก่อน ได้แก่ ฝ่�ย์วิเค้ำรั�ะห์ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ ฝ่�ย์กิจก�รัสิ�ข�  

และฝ่�ย์พัฒน�และบีริัห�รัผลิตภัณฑ์์ เพื�อพัฒน�ค้ำว�มร้้ัและ

ทักษะท้�เก้�ย์วกับีก�รัวิเค้ำรั�ะห์สิินเชืำ�อ  ก�รัตล�ดแบีบีดิจิทัล  

รัวมถืึงก�รัให้บุีค้ำล�กรัเข้�อบีรัมในหลักส้ิตรัของ OMEGA   

ในปี 2563 ม้ก�รัจัดอบีรัมรัวมทั�งสิิ�น 97 หลักส้ิตรั แบ่ีงเป็นก�รั

อบีรัมภ�ย์ใน 58 หลักส้ิตรั และก�รัอบีรัมภ�ย์นอก  

39 หลักส้ิตรั  

 นอกจ�กนั�นย์ังม้ก�รัจัดกิจกรัรัมก�รัแลกเปล้�ย์น 

เร้ัย์นร้้ั ม้ก�รักำ�หนดให้ทุกฝ่�ย์ง�นดำ�เนนิก�รัถ่ื�ย์ทอดค้ำว�มรั้ท้้�

ได้รัับีจ�กก�รัอบีรัม และแนวท�งก�รันำ�ค้ำว�มร้้ัไปปรัะย์ุกต์ 

ใช้ำ ในฝ่�ย์ง�นของตนอย่์�งน้อย์ 3 ค้ำรัั�ง ซึึ่�งทุกฝ่�ย์ง�นได้จัด

กิจกรัรัมแลกเปล้�ย์นเร้ัย์นร้้ัตั�งแต่ 3 ค้ำรัั�งขึ�นไป
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แนวนโยบั�ยก�รกำ�กับักิจก�รท้�ด้ำ
 ในปี 2563 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ปรัับีปรุังนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้  

ก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมและก�รัต่อต้�นก�รัทุจริัตค้ำอร์ัรััปชัำ�นและก�รัปรัะพฤติมิชำอบีให้สิอดค้ำล้องกับีหลักก�รักำ�กับี

ด้แลกิจก�รัท้�ด้สิำ�หรัับีบีริัษัทจดทะเบี้ย์นของสิำ�นักง�นค้ำณะกำ�กับีหลักทรััพย์์และตล�ดหลักทรััพย์์ (สิำ�นักง�น ก.ล.ต.)  

และหลักก�รัแนวท�งก�รักำ�กับีด้แลท้�ด้ในรััฐวิสิ�หกิจของสิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รันโย์บี�ย์รััฐวิสิ�หกิจ (สิค้ำรั.) ต�มหลัก 

Apply or Explain ซึ่ึ�งให้นำ�หลักก�รัและแนวท�งไปปรัับีใช้ำต�มค้ำว�มเหม�ะสิมกับีก�รับีรัิห�รัจัดก�รั นอกจ�กน้� บีสิย์.  

ได้กำ�หนดนโย์บี�ย์ก�รัพัฒน�ค้ำว�มย์ั�งย์ืน โดย์นำ�เป้�หม�ย์ก�รัพัฒน�อย่์�งย์ั�งย์ืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) ขององค้ำ์ก�รัสิหปรัะชำ�ชำ�ติกำ�หนดเป็นกรัอบีทิศึท�งก�รัดำ�เนินง�น และจัดทำ�โค้ำรังสิร้ั�งและรัะบีบีบีรัิห�รัจัดก�รั 

ต�มหลักม�ตรัฐ�นว่�ด้วย์ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม (ISO 26000) เพื�อเป็นกลไกขับีเค้ำลื�อนสิำ�คั้ำญในก�รัสิร้ั�งคุ้ำณค่้ำ�ร่ัวมด้�น

เศึรัษฐกิจ สัิงค้ำม สิิ�งแวดล้อม และค้ำว�มย์ั�งย์ืนขององค์้ำกรั

 บีสิย์. กำ�หนดนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ต�มม�ตรัฐ�นสิ�กล เพื�อเป็นหลักปฏิิบัีติของค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.  

ผ้้บีริัห�รัและพนักง�นทุกรัะดับี 7 ปรัะก�รั ได้แก่ 

1. ม้ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อผลก�รัปฏิิบัีติหน้�ท้� (Accountability) 

2. ม้ค้ำว�มสิำ�นึกในหน้�ท้�ด้วย์ข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถืและปรัะสิิทธิภ�พท้�เพ้ย์งพอ (Responsibility) 

3. ปฏิิบัีติต่อผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์โดย์สุิจริัตและเท่�เท้ย์มกัน (Equitable Treatment)

4. ม้ค้ำว�มโปร่ังใสิในก�รัดำ�เนินง�น ตรัวจสิอบีได้ และม้ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลท้�ถ้ืกต้องและค้ำรับีถ้ืวนแก่ผ้้เก้�ย์วข้อง 

(Transparency) 

5. ม้ส่ิวนร่ัวมในก�รัสิร้ั�งม้ลค่้ำ�เพิ�มแก่กิจก�รัทั�งในรัะย์ะสัิ�นและรัะย์ะย์�ว (Value Creation) 

6. ม้ก�รัสิ่งเสิรัิมพัฒน�ก�รักำ�กับีด้แลและจรัรัย์�บีรัรัณท้�ด้ในก�รัดำ�เนินธุรักิจ และจรัรัย์�บีรัรัณของบีุค้ำล�กรั 

(Ethics) 

7. ม้ส่ิวนร่ัวมและส่ิงเสิริัมในก�รักรัะจ�ย์โอก�สิแก่สิ�ธ�รัณะในก�รัร่ัวมแสิดงค้ำว�มคิ้ำดเห็น (Participation) 

 ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ผ้้บีริัห�รัและพนักง�นทุกรัะดับี ปฏิิบัีติหน้�ท้�ด้วย์ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีรัะมัดรัะวัง (Duty of Care) 

ซืึ่�อสัิตย์์สุิจริัตต่อองค์้ำกรั (Duty of Loyalty) และปฏิิบัีติต�มหลักก�รัและแนวท�งก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ ซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์ 

10 หมวด ดังต่อไปน้�

ด้ำ�นก�รกำ�กับัดำแูลกิจก�รท้�ด้ำ

ห่มวิดท้� 1 บีทบี�ทของภ�ค้ำรััฐ

ห่มวิดท้� 2 ก�รัตรัะหนกัถึืงบีทบี�ทและค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของค้ำณะกรัรัมก�รัในฐ�นะผ้น้ำ�องค้ำก์รัท้�สิร้ั�งค้ำณุค่้ำ�ใหแ้ก่กิจก�รั

อย์่�งย์ั�งย์ืน

ห่มวิดท้� 3 ก�รัเสิริัมสิร้ั�งค้ำณะกรัรัมก�รัท้�ม้ปรัะสิิทธิผล

ห่มวิดท้� 4 ก�รัสิรัรัห�และพัฒน�ผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิงและก�รับีริัห�รับุีค้ำล�กรั

ห่มวิดท้� 5 บีทบี�ทของผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์

ห่มวิดท้� 6 ก�รัส่ิงเสิริัมนวัตกรัรัมและก�รัปรัะกอบีธุรักิจอย์่�งม้ค้ำว�มรัับีผิดชำอบี

ห่มวิดท้� 7 ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ล

ห่มวิดท้� 8 ก�รัด้แลให้ม้รัะบีบีก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในท้�เหม�ะสิม

ห่มวิดท้� 9 ก�รัสินับีสินุนก�รัม้ส่ิวนร่ัวมและก�รัสืิ�อสิ�รักับีผ้้ถืือหุ้น

ห่มวิดท้� 10 จรัรัย์�บีรัรัณ
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 บีสิย์. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รัสิร้ั�งองค์้ำกรัให้ม้ 

ค้ำว�มย์ั�งยื์นและเป็นส่ิวนหนึ�งในก�รัสิร้ั�งเศึรัษฐกิจปรัะเทศึ

ให้เจริัญก้�วหน้� จึงได้กำ�หนดนโย์บี�ย์ด้�นก�รัแสิดง 

ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม โดย์ย์ึดกรัอบีก�รัดำ�เนินง�น 

ต�มพันธกิจเพื�อวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม  

(SMEs) เป็นสิำ�คั้ำญ และน้อมนำ�แนวพรัะรั�ชำดำ�ริัปรััชำญ� 

ของเศึรัษฐกิจพอเพ้ย์งม�ปรัะย์ุกต์ใช้ำ ค้ำวบีค่้้ำกับีก�รันำ� 

เป้�หม�ย์ก�รัพัฒน�อย่์�งย์ั�งย์ืน (SDGs) เป็นกรัอบีก�รั

ดำ�เนินง�นเพื�อสัิงค้ำม และนำ�แนวปฏิิบัีติด้�นก�รัแสิดง 

ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมม�เป็นส่ิวนหนึ�งในก�รับีริัห�รั

จัดก�รักรัะบีวนก�รัท�งธุรักิจ ด้วย์ก�รันำ�ศัึกย์ภ�พและ 

ข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถืของ บีสิย์. ม�ใช้ำในก�รัส่ิงเสิริัมและ

สินับีสินุนก�รัพัฒน�เพื�อสิร้ั�งโอก�สิและคุ้ำณปรัะโย์ชำน์ 

ให้แก่สัิงค้ำมและชุำมชำนท้�สิำ� คั้ำญ นอกเหนือจ�กให้ 

ค้ำณะกรัรัมก�รั ผ้้บีริัห�รั และพนกัง�น บีสิย์. ม้ส่ิวนร่ัวม 

ในก�รัพัฒน�ชุำมชำนและสัิงค้ำม สิอดค้ำล้องต�มนโย์บี�ย์ 

ก�รัพัฒน�ค้ำว�มย์ั�งย์ืนของ บีสิย์. ท้�จะช่ำวย์ส่ิงเสิริัมให้ 

องค์้ำกรั สัิงค้ำมและชุำมชำน เกิดก�รัพัฒน�และพึ�งพ�ตนเอง 

ได้อย่์�งย์ั�งย์นื 

 บีสิย์. มุ่งเน้นก�รัดำ�เนินกิจก�รัด้วย์ค้ำว�มซืึ่�อสัิตย์์

สุิจริัต โปร่ังใสิ ปฏิิบัีติต�มกฎหม�ย์ รัะเบ้ีย์บี ข้อบัีงคั้ำบี 

ท้�เก้�ย์วข้อง รัวมถึืงม�ตรัก�รัต่อต้�นก�รัทุจริัตค้ำอร์ัรััปชัำ�น

และก�รัปรัะพฤติมิชำอบีอย่์�งเค้ำร่ังค้ำรััด ไม่เร้ัย์ก/รัับี

หรืัอให้ผลปรัะโย์ชำน์อื�นใดกับีผ้้ท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์.  

ทุกกลุ่มอ�ทิ เจ้�หน้�ท้�ของรััฐ ค่้้ำค้้ำ� ล้กค้้ำ� ฯลฯ ท้�อ�จม้ 

ค้ำว�มเ ส้ิ� ย์ ง ต่อก�รั เ กิด ทุจ ริัตค้ำอ ร์ั รััป ชัำ� นและก�รั 

ปรัะพฤติมิชำอบี หรัืออ�จม้ผลทำ�ให้ภ�พลักษณ์และ 

ชืำ�อเส้ิย์งของ บีสิย์. เส้ิย์ห�ย์นอกเหนือจ�กก�รัให้สินับีสินุน

หน่วย์ง�นหรัือองค์้ำกรัเพื�อร่ัวมกันต่อต้�นก�รัทุจริัต

ค้ำอร์ัรััปชัำ�นและก�รัปรัะพฤติมิชำอบีโดย์กำ�หนดให้ค้ำณะ

กรัรัมก�รั บีสิย์. ผ้้บีริัห�รัและพนักง�นม้หน้�ท้�ค้ำว�ม 

รัับีผิดชำอบีในก�รัต่อต้�นก�รัทุจริัตค้ำอร์ัรััปชัำ�นและ 

ก�รัปรัะพฤติมิชำอบี ดังต่อไปน้�

1. ปรัะพฤติปฏิิบัีติต�มค่้ำ�นิย์มองค์้ำกรั เพื�อนำ� 

ไปส่้ิวัฒนธรัรัมองค์้ำกรัต่อต้�นก�รัทุจริัต

ค้ำอร์ัรััปชัำ�นและก�รัปรัะพฤติมิชำอบี

2. ปฏิิบัีติตนด้วย์ค้ำว�มซืึ่�อสัิตย์์สุิจริัต มุ่งมั�น และ

สิรั้�งค้ำว�มรั่วมมือในก�รัต่อต้�นก�รัทุจรัิต

ค้ำอร์ัรัปัชำั�นและก�รัปรัะพฤตมิชิำอบีทกุร้ัปแบีบี

3. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีปรัะโย์ชำน์ส่ิวนรัวมของ

องค์้ำกรัม�กกว่�ปรัะโย์ชำน์ส่ิวนตน เพื�อป้องกนั

ไม่ให้เกิดค้ำว�มขัดแย์้งท�งผลปรัะโย์ชำน์  

(Conflict of Interest)

 ในปี 2563 บีสิย์. ได้กำ�หนดแผนง�นและกิจกรัรัมด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้และก�รัปฏิิบัีติต�มกฎเกณฑ์์  

แบ่ีงเป็นกลยุ์ทธ์ 3 ด้�น ได้แก่ 

 กลยุทธ์ัท้� 1 พัฒนางานด้านการกำากับด่แลกิจการท้�ด้และการปีฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ให่้ม้ควิามเปี็นระบบ  

 โดยดำาเนินการผ่านกิจกรรม ดังต่อไปน้�

1. จัดทำ�และทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติต่�ง ๆ ทั�งหมด 16 เรืั�อง และเผย์แพรั่ผ่�นชำ่องท�งก�รัสืิ�อสิ�รั 

ของ บีสิย์. เช่ำน รัะบีบีอินทรั�เน็ต และเว็บีไซึ่ต์ของ บีสิย์. เพื�อให้บุีค้ำล�กรัทุกค้ำนรัับีทรั�บีและยึ์ดถืือเป็นแนวท�ง

ปฏิิบัีติให้เกิดปรัะโย์ชำน์ส้ิงสุิดต่อ บีสิย์. และผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์ทุกกลุ่ม ทั�งน้� ในปี 2563 กรัรัมก�รั ผ้้บีริัห�รั พนักง�น

ด้ำ�นก�รแสำดำงคัว�มู 
รบััผิดำช่อบัต่อสัำงคัมู

ด้ำ�นก�รต่อต้�นก�รทจ้รติ
คัอรร์ปัช่ั�นและ 
ก�รประพัฤติมูชิ่อบั

แผนง�นด้ำ�นก�รกำ�กับัดำแูลกิจก�รท้�ด้ำ 
และก�รปฏิิบัติัต�มูกฎเกณ์ฑิ์
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ทุกค้ำนรัับีทรั�บีและตอบีกลับีทั�งหมด ร้ัอย์ละ 100 โดย์ให้ผ้้บีริัห�รัและพนักง�นรัับีทรั�บีผ่�นรัะบีบีออนไลน์

2. สิอบีท�นก�รัปฏิิบัีติง�นต�มกฎเกณฑ์์ โดย์เริั�มตั�งแต่รัวบีรัวมกฎรัะเบี้ย์บี สืิ�อสิ�รั สิอบีท�น รั�ย์ง�น 

และติดต�ม จำ�นวน 9 เรืั�อง เช่ำน รั�ย์ง�นสิอบีท�นก�รัเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมก�รัปฏิิบัีติต�มกฎหม�ย์คุ้้ำมค้ำรัอง 

ข้อม้ลส่ิวนบุีค้ำค้ำล รั�ย์ง�นสิอบีท�นก�รัปฏิิบัีติต�มกฎหม�ย์ว�่ด้วย์ก�รัรัักษ�ค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภยั์ไซึ่เบีอรั ์รั�ย์ง�น

สิอบีท�นก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลด้�นธรัรัม�ภิบี�ล และก�รัรั�ย์ง�นค้ำว�มขัดแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์ เป็นต้น 

 กลยุทธ์ัท้� 2 เสริมสร้างองค์ควิามร้่ด้านการกำากับด่แลกิจการท้�ด้และการปีฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ โดยดำาเนินการ 

 ผ่านกิจกรรม ดังต่อไปน้�

1. จัดกิจกรัรัมอบีรัมให้ค้ำว�มร้้ัเก้�ย์วกับีกฎเกณฑ์์ของหน่วย์ง�นท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์. เช่ำน พรัะรั�ชำบัีญญัติคุ้้ำมค้ำรัอง

ข้อม้ลส่ิวนบุีค้ำค้ำล พ.ศึ. 2562 ค้ำว�มร้้ัเก้�ย์วกับีข้อม้ลเค้ำรัดิต เป็นต้น

2. สืิ�อสิ�รัและปรัะชำ�สัิมพันธ์ข้อม้ลด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ และสิรุัปกฎเกณฑ์์ท้�ออกใหม่และเก้�ย์วข้องกับี 

บีสิย์. ในร้ัปแบีบีท้�เข้�ใจง�่ย์ ทั�งหมด 6 เรืั�อง เช่ำน Infographics เรืั�อง “ม�รั้จั้ก 3 Lines of Defense กันเถือะ!!!” 

Infographics เรืั�อง “ทำ�ไม? พนักง�นต้องให้ค้ำว�มย์ินย์อมข้อม้ลส่ิวนบุีค้ำค้ำลแก่ บีสิย์.” และสืิ�อสิ�รัผ่�นช่ำองท�ง

เส้ิย์งต�มสิ�ย์เรืั�องก�รัให้ค้ำว�มย์ินย์อมข้อม้ลส่ิวนบุีค้ำค้ำล รัวมทั�งบีทค้ำว�ม เรืั�อง “COI คื้ำออะไรั? และบีทเร้ัย์น

จ�กค้ำด้ทุจริัตต่�งๆ เป็นต้น

 กลยุทธ์ัท้� 3  ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมส่่วัิฒนธัรรม ผ่านกิจกรรม ดังต่อไปน้�

1. กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป พร้ัอมด้วย์ค้ำณะผ้้บีริัห�รั พนักง�น บีสิย์. ร่ัวมกันปฏิิญ�ณตนและแสิดงเจตจำ�นง

สุิจริัต เพื�อเสิริัมสิร้ั�งคุ้ำณธรัรัมและค้ำว�มโปร่ังใสิในก�รับีริัก�รัง�นของ บีสิย์. โดย์ได้ถ่ื�ย์ทอดสิดผ่�นรัะบีบี VDO 

Conference ไปยั์งสิำ�นักง�นสิ�ข�ของ บีสิย์. ทั�วปรัะเทศึ ซึึ่�งผลของก�รัร่ัวมมือ ร่ัวมใจ ร่ัวมพลัง 

ดังกล่�ว ทำ�ให้ บีสิย์. ได้รัับีรั�งวัลองค์้ำกรัโปร่ังใสิ ค้ำรัั�งท้� 9 จ�กสิำ�นักง�น ป.ป.ชำ. ต่อเนื�องจ�กปี 2562  

ท้� บีสิย์. ได้รัับีรั�งวัลชำมเชำย์องค้ำ์กรัโปรั่งใสิ ค้ำรัั�งท้� 8 นอกจ�กน้� ผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิงได้ถ่ื�ย์ทอดค้ำว�มรั้้และ

ปรัะสิบีก�รัณ์ พร้ัอมทั�งเข้�ร่ัวมกิจกรัรัม CG&CSR เพื�อเป็นแบีบีอย่์�งให้แก่พนักง�น เช่ำน กิจกรัรัม  

“จิตอ�สิ�พรัะรั�ชำท�น เรั�ทำ�ค้ำว�ม ด้ ด้วย์หัวใจ เพื�อชำ�ติ ศึ�สิน์ กษัตริัย์”์ เนื�องในโอก�สิวันแม่แห่งชำ�ติ กิจกรัรัม

ไลฟ์ื้ทอล์ค้ำ “บีสิย์. โปร่ังใสิ สุิจริัต เพื�อก�รัเติบีโต” และกิจกรัรัมเส้ิย์งต�มสิ�ย์ เป็นต้น

2. ส่ิงเสิริัมก�รัสิรั�้งค้ำณุธรัรัมและค้ำว�มโปรัง่ใสิในก�รัดำ�เนนิง�นของหนว่ย์ง�นภ�ค้ำรััฐ โดย์เข้�ร่ัวมโค้ำรังก�รัปรัะเมนิ

คุ้ำณธรัรัมและค้ำว�มโปร่ังใสิในก�รัดำ�เนินง�นของหน่วย์ง�นภ�ค้ำรััฐ (Integrity & Transparency Assessment: 

ITA) ของสิำ�นักง�น ป.ป.ชำ. ทั�งน้� ในปี 2563 บีสิย์. ได้ค้ำะแนนปรัะเมินคุ้ำณธรัรัม ITA 91.84 ค้ำะแนน ต�มเกณฑ์์

ก�รัปรัะเมิน ถืือว่� บีสิย์. ม้รัะดับีคุ้ำณธรัรัมและค้ำว�มโปร่ังใสิในก�รัดำ�เนินง�น รัะดับี A 

3. กำ�หนดให้ผ้้บีริัห�รัและพนักง�นทุกค้ำนรั�ย์ง�นค้ำว�มขัดแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์ต�มแบีบีท้�กำ�หนด ภ�ย์ใน 

เดือนธันว�ค้ำมของทุกปี และผลจ�กก�รัสิอบีท�น ไม่พบีกรัณ้ท้�เป็นค้ำว�มขัดแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์

 ก�รัดำ�เนินธุรักิจย์่อมต้องเก้�ย์วข้องกับีบุีค้ำค้ำลหล�ย์ฝ่�ย์ บีสิย์. ตรัะหนักถึืงสิิทธิและบีทบี�ทของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ 

กลุ่มต่�งๆ ทั�งภ�ย์ในและภ�ย์นอก เพื�อให้ทุกฝ่�ย์ได้รัับีก�รัด้แลจ�ก บีสิย์. ต�มสิิทธิท�งกฎหม�ย์อย์่�งเท่�เท้ย์มกัน จึงได้

กำ�หนดไว้เป็นส่ิวนหนึ�งในนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ พร้ัอมทั�งเผย์แพร่ัผ่�นช่ำองท�งต่�ง ๆ เช่ำน เว็บีไซึ่ต์ของ บีสิย์.  

เพื�อให้ผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ทุกกลุ่มได้ตรัะหนักและมั�นใจว่� สิิทธิของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ได้รัับีก�รัคุ้้ำมค้ำรัองและปฏิิบัีติด้วย์ด้ 

ตลอดจนเป็นก�รัส่ิงเสิริัมให้เกิดค้ำว�มร่ัวมมือรัะหว่�ง บีสิย์. กับีผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ในก�รัสิร้ั�งค้ำว�มมั�นค้ำงอย์่�งย์ั�งย์ืน 

ของผ้้ปรัะกอบีก�รัวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม และปรัะเทศึชำ�ติ ดังต่อไปน้� 

บัทบั�ทข้องผู้มูส่้ำวนได้ำส่ำวนเส้ำย
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1. ข้อพึงปีฏิิบัติต่อผ้่ถ่อหุ้่น บีสิย์. มุ่งมั�นดำ�เนินธุรักิจให้ม้ผลปรัะกอบีก�รัท้�ด้และเติบีโตขึ�นอย่์�งต่อเนื�อง รัักษ�

รัะดับีฐ�นะท�งก�รัเงินให้ม้ค้ำว�มมั�นค้ำงและแข็งแกร่ัง โดย์ดำ�เนินธุรักิจด้วย์ค้ำว�มรัอบีค้ำอบีและโปร่ังใสิ เป็นไป

อย์่�งถ้ืกต้อง ค้ำรับีถ้ืวนต�มข้อกำ�หนดและกฎเกณฑ์์ท้�เก้�ย์วข้อง พร้ัอมเสิริัมสิร้ั�งศัึกย์ภ�พในก�รัแข่งขันและ 

ย์ึดมั�นในหลักจรัรัย์�บีรัรัณท�งธุรักิจ

2. ข้อพึงปีฏิิบัติต่อภาครัฐ บีสิย์. เป็นรััฐวิสิ�หกิจภ�ย์ใต้ก�รักำ�กับีด้แลของกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง บีสิย์. จึงสินับีสินุน

ก�รัดำ�เนินง�นของภ�ค้ำรััฐ และปฏิิบัีติต�มหลักเกณฑ์์และนโย์บี�ย์ของหน่วย์ง�นกำ�กับี ค้ำวบีค่้้ำไปกับีก�รัส่ิงเสิริัม

และสินับีสินุนให้เกิดค้ำว�มร่ัวมมือในกิจกรัรัมต่�ง ๆ ของหน่วย์ง�นภ�ค้ำรััฐ เพื�อร่ัวมเสิริัมสิร้ั�งค้ำว�มมั�นค้ำง 

และค้ำว�มเจริัญเติบีโตท�งเศึรัษฐกิจให้กับีปรัะเทศึชำ�ติ

3. ข้อพึงปีฏิิบัติต่อล่กค้า บีสิย์. มุ่งมั�นให้บีริัก�รัแก่ล้กค้้ำ�ด้วย์ค้ำว�มเต็มใจ เต็มกำ�ลังค้ำว�มสิ�ม�รัถื ด้วย์ค้ำว�มเสิมอ

ภ�ค้ำ เป็นธรัรัม และจัดให้ม้บุีค้ำล�กรัท้�ม้ค้ำว�มร้้ัค้ำว�มชำำ�น�ญ เพื�อให้ค้ำำ�แนะนำ�ช่ำวย์เหลือแก่ล้กค้้ำ�ด้วย์กิริัย์�ว�จ�

ท้�สุิภ�พ อ่อนโย์น และให้มั�นใจว่�ล้กค้้ำ�ได้รัับีบีริัก�รัท้�ด้ท้�สุิด ตลอดจนจัดให้ม้รัะบีบีก�รัรัับีข้อร้ัองเร้ัย์น 

เพื�อดำ�เนินก�รัแก้ไขต�มค้ำว�มเหม�ะสิมด้วย์ค้ำว�มใส่ิใจและยุ์ติธรัรัม 

4. ข้อพึงปีฏิิบัติต่อเจ้าห่น้� บีสิย์. มุ่งมั�นปฏิิบัีติต�มเงื�อนไขท้�ตกลงไว้กับีเจ้�หน้�ในกลุ่มต่�ง ๆ  เพื�อรัักษ�ไว้ซึึ่�งชืำ�อเส้ิย์ง

และค้ำว�มน่�เชืำ�อถืือของ บีสิย์. ต่อเจ้�หน้�และผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ทุกกลุ่ม

5. ข้อพึงปีฏิิบัติต่อค่่ค้า บีสิย์. กำ�หนดให้พนักง�นท้�ม้สิ่วนเก้�ย์วข้องในก�รัซืึ่�อหรืัอข�ย์ทรััพย์์สิิน ผลิตภัณฑ์์ 

และบีรัิก�รัทุกชำนิดของ บีสิย์. ต้องย์ึดหลักผลปรัะโย์ชำน์ส้ิงสุิดของ บีสิย์. โดย์ไม่ค้ำำ�นึงถึืงผลปรัะโย์ชำน์ส่ิวนตน 

หรืัอพวกพ้อง ทั�งน้� ต้องให้ข้อม้ลท้�ถ้ืกต้องอย์้่บีนพื�นฐ�นของค้ำว�มจริัง ไม่ทำ�ให้ค่้้ำค้้ำ�เข้�ใจผิดพล�ดหรืัอได้รัับี

ข้อม้ลท้�ไม่ค้ำรับีถ้ืวน

6. ข้อพึงปีฏิิบัติต่อพันธัมิตรทางธุัรกิจ บีสิย์. มุ่งมั�นท้�จะปฏิิบัีติต�มข้อตกลงหรืัอค้ำว�มร่ัวมมือท้�ได้ทำ�ไว้กับีพันธมิตรั

ท�งธุรักิจของ บีสิย์. เพื�อปรัะโย์ชำน์ด้วย์กันโดย์รัวม

7. ข้อพึงปีฏิิบัติต่อค่่แข่ง บีสิย์. ไม่ม้นโย์บี�ย์แข่งขันด้วย์ก�รัใส่ิร้ั�ย์ป้�ย์ส้ิ กลั�นแกล้ง หรืัอบิีดเบืีอนข้อเท็จจริัง 

ของค่้้ำแข่ง

8. ข้อพึงปีฏิิบัติต่อสังคมและสิ�งแวิดล้อม บีสิย์. พึงปฏิิบีัติตนเสิมือนหนึ�งเป็นพลเมืองท้�ด้ ปรัะพฤติตนโดย์ค้ำำ�นึง

ถึืงหน้�ท้�ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมและปรัะเทศึชำ�ต ิอ้กทั�งให้ก�รัสินับีสินุนกิจกรัรัมสิ�ธ�รัณปรัะโย์ชำน ์ร่ัวมพัฒน�

สัิงค้ำม ชุำมชำน สิิ�งแวดล้อม พร้ัอมทั�งให้ค้ำว�มร่ัวมมือและสินับีสินุนนโย์บี�ย์ของรััฐบี�ล เพื�อผลปรัะโย์ชำน์ 

ของปรัะเทศึชำ�ติ ทั�งน้� เพื�อให้ก�รัดำ�เนินง�นเพื�อสัิงค้ำมและสิิ�งแวดล้อมเกิดผลเป็นร้ัปธรัรัมและเป็นปรัะโย์ชำน์ 

ต่อสัิงค้ำมและสิิ�งแวดล้อมอย์่�งแท้จริัง ค้ำณะกรัรัมก�รัและผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ตรัะหนักถึืงค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รัดำ�เนิน

ง�นในเรืั�องน้�ต�มนโย์บี�ย์ด้�นก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม (CSR) และแผนง�นปรัะจำ�ปีของ บีสิย์.  

ท้�กำ�หนดไว้

9. ข้อพึงปีฏิิบัติต่อพนักงาน บีสิย์. ตรัะหนกัถึืงคุ้ำณค่้ำ�ของทรััพย์�กรับีคุ้ำค้ำลซึ่ึ�งเป็นพลังขับีเค้ำลื�อนท้�สิำ�คั้ำญขององค้ำก์รั

จึงสิรัรัห�และรัักษ�บุีค้ำล�กรัท้�ม้ค้ำว�มร้้ัค้ำว�มสิ�ม�รัถื ให้ผลตอบีแทนท้�เป็นธรัรัมและเพ้ย์งพอต่อก�รัดำ�รังช้ำวิต

ของพนักง�น ขณะเด้ย์วกัน บีสิย์. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญต่อก�รัพัฒน�ศัึกย์ภ�พของพนักง�นผ่�นแผนก�รัฝึกอบีรัมซึึ่�ง

ได้พัฒน�รัะบีบีก�รัเร้ัย์นร้้ัด้วย์ร้ัปแบีบีต่�ง ๆ  ท้�ม้ค้ำว�มหล�กหล�ย์ เพื�อเปิดโอก�สิใหพ้นักง�นไดเ้ร้ัย์นร้้ัด้วย์ตนเอง

และเร้ัย์นร้้ัด้วย์กันอย่์�งต่อเนื�อง และเป็นก�รัมุ่งเน้นให้พนักง�นม้ค้ำว�มเป็นมืออ�ช้ำพ ม้ค้ำว�มร้้ัค้ำว�มสิ�ม�รัถืและ

ทักษะท้�จำ�เป็นต่อก�รัปฏิิบัีติง�นให้ปรัะสิบีค้ำว�มสิำ�เร็ัจ ซึึ่�งถืือเป็นก�รัพัฒน�ท้�ย์ั�งย์ืนและนำ�ไปส่้ิก�รัเป็นองค์้ำกรั

แห่งก�รัเร้ัย์นร้้ั รัวมทั�งให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญในก�รัปฏิิบัีติต่อพนักง�นอย่์�งเป็นธรัรัมและเค้ำ�รัพสิิทธิมนุษย์ชำน
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 บีสิย์. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รับีริัห�รัจัดก�รัและ

ดำ�เนินธุรักิจต�มหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ ซึึ่�งรัวมถึืงก�รั

ตรัะหนักถึืงค้ำว�มสิำ�คั้ำญของก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลท้�เป็นสิ�รัะสิำ�คั้ำญ

ต�มหลักเกณฑ์์ท้�หน่วย์ง�นกำ�กับีด้แลกำ�หนด และก�รัปฏิิบัีติ

ต�มพรัะรั�ชำบัีญญัติข้อม้ลข่�วสิ�รัของรั�ชำก�รั พ.ศึ. 2540 

รัวมทั�งกฎหม�ย์อื�นและแนวปฏิิบัีติในก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลท้�ให้

ปรัะชำ�ชำนเข้�ม�ม้ส่ิวนร่ัวมในก�รัตรัวจสิอบีกรัะบีวนก�รับีรัหิ�รั

ง�นท้�อ�จกรัะทบีต่อสิิทธิของตน จึงได้กำ�หนดแนวปฏิิบัีติ เรืั�อง

 ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลข่�วสิ�รั และเพื�อเป็นก�รัสิร้ั�งค้ำว�มเชืำ�อมั�น

ให้แก่ผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์ทุกกลุ่ม จึงกำ�หนดให้ม้ก�รัทบีทวนแนว

ปฏิิบัีติดังกล่�วเป็นปรัะจำ�ทุกปี นอกจ�กน้� บีสิย์. จัดให้ม้ช่ำอง

ท�งก�รัให้บีริัก�รัข้อม้ลข่�วสิ�รัต�มม�ตรั� 7 และม�ตรั� 9 

สิำ�หรัับีเผย์แพร่ัข้อม้ลต่�ง ๆ อย่์�งต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่�ผ้้ม้ 

ส่ิวนได้เส้ิย์สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงข้อม้ลของ บีสิย์. ได้ เช่ำน 

1. ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลข่�วสิ�รัต่อปรัะชำ�ชำน

เช่ำนรั�ย์ง�นปรัะจำ�ปี เว็บีไซึ่ต์ของ บีสิย์.  

www.tcg.or.th, Call Center สืิ�อโฆษณ�

ต่�ง ๆ ท�งโทรัทัศึน์ วิทยุ์ หนังสืิอพิมพ์  

และนิตย์สิ�รั รัวมถึืงเว็บีไซึ่ต์ศ้ึนย์์ข้อม้ลข่�วสิ�รั

อิเล็กทรัอนิกส์ิของสิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รัข้อม้ล

ข่�วสิ�รัของรั�ชำก�รั http://www.oic.go.th/

INFOCENTER3/347/ 

2. ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลข่�วสิ�รัต่อพนักง�นผ่�น

รัะบีบีสืิ�อสิ�รัภ�ย์ในองค้ำ์กรั (Intranet)  

กลุ่มไลน์พนักง�น “สิถื�น้ข่�ว บีสิย์.”  

เส้ิย์งต�มสิ�ย์จ�กผ้้นำ�รัะดับีส้ิง ก�รัปรัะชำุม

พนักง�นทุกรัะดับี (Town Hall Meeting) และ

บีอร์ัดปรัะชำ�สัิมพันธ์ เป็นต้น

ก�รเปดิำเผยข้อ้มููล 
ข้�่วสำ�รและคัว�มูโปรง่ใสำ

 บีสิย์. ในฐ�นะรััฐวิสิ�หกิจภ�ย์ใต้ก�รักำ�กับีด้แล

ของกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง และเป็นหน่วย์ง�นของรััฐต�ม 

พรัะรั�ชำบีัญญัติข้อม้ลข่�วสิ�รัของรั�ชำก�รั พ.ศึ. 2540  

ได้เปิดเผย์ข้อม้ลข่�วสิ�รัของ บีสิย์. ต่อปรัะชำ�ชำนต�ม

กฎหม�ย์ดังกล่�วอย่์�งต่อเนื�อง เพื�อให้เกิดปรัะโย์ชำน์ 

แก่ปรัะชำ�ชำนในก�รัเข้�ถึืงข้อม้ลข่�วสิ�รัของ บีสิย์. ดังต่อไปน้�

1. ก�รั เ ปิด เผย์ ข้อ ม้ล เ ก้� ย์ ว กับีก�รั จัด ซืึ่� อ 

จัดจ้�ง บีสิย์. ปฏิิบัีติต�มพรัะรั�ชำบัีญญัติ 

ก�รัจัดซืึ่�อจัดจ้�งและก�รับีรัิห�รัพัสิดุภ�ค้ำรััฐ 

พ.ศึ. 2560 และกฎหม�ย์ท้� เ ก้�ย์วข้อง  

รัวมทั�งเผย์แพร่ัข้อม้ลเก้�ย์วกับีก�รัจัดซืึ่�อ 

จัดจ้�งบีนเว็บีไซึ่ต์ ซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์ ปรัะก�ศึ

รั�ค้ำ�กล�ง ปรัะก�ศึร่ั�ง TOR ปรัะก�ศึเชิำญชำวน

ปรัะก�ศึรั�ย์ชืำ�อผ้้ชำนะก�รัเสินอรั�ค้ำ� สิรุัปผล 

ก�รัจัดซืึ่�อจัดจ้�ง และสิรุัปรั�ย์ง�นเรืั�องร้ัองเร้ัย์น

ด้�นก�รัจัดซืึ่�อจัดจ้�ง เพื�ออำ�นวย์ค้ำว�มสิะดวก

ในก�รัสืิบีค้้ำนข้อม้ลข่�วสิ�รัก�รัจัดซืึ่�อจัดจ้�ง 

ของ บีสิย์.

2. ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลของ บีสิย์. และข้อม้ลของ 

ล้กค้้ำ�แก่หน่วย์ง�นและบีคุ้ำค้ำลภ�ย์นอกท้�ร้ัองขอ 

บีสิย์. ให้ค้ำว�มร่ัวมมือกับีหน่วย์ง�นท้�ม้อำ�น�จ

ต�มกฎหม�ย์ในก�รัขอตรัวจสิอบีข้อม้ลหรืัอ 

เร้ัย์กเอกสิ�รัหลกัฐ�น เช่ำน กรัะทรัวงก�รัค้ำลงั

 ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ สิำ�นักง�นก�รั 

ตรัวจเงินแผ่นดิน สิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รั

ป้องกันและปรั�บีปรั�มก�รัทุจริัตแห่งชำ�ติ

กรัมสิรัรัพ�กรักรัมสิอบีสิวนค้ำด้พิเศึษ และ  

ศึ�ล เป็นต้น โดย์ บีสิย์. จะให้ข้อม้ลภ�ย์ใต้

กฎหม�ย์และแนวปฏิิบัีติก�รัเปิดเผย์ข้อม้ล

ข่�วสิ�รัของ บีสิย์.
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  บีสิย์. จัดให้ม้ช่ำองท�งเพื�ออำ�นวย์ค้ำว�มสิะดวกแก่ผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ทุกกลุ่มสิ�ม�รัถืติดต่อสิอบีถื�ม ร้ัองเร้ัย์น  

แจ้งเบี�ะแสิก�รัทุจริัต แสิดงค้ำว�มคิ้ำดเห็น หรืัอให้ข้อเสินอแนะผ่�นช่ำองท�งต่�ง ๆ ดังต่อไปน้�

ก�รติดำต่อสืำ�อสำ�ร แจง้ข้อ้รอ้งเรย้น เบั�ะแสำก�รทจ้รติ
และแสำดำงคัว�มูคิัดำเหน็

ส่ำานักกรรมูการแลี่ะผู้จดัำการทั�วไป
บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)

อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 ชัำ�น 16-18
เลขท้� 2922/243 ถืนนเพชำรับุีร้ัตัดใหม่

แขวงบี�งกะปิ เขตห้วย์ขว�ง กรุังเทพฯ 10310

ส่ำาหรบัพนักงานส่ามูารถรอ้ังเรย่น 
เสินอแนะข้อคิ้ำดเห็นได้ท้�กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป
โดย์ตรังต�มช่ำองท�งท้�กำ�หนด เช่ำน TCG webboard  

หรืัอ bokrak@tcg.or.th และ กล่องรัับีฟัื้งค้ำว�มคิ้ำดเห็น 
เป็นต้น รัวมถึืง ฝ่�ย์ทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำล 

ค้ำณะกรัรัมก�รักิจก�รัสัิมพันธ์ และสิ�ม�รัถืแจ้งเบี�ะแสิ
หรืัอร้ัองเร้ัย์นก�รัทุจริัตได้ท้�สิ�ย์ด่วน  

หม�ย์เลข 0-2890-9977 และ 0-2890-9766

E-mail
info@tcg.or.th

Call Center
0-2890-9999

(เวล� 8.30 น. – 17.00 น.)

 รอ้ังเรย่นข้อัคัวามูเปน็
ธุรรมูถ่งกรรมูการแลี่ะ 

ผู้จดัำการทั�วไป
โทรั 0-2890-9911

โทรศัพท์
0-2890-9988

ส่ายด่ำวนส่ำาหรบัแจง้
เบาะแส่หรอ่ัรอ้ังเรย่น

การทจ้รติ
0-2890-9977 
0-2890-9766

โทรส่าร
0-2890-9900
0-2890-9800

Facebook
บีสิย์.

เวบ็ไซต์
www.tcg.or.th
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 บีสิย์. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญต่อก�รับีริัห�รัจัดก�รัต�มหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ ย์ดึหลักค้ำว�มซืึ่�อสัิตย์สุ์ิจริัตและโปร่ังใสิ 

ค้ำำ�นึงถึืงผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ทุกกลุ่ม จึงกำ�หนดโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติก�รัป้องกันก�รัใชำ้ข้อม้ลภ�ย์ใน รัวมถืึงนโย์บี�ย์และ 

แนวปฏิิบัีติก�รัป้องกันก�รัเกิดรั�ย์ก�รัเก้�ย์วโย์ง เพื�อเป็นแนวท�งในก�รักำ�กับีด้แลและกำ�หนดหลักเกณฑ์์ท้�ชัำดเจนและโปร่ังใสิ 

โดย์นำ�หลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ของสิำ�นักง�น ก.ล.ต. และหลักก�รัแนวท�งก�รักำ�กับีด้แลท้�ด้ในรััฐวิสิ�หกิจของ สิค้ำรั.  

ม�ปรัับีใช้ำให้สิอดค้ำล้องต�มบีริับีทขององค์้ำกรัต�มหลัก “Apply or Explain” ทั�งน้� กรัรัมก�รั บีสิย์. ทุกค้ำนและผ้้จัดก�รัทั�วไป

ได้รั�ย์ง�นรั�ย์ก�รัท้�เก้�ย์วโย์งกัน และก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์ห์รืัอก�รัได้ม�หรืัอจำ�หน่�ย์ซึึ่�งหลักทรััพย์ต์�มแบีบีท้� บีสิย์. กำ�หนด  

โดย์รัับีรัองว่� ตนหรืัอบุีค้ำค้ำลท้�เก้�ย์วข้องไม่ม้ค้ำว�มขัดแย้์งรัะหว่�งปรัะโย์ชำน์ส่ิวนตนและปรัะโย์ชำน์ส่ิวนรัวมของ บีสิย์.

 บีสิย์. กำ�หนดโย์บี�ย์ป้องกันค้ำว�มขัดแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์ เพื�อให้กรัรัมก�รั ผ้้บีริัห�รั พนักง�นปฏิิบัีติต�มภ�ย์ใต้ 

หลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ โดย์พึงหล้กเล้�ย์งก�รัดำ�เนินก�รัใด ๆ ท้�อ�จนำ�ไปส่้ิค้ำว�มขัดแย์้งท�งผลปรัะโย์ชำน์ของ บีสิย์.  

ทั�งท�งตรังและท�งอ้อม นอกจ�กน้� กรัรัมก�รั ผ้้บีริัห�รัและพนักง�น บีสิย์. ได้รั�ย์ง�นค้ำว�มขัดแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์ 

ผลปรัะโย์ชำน์  (Conflict of Interest) เป็นปรัะจำ�ทุกปี ม้ฝ่�ย์ง�นทำ�หน้�ท้�สิอบีท�นรั�ย์ก�รัค้ำว�มขัดแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์ 

และเสินอรั�ย์ง�นต่อกรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป ค้ำณะกรัรัมก�รัด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้และก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิด

ชำอบีต่อสัิงค้ำม (CG&CSR) และค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ซึึ่�งแสิดงให้เห็นว่� บีสิย์. และบีุค้ำล�กรัทุกค้ำนตรัะหนักถึืงค้ำว�มสิำ�คั้ำญ 

ของก�รัป้องกันค้ำว�มขัดแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์และย์ึดถืือปฏิิบัีติอย่์�งเค้ำร่ังค้ำรััด 

 จ�กผลก�รัดำ�เนนิง�นทั�งหมดข�้งตน้ และค้ำว�มรัว่มมือ ร่ัวมใจ ร่ัวมพลงัของบีคุ้ำล�กรั บีสิย์. ทำ�ให ้บีสิย์. ได้รัับีรั�งวลั 

องค์้ำกรัโปร่ังใสิ ค้ำรัั�งท้� 9 (NACC Integrity Awards) จ�กสิำ�นักง�น ป.ป.ชำ. ต่อเนื�องจ�กปี 2562 ท้� บีสิย์. ได้รัับีรั�งวัลชำมเชำย์

องค์้ำกรัโปร่ังใสิ ค้ำรัั�งท้� 8

ก�รปอ้งกันก�รใช่ข้้อ้มููลภ�ยใน
และก�รปอ้งกันก�รเกิดำร�ยก�รเก้�ยวโยง

ก�รปอ้งกันคัว�มูข้ดัำแยง้ท�งผลประโยช่น์

 บีสิย์. กำ�หนดแนวปฏิิบัีติเรืั�องก�รัแจ้งก�รักรัะทำ�ผิดและให้ค้ำว�มคุ้้ำมค้ำรัองผ้้ร้ัองเร้ัย์น (Whistleblowing) เพื�อให้ม้ 

กลไกและช่ำองท�งสิำ�หรัับีพนักง�น บีสิย์. และผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์ในก�รัย์ื�นข้อร้ัองเร้ัย์นหรืัอรั�ย์ง�นถืงึข้อกังวลใจเก้�ย์วกับีพฤตกิรัรัม 

ใด ๆ ท้�อ�จก่อให้เกิดก�รักรัะทำ�ท้�ไม่เหม�ะสิมผดิจรัรัย์�บีรัรัณหรัอืกฎเกณฑ์์ของท�งก�รั รัวมถืงึก�รักรัะทำ�ท้�อ�จก่อให้เกิด 

ก�รัฝ่�ฝ้นกฎหม�ย์ หรืัอก�รัปรัะพฤติปฏิิบัีติท้�ไม่เหม�ะสิมท�งด้�นก�รัเงิน ก�รัย์กัย์อก ก�รัทุจริัต ก�รัฉ้อโกง เป็นต้น

 ทั�งน้� ผ้้แจ้งข้อม้ลสิ�ม�รัถืส่ิงเรืั�องร้ัองเร้ัย์นต่อผ้้จัดก�รัทั�วไป (ผ้้บีริัห�รัส้ิงสุิด) หรืัอปรัะธ�นกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี หรืัอปรัะธ�น

กรัรัมก�รั บีสิย์. แล้วแต่กรัณ้ ห�กเป็นก�รัร้ัองเร้ัย์นผ้้จัดก�รัทั�วไป ให้ร้ัองเร้ัย์นต่อปรัะธ�นกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี หรืัอปรัะธ�นกรัรัมก�รั 

บีสิย์. แล้วแต่กรัณ้ ทั�งน้� ทุกข้อร้ัองเร้ัย์นจะถ้ืกเก็บีรัักษ�เป็นค้ำว�มลับี และในก�รัตรัวจสิอบีข้อเท็จจริังจะดำ�เนินก�รัในลักษณะ 

ท้�เป็นค้ำว�มลับี โดย์ค้ำำ�นึงถึืงค้ำว�มปลอดภัย์และค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ของผ้้ร้ัองเร้ัย์น

แนวปฏิิบัติัก�รแจง้ก�รกระทำ�ผิดำและก�ร
ใหค้ัว�มูคั้้มูคัรองผู้รอ้งเรย้น
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 ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัจัดตั�งขึ�นโดย์ก�รัอนุมัติของค้ำณะกรัรัมก�รับีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม  

(บีสิย์.) เพื�อสินับีสินุนก�รัปฎิบัีติง�นของค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.

 ในปี 2563 ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัได้ม้ก�รัปรัะชุำมทั�งสิิ�น 7 ค้ำรัั�ง เพื�อปฎิบัีติหน้�ท้�ต�มท้�กำ�หนดไว้ในค้ำำ�สัิ�งแต่งตั�ง 

ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัและกฎบัีตรัค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รั รัวมทั�งม้ก�รัรั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�นของค้ำณะกรัรัมก�รับีรัหิ�รัต่อ

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เป็นปรัะจำ�สิมำ��เสิมอ ซึึ่�งสิรุัปสิ�รัะสิำ�คั้ำญได้ดังน้� 

1. การพิจารณาแผนวิิสาห่กิจบรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม ปีี 2564 (ปีี 2564 – 2568)

 ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัได้ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญในก�รัพิจ�รัณ�กลั�นกรัองก�รัจัดทำ�แผนวิสิ�หกิจปี 2564 และปี 2564-2568 

ซึึ่�งได้นำ�ย์ทุธศึ�สิตร์ัต�มแผน Transformation ท้� บีสิย์. ได้จัดทำ�ในปี 2562 ม�เป็นยุ์ทธศึ�สิตร์ัดำ�เนินง�นต่อเนื�อง และได้ม้ก�รั

ปรัับีร้ัปแบีบีธุรักิจ (Business Model) ให้สิอดรัับีกับีสิถื�นก�รัณ์เศึรัษฐกิจท้�ได้รัับีผลกรัะทบีอย่์�งรุันแรังจ�กสิถื�นก�รัณ์ก�รั

แพร่ัรัะบี�ดของโรัค้ำไวรััสิโค้ำโรัน่� 2019 (COVID-19) โดย์ภ�ย์ใต้แผนวิสิ�หกิจ บีสิย์. ในฐ�นะสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจย์งัค้ำงมุ่งให้ 

ค้ำว�มช่ำวย์เหลือผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs และรั�ย์ย่์อย์ ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีผ่�นม�ตรัก�รัต่�ง ๆ ต�มนโย์บี�ย์ภ�ค้ำรััฐ รัวมทั�งก�รั 

พัฒน�รัะบีบีและกรัะบีวนก�รัทำ�ง�นให้ม้ปรัะสิิทธิภ�พส้ิงสุิดก่อนท้�จะนำ�เสินอค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เพื�อพิจ�รัณ�อนุมัติต่อไป

2. การพิจารณาการคำ�าปีระกันของ บสย. 

 ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัได้ม้ก�รัพิจ�รัณ�เรืั�องท้�เก้�ย์วข้องกับีก�รัดำ�เนินธุรักรัรัมหลักของ บีสิย์. ในส่ิวนของก�รัค้ำำ��ปรัะกัน

สิินเชืำ�อในหล�ย์ ๆ ปรัะเด็นท้�สิำ�คั้ำญ อ�ทิ 

1. พิจ�รัณ�ม�ตรัก�รัช่ำวย์เหลือ SMEs ด้วย์ก�รัพักก�รัชำำ�รัะค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ เป็นรัะย์ะเวล� 

12 เดือน สิำ�หรัับีล้กค้้ำ� SMEs ปัจจุบีนัของบีสิย์. ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กก�รัรัะบี�ดของเชืำ�อไวรััสิโค้ำโรัน� 2019 

(COVID-19)

2. พิจ�รัณ�โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อรั�ย์สิถื�บีันก�รัเงิน รัะย์ะท้� 6 โดย์ปรัับีปรัุงเงื�อนไขค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์ม 

ก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์  

3. พิจ�รัณ�โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ ไทย์ชำนะ พลัสิ (Top up) เพื�อตอบีสินองค้ำว�มต้องก�รัของสิถื�บัีน 

ก�รัเงินในก�รัลดค้ำว�มเส้ิ�ย์งสิำ�หรัับีกลุ่มล้กค้้ำ�เดิม และเป็นก�รัพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ท้�มุ่งเน้นลดก�รัพึ�งพ� 

งบีปรัะม�ณของรััฐบี�ล

4. พิจ�รัณ�โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อไทย์ชำนะ สิำ�หรัับี Non-Bank เพื�อตอบีสินองค้ำว�มต้องก�รัของ Non-Bank 

ในก�รัลดค้ำว�มเส้ิ�ย์งสิำ�หรัับีกลุ่มล้กค้้ำ�รั�ย์ใหม่ และเป็นก�รัพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ท้�มุ่งเน้นลดก�รัพึ�งพ�งบีปรัะม�ณ

ของรััฐบี�ล 

5. พิจ�รัณ�โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ Portfolio Guarantee Scheme รัะย์ะพิเศึษ Soft Loan พลัสิ  

เพื�อช่ำวย์เหลอืผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ให้สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงสิินเชืำ�อต�มพรัะรั�ชำกำ�หนดก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลอืท�งก�รั

เงินแก่ผ้้ปรัะกอบีก�รัวิสิ�หกิจท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กก�รัแพร่ัรัะบี�ดของโรัค้ำไวรััสิโค้ำโรัน� 2019 (COVID-19)  

ได้อย่์�งทั�วถึืงและเพ้ย์งพอต่อค้ำว�มต้องก�รั 

6. พิจ�รัณ�โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ PGS 8 ร้ัปแบีบี บีสิย์. SMEs ช้ำวิตใหม่ โดย์ก�รัปรัับีปรุังแนวท�งก�รัให้ค้ำว�ม

ช่ำวย์เหลอืด้�นก�รัเงินแก่ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs อย่์�งทั�วถึืง โดย์ขย์�ย์ขอบีเขตคุ้ำณสิมบัีตขิองผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs 

7. โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อเพื�อผ้้ปรัะกอบีก�รั Micro Entrepreneurs รัะย์ะท้� 3 โดย์ก�รัปรัับีปรุังและขย์�ย์รัะย์ะ

เวล�ดำ�เนินก�รัโค้ำรังก�รั โดย์ให้รับัีค้ำำ�ขอค้ำำ��ปรัะกนัได้ถืงึวนัท้� 30 ธนัว�ค้ำม 2563 

8. แผนพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อของ ปี 2563-2567 (แผน Product Roadmap) เพื�อใช้ำในก�รักำ�หนด

ทศิึท�งก�รัพัฒน�ผลติภณัฑ์์ค้ำำ��ปรัะกนัสินิเชำื�อให้สิอดค้ำล้องกับีย์ทุธศึ�สิตร์ัขององค์้ำกรั

ร�ยง�นคัณ์ะกรรมูก�รบัรหิ�ร
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(นายวุิฒิพงศ์  จิตตั�งสกุล)

ปรัะธ�นกรัรัมก�รับีริัห�รั

3. การตดิตามห่น้�ค่าปีระกันชัดเชัย

 ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัได้ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญในก�รัติดต�มหน้�ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์และม้ก�รัพิจ�รัณ�เรืั�องท้�เก้�ย์วข้องกับี 

ก�รัติดต�มค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ เพื�อให้ บีสิย์. สิ�ม�รัถืเร่ังรััดติดต�มหน้�ได้เพิ�มม�กย์ิ�งขึ�น ซึึ่�งม้ปรัะเด็นท้�สิำ�คั้ำญ อ�ทิ

1. พิจ�รัณ�ก�รัเปล้�ย์นแปลงเงื�อนไขก�รัผ่อนชำำ�รัะหน้� (Debt Rescheduling) 

2. พิจ�รัณ�หลักก�รัและแนวปฏิิบัีติในก�รัปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้�ล้กหน้�ธุรักิจท้�ม้เจ้�หน้�หล�ย์รั�ย์ต�มโค้ำรังก�รั DR BIZ 

“ก�รัเงินร่ัวมใจ ธรุักิจไทย์มั�นค้ำง” 

3. พิจ�รัณ�ม�ตรัก�รัช่ำวย์เหลือล้กหน้�ของ บีสิย์. ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กสิถื�นก�รัณ์ท�งเศึรัษฐกิจ และผลกรัะทบี

จ�กอทุกภยั์ภ�ค้ำใต้ ปี 2563 

4. การติดตามผลการดำาเนินงานของ บสย. 

 ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัได้ม้ก�รัติดต�มผลก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. เป็นปรัะจำ�ทุกเดือน โดย์มอบีหม�ย์ให้ฝ่�ย์จัดก�รั

รั�ย์ง�นค้ำว�มคื้ำบีหน้�ในก�รัดำ�เนินก�รัด้�นผลก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ ก�รับีริัห�รัจัดก�รัหน้� รัวมถึืงก�รับีริัห�รัเงินลงทุน ซึึ่�ง 

ค้ำณะกรัรัมก�รับีรัหิ�รัได้ม้ข้อสัิงเกตรัวมทั�งข้อแนะนำ�ต่�ง ๆ ท้�เป็นปรัะโย์ชำน์ต่อฝ่�ย์จัดก�รัเพื�อนำ�ไปเป็นแนวท�งในก�รัดำ�เนิน

ก�รัในส่ิวนท้�เก้�ย์วข้องต่อไป 

 นอกเหนือจ�กก�รัติดต�มก�รัรั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�นในด้�นต่�งๆ ข้�งต้นแล้ว ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัได้ให้ค้ำว�ม

สิำ�คั้ำญกับีก�รัติดต�มให้ฝ่�ย์จัดก�รัดำ�เนินก�รัต�มมติท้�ปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รัท้�ได้สัิ�งก�รัไป รัวมทั�งเรืั�องท้�มอบีหม�ย์ให้ฝ่�ย์จัดก�รั

ไปดำ�เนินก�รัต่�ง ๆ  อย่์�งสิมำ��เสิมอด้วย์ โดย์ในปี 2563 ท้�ผ่�นม� ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัได้ทำ�หน้�ท้�ในก�รัติดต�มผลก�รัดำ�เนิน

ก�รัในเรืั�องสิำ�คั้ำญ อ�ทิ

1. ค้ำว�มคื้ำบีหน้�ก�รัดำ�เนินง�นต�มแนวท�งของโค้ำรังก�รั Transformation

2. ค้ำว�มคื้ำบีหน้�ก�รัค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อต่�ง ๆ ซึึ่�งเป็นธุรักรัรัมหลักของ บีสิย์.

3. ค้ำว�มคื้ำบีหน้�ในก�รับีริัห�รัจัดก�รัล้กหน้�ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์

5. เร่�องอ่�น ๆ

 ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รั บีสิย์. ย์ังม้บีทบี�ทสิำ�คั้ำญในก�รัสินับีสินุนก�รัปฎิบัีติง�นของค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.  

ในด้�นอื�น ๆ อ�ทิ ก�รัพิจ�รัณ�กฎบัีตรับีริัก�รั (Service Charter) ก�รัพิจ�รัณ�ทบีทวนเกณฑ์์ปรัะเมินผลต�มบัีนทึก 

ข้อตกลงปรัะเมินผลก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ปี 2563 เพื�อให้ก�รัวัดผลก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ปี 2563 สิอดค้ำล้องกับี 

แนวท�งก�รัดำ�เนินง�นและเป้�หม�ย์ต�มสิถื�นก�รัณ์ปัจจุบัีน นอกจ�กน้�ย์ังพิจ�รัณ�กลั�นกรัองแผนด้�นทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำล 

และโค้ำรังสิร้ั�งองค์้ำกรั รัวมถึืงพิจ�รัณ�นโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติก�รัจัดก�รัข้อร้ัองเร้ัย์น เป็นต้น 

 จ�กบีทบี�ทหน้�ท้�และก�รัดำ�เนินก�รัของค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รั ทำ�ให้ก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. เป็นไปต�มแผนง�น

และบีรัรัลุวัตถุืปรัะสิงค์้ำท้�กำ�หนดไว้
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 ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง บีสิย์. จัดตั�งโดย์ม้วัตถุืปรัะสิงค์้ำเพื�อเป็นกลไกของค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ในก�รัด้แล

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งในภ�พรัวม เพื�อสิร้ั�งค้ำว�มมั�นใจว่�ก�รัปฏิิบัีติง�นของ บีสิย์. ม้ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เหม�ะสิม ม้ปรัะสิิทธิภ�พ 

สิอดค้ำล้องกับีกรัอบีก�รักำ�กับีด้แลค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ด้ โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ปรัะกอบีด้วย์ กรัรัมก�รั บีสิย์. จำ�นวน 

2 ค้ำน กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป จำ�นวน 1 ค้ำน รัวม 3 ค้ำน โดย์ม้ผ้้บีริัห�รัท้�รัับีผิดชำอบีง�นด้�นบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งทำ�หน้�ท้�

เป็นเลข�นุก�รัค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

 ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้ม้มติแต่งตั�งค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ดังน้� 

 1. ค้ำำ�สัิ�งค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ท้� 53/2562 สัิ�ง ณ วันท้� 30 พฤษภ�ค้ำม 2562 ม้ผลตั�งแต่วันท้� 23 พฤษภ�ค้ำม 2562 

 ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ปรัะกอบีด้วย์ 

  น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ กรัรัมก�รั บีสิย์.   ปรัะธ�นกรัรัมก�รั

  น�ย์บัีณฑิ์ต อนันตมงค้ำล กรัรัมก�รั บีสิย์.   กรัรัมก�รั

  ผ้้จัดก�รัทั�วไป   กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป  กรัรัมก�รั

  ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง     เลข�นุก�รั

 2. ค้ำำ�สัิ�งค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ท้� 76/2563 สัิ�ง ณ วันท้� 27 พฤษภ�ค้ำม 2563 ม้ผลตั�งแต่วันท้� 25 พฤษภ�ค้ำม 2563 

 ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ปรัะกอบีด้วย์ 

  น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ กรัรัมก�รั บีสิย์.   ปรัะธ�นกรัรัมก�รั

  น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ กรัรัมก�รั บีสิย์.   กรัรัมก�รั

  ผ้้จัดก�รัทั�วไป   กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป  กรัรัมก�รั

  ผ้้บีริัห�รัฝ่�ย์บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและกำ�กับีปฏิิบัีติก�รั   เลข�นุก�รั

 

 3. ค้ำำ�สัิ�งค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ท้� 92/2563 สัิ�ง ณ วันท้� 23 กรักฎ�ค้ำม 2563 ม้ผลตั�งแต่วันท้� 25 มิถุืน�ย์น 2563  

 เปล้�ย์นชืำ�อ “ค้ำณะกรัรัมก�รับีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง” และ “กรัรัมก�รับีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง” เป็น “ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับี 

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง” และ “กรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง” ต�มลำ�ดับี

 4. ค้ำำ�สัิ�งค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ท้� 116/2563 สัิ�ง ณ วันท้� 30 ตุล�ค้ำม 2563 ม้ผลตั�งแต่วันท้� 22 ตุล�ค้ำม 2563  

 ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ปรัะกอบีด้วย์ 

  น�ย์สิมศัึกดิ� วรัวิจักษณ์ กรัรัมก�รั บีสิย์.   ปรัะธ�นกรัรัมก�รั

  น�ย์สุิพัฒน์ เมธ้วรัพจน์ กรัรัมก�รั บีสิย์.   กรัรัมก�รั

  ผ้้จัดก�รัทั�วไป   กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป  กรัรัมก�รั

  ผ้้บีริัห�รัฝ่�ย์บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและกำ�กับีปฏิิบัีติก�รั   เลข�นุก�รั

 ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ปฏิิบัีติหน้�ท้�ต�มขอบีเขตหน้�ท้�และค้ำว�มรัับีผิดชำอบีท้�รัะบุีไว้ในกฎบัีตรัของ 

ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ได้รัับีมอบีหม�ย์จ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ซึึ่�งในปี 2563 ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ม้ก�รัปรัะชุำมทั�งสิิ�น 12 ค้ำรัั�ง ม้เรืั�องเพื�อพิจ�รัณ� จำ�นวน 50 เรืั�อง และเรืั�องเพื�อทรั�บี จำ�นวน 71 เรืั�อง โดย์ม้ก�รัรั�ย์ง�น 

ผลก�รัดำ�เนินง�นของค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เป็นปรัะจำ�ทุกไตรัม�สิ 

ร�ยง�นคัณ์ะกรรมูก�รกำ�กับัคัว�มูเส้ำ�ยง
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 ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รักำ�กับีด้แลรัะบีบีและกรัะบีวนก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและ 

ก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในท้�ม้ปรัะสิิทธิภ�พ สิรุัปสิ�รัะสิำ�คั้ำญของง�นท้�ปฏิิบัีติ ดังน้�

1. ทบีทวนนโย์บี�ย์ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้สิอดค้ำล้องกับีกลย์ุทธ์ขององค์้ำกรั โดย์ค้ำรัอบีค้ำลุมค้ำว�มเส้ิ�ย์งปรัะเภท 

ต่�ง ๆ ได้แก่ ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดติ ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลย์ทุธ์ ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่อง  

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รั ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเทค้ำโนโลย้์สิ�รัสินเทศึ และค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์ง รัวมถืึง

นโย์บี�ย์ก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน นโย์บี�ย์ก�รับีริัห�รัค้ำว�มต่อเนื�องท�งธุรักิจ นโย์บี�ย์สิอบีท�นก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 

สิินเชืำ�อ นโย์บี�ย์ก�รัใช้ำบีริัก�รัจ�กผ้้ให้บีริัก�รัสินับีสินุนก�รัปรัะกอบีธุรักิจ และนโย์บี�ย์ก�รับ้ีรัณ�ก�รัรัะหว่�ง 

GRC ทั�งน้� เพื�อให้เหม�ะสิมกับีสิถื�นก�รัณ์ในปัจจุบัีน และสิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลของธน�ค้ำ�รั

แห่งปรัะเทศึไทย์ และกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง

2. กำ�กับีด้แลและค้ำวบีคุ้ำมให้ม้ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งต�มนโย์บี�ย์ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�กำ�หนด และให้อย์้่ใน

รัะดับีค้ำว�มเสิ้�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ ให้ค้ำำ�แนะนำ�เพื�อเพิ�มปรัะสิิทธิภ�พในก�รับีริัห�รัจัดก�รัค้ำว�มเสิ้�ย์ง โดย์ม้ก�รั

ติดต�มรั�ย์ง�นค้ำว�มเสิ้�ย์งทกุด้�น รัวมถืงึตดิต�มและทบีทวนค้ำว�มเพย้์งพอของรัะบีบีก�รับีรัหิ�รัค้ำว�มเสิ้�ย์งและ 

ก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในของ บีสิย์. 

3. พิจ�รัณ�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งและค้ำว�มเหม�ะสิมของนโย์บี�ย์ก�รัลงทุนรัวมถึืงข้อจำ�กัดก�รัลงทุน และนโย์บี�ย์ก�รับีริัห�รั

สิภ�พค้ำล่อง เพื�อให้ได้ผลตอบีแทนต�มเป้�หม�ย์ท้�กำ�หนด ภ�ย์ใต้รัะดบัีค้ำว�มเสิ้�ย์งท้�ย์อมรับัีได้

4. พัฒน�เค้ำรืั�องมือ รัะบีบีก�รับีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีค้ำุมภ�ย์ใน ให้เหม�ะสิมกับีสิถื�นก�รัณ์ในปัจจุบัีน  

และเป็นไปต�มหลักเกณฑ์์และแนวท�งก�รักำ�กับีด้แลของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ กรัะทรัวงก�รัค้ำลัง  

และม�ตรัฐ�นสิ�กล เพื�อสินับีสินุนก�รัดำ�เนินง�นให้บีรัรัลุต�มเป้�หม�ย์ท้�กำ�หนด 

5. กำ�กับีให้ผ้้บีริัห�รัและพนักง�น บีสิย์. ม้ค้ำว�มเข้�ใจเรืั�องก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน 

รัวมถึืงสินับีสินุนก�รัเร้ัย์นร้้ัอย่์�งต่อเนื�อง เพื�อส่ิงเสิริัมให้เกิดวัฒนธรัรัมก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งทั�วทั�งองค์้ำกรั

(นายสมศักดิ� วิรวิิจักษณ์)

ปรัะธ�นกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

31 ธันว�ค้ำม 2563
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การบรหิารคัวามูเส่่�ยง
แนวท�งก�รบัรหิ�รคัว�มูเส้ำ�ยงองคัก์ร

โคัรงสำร�้งก�รบัรหิ�รคัว�มูเส้ำ�ยง

 บีสิย์. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งม� 

โดย์ตลอด เพื�อให้องค์้ำกรัสิ�ม�รัถืบีรัรัลผุลสิำ�เร็ัจต�มวัตถุืปรัะสิงค์้ำ

และเป้�หม�ย์ก�รัดำ�เนินง�นท้�กำ�หนดไว้อย่์�งม้ปรัะสิิทธิภ�พ

ซึึ่�งจะนำ�ไปส่้ิก�รัสิร้ั�งม้ลค่้ำ�เพิ�มให้กับีองค์้ำกรั ผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์

และก�รัเติบีโตท้�มั�นค้ำงและย์ั�งย์นื บีสิย์. ได้ดำ�เนินก�รับีริัห�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งโดย์นำ�แนวท�งของ COSO-ERM 2017 แนวท�ง 

ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในของกรัะทรัวง 

ก�รัค้ำลัง เกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลสิถื�บีันก�รัเงินเฉพ�ะกิจ  

และแนวท�งปฏิิบัีติของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ ม�เป็น 

กรัอบีแนวท�งในก�รับีริัห�รัจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งโดย์กำ�หนด 

นโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ได้ม้ก�รัทบีทวน

ค้ำว�มเหม�ะสิมและค้ำว�มเพ้ย์งพออย่์�งสิมำ��เสิมอให้สิอดค้ำล้อง 

กับีสิภ�พแวดล้อมในก�รัดำ�เนินธุรักิจ ม้ก�รัพัฒน�รัะบีบี 

ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งขององค์้ำกรัอย่์�งต่อเนื�องให้สิ�ม�รัถื 

ดำ�เนนิก�รับีรัหิ�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้อย่์�งม้ปรัะสิิทธิภ�พและสิอดค้ำล้อง

กับีม�ตรัฐ�นสิ�กล ซึ่ึ�งค้ำรัอบีค้ำลุมค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�สิำ�คั้ำญ 7 ด้�น   

ได้แก่ ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดติ ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลย์ทุธ์ ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ด้�นปฏิิบัีติก�รั ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึ ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ด้�นตล�ด ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่อง และค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์ง

 บีสิย์. กำ�หนดโค้ำรังสิร้ั�งก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�สินับีสินุนก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นต่�ง ๆ ซึึ่�งแบ่ีงค้ำว�มรัับีผิดชำอบี

เป็น 3 รัะดับี คื้ำอ รัะดับีกรัรัมก�รั รัะดับีจัดก�รั และรัะดับีฝ่�ย์ง�นหรัือรัะดับีปฏิิบัีติก�รั โดย์กำ�หนดบีทบี�ทหน้�ท้�และ 

ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของฝ่�ย์ง�นให้ม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้องต�มหลักก�รั Three Lines of Defense ดังน้� 1) First Line of Defense 

: Risk Owner หรืัอฝ่�ย์ง�นต่�ง ๆ ท้�เป็นผ้้ปฏิิบัีติง�นปรัะจำ�วัน 2) Second Line of Defense : ฝ่�ย์บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

และกำ�กับีปฏิิบัีติก�รั และ 3) Third Line of Defense : ฝ่�ย์ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน โดย์ได้ม้ก�รักำ�หนดบีทบี�ทหน้�ท้�และ 

ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของค้ำณะกรัรัมก�รั ฝ่�ย์จัดก�รั หน่วย์ง�นเจ้�ของค้ำว�มเส้ิ�ย์ง และหน่วย์ง�นท้�เก้�ย์วข้องไว้อย์่�งชัำดเจน

คณะกรรมการ บสย.

ฝา่ยบรหิารความเส่ียงและกํากับปฏิบัติการ

Risk Owner

Reputation Risk Credit Risk Market Risk Liquidity Risk Operational Risk IT RiskStrategic Risk

คณะกรรมการจดัวางระบบ
การควบคมุภายใน

คณะกรรมการ
บรหิารเงนิลงทนุ

คณะกรรมการจดัการ

คณะกรรมการ
บรหิาร

กรรมการและ
ผู้จดัการท่ัวไป

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝา่ยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
CG & CSR

ฝา่ยจดัการ

คณะกรรมการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ
กํากับความเส่ียง

คณะกรรมการบรหิาร
ความต่อเน่ืองทางธรุกิจ

คณะกรรมการ
จา่ยค่าประกันชดเชย

คณะกรรมการ
ค�าประกันสินเชือ่

คณะกรรมการ
ติดตามหน้ีและประนอมหน้ี

คณะทํางานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

การค�าประกันสินเชือ่

คณะทํางานพิจารณา
การขายหน้ีและการลด
ต้นเงนิหน้ีด้อยคณุภาพ
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ก�รบัรหิ�รคัว�มูเส้ำ�ยงองคัก์ร  
 บีสิย์. ม้กรัะบีวนก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งในเชิำง 

บ้ีรัณ�ก�รั (Enterprise-Wide Risk Management) โดย์ม้

ก�รักำ�หนดนโย์บี�ย์ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�สินับีสินุนกลย์ทุธ์

หลักขององค์้ำกรั ก�รักำ�หนดรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้

รัะดับีองค์้ำกรั ก�รัรัะบุีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�อ�จจะทำ�ให้องค์้ำกรัไม่บีรัรัลุ

วัตถุืปรัะสิงค์้ำและเป้�หม�ย์ในก�รัดำ�เนินง�น กำ�หนดเกณฑ์์

รัะดับีค้ำว�มรุันแรังแย์กรั�ย์ปัจจัย์เส้ิ�ย์งโดย์ม้ค้ำว�มสัิมพันธ์ 

กับีขอบีเขตรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�องค์้ำกรัย์อมรัับีได้ (Risk  

Boundary) กำ�หนดเป้�หม�ย์ในเชิำงรัะดับีค้ำว�มรุันแรังท้� 

ค้ำ�ดหวังของทุกปัจจัย์เส้ิ�ย์งปรัะเมนิรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ม้ก�รัจัดทำ�

แผนภ�พ Risk Correlation Map ท้�แสิดงถึืงค้ำว�มสิมัพันธ์

ของค้ำว�มเส้ิ�ย์งและผลกรัะทบี ก�รัปรัะเมินค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์และ 

ผลปรัะโย์ชำน์ท้�ได้ (Cost Benefit) ของท�งเลือกในก�รัจัดก�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง กำ�หนดแผนก�รับีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ใช้ำจัดก�รั 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้อย์้ใ่นรัะดับีท้�ย์อมรัับีได้ ม้ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

โค้ำรังก�รัต�มแผนวิสิ�หกิจ และก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นผล 

ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งรัวมถึืงก�รัปรัะเมินผลของก�รับีริัห�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เป็นร้ัปธรัรัมและสิมำ��เสิมอ รัวมทั�งได้กำ�หนด 

ตัวช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator) รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Appetite) และช่ำวงเบ้ี�ย์งเบีนของรัะดับี 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Tolerance) ของทุกปัจจัย์เส้ิ�ย์ง

เพื�อติดต�มผลก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้อย์้่ในรัะดับีท้�องค์้ำกรั

ย์อมรัับีได้และเป็นไปต�มเป้�หม�ย์ท้�กำ�หนด

 นอกจ�กน้� ได้ม้ก�รักำ�หนดวัฒนธรัรัมค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

องค์้ำกรั พฤติกรัรัมก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�พึงปรัะสิงค์้ำ  

ก�รัจัดฝึกอบีรัมสืิ�อสิ�รัและเสิริัมสิร้ั�งค้ำว�มร้้ัค้ำว�มเข้�ใจ 

เก้�ย์วกับีก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้แก่ผ้้บีริัห�รัและพนักง�น 

ทุกรัะดับีในองค์้ำกรัอย่์�งต่อเนื�อง เพื�อให้ก�รับีริัห�รัค้ำว�ม

เส้ิ�ย์งเป็นส่ิวนหนึ�งของวัฒนธรัรัมองค์้ำกรั และม้ก�รัสิำ�รัวจ

ค้ำว�มตรัะหนักด้�นก�รับีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งของพนักง�น เพื�อ

พัฒน�และปรัับีปรุังก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้ม้ปรัะสิิทธิภ�พ 

ม�กย์ิ�งขึ�น

1. การบริห่ารควิามเส้�ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management) 

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดติ (ก�รัค้ำำ��ปรัะกนัสิินเชืำ�อ) หม�ย์ถืงึ ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กก�รัท้�ล้กค้้ำ� 

ท้� บีสิย์. ให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อไม่สิ�ม�รัถืชำำ�รัะหน้�คื้ำนสิถื�บัีนก�รัเงินผ้้ให้ก้้ได้ หรืัอค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�

เกิดจ�กโอก�สิท้�ล้กค้้ำ�อ�จไม่สิ�ม�รัถืชำำ�รัะหน้�คื้ำนได้ (Potential Event of Default) จนเป็นเหตุให้ 

บีสิย์. อ�จต้องจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ ซึึ่�งอ�จส่ิงผลกรัะทบีต่อฐ�นะเงินกองทุนและรั�ย์ได้ของ บีสิย์. 

 ในปี 2563 บีสิย์. เน้นให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อในลักษณะท้�สิ�ม�รัถืค้ำวบีคุ้ำมค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ให้อย์้ใ่นรัะดับีท้�ย์อมรัับีได้ ด้วย์ก�รัออกผลิตภัณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อแบีบี Portfolio Guarantee 

Scheme และให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกันอย์่�งต่อเนื�อง ซึึ่�งเป็นร้ัปแบีบีก�รัค้ำำ��ปรัะกันท้�ม้ก�รัจำ�กัด 

ปริัม�ณหน้� NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) และค้ำว�มส้ิญเส้ิย์ท้�จะเกิดขึ�น

รัวมทั�งม้ก�รัรัะบุีรัะย์ะเวล�ก�รัค้ำำ��ปรัะกนัท้�ชัำดเจน ม้ก�รัติดต�ม ค้ำวบีคุ้ำม และด้แลล้กค้้ำ�ท้�เป็นหน้� 

NPGs อย่์�งใกล้ชิำด เพื�อห�แนวท�งในก�รัป้องกันและแก้ไขหน้� NPGs ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย์

และเพื�อช่ำวย์เหลือ SMEs ท้�ย์ังพอม้ศัึกย์ภ�พให้สิ�ม�รัถืชำำ�รัะหน้�ได้ รัวมทั�งห�แนวท�งในก�รัลด 

ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ให้แก่ บีสิย์. สิำ�หรัับีในส่ิวนของล้กหน้�ท้� บีสิย์. จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์แล้ว ได้ม้ก�รั

เร่ังรััดติดต�มหน้�เงินชำดเชำย์โดย์เฉพ�ะล้กหน้�รั�ย์ใหม่ได้ใช้ำแนวท�งก�รัเจรัจ�ปรัะนอมหน้�กับีล้ก

หน้�ท้�ม้ศัึกย์ภ�พ ก�รัใช้ำม�ตรัก�รัท�งกฎหม�ย์ในก�รัเร่ังรััดชำำ�รัะหน้� และม�ตรัก�รัจ้งใจให้ล้กหน้� 

เร่ังปรัะนอมหน้� โดย์ในรัะหว่�งปี บีสิย์. ได้ให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือ SMEs ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กก�รั

รัะบี�ดของโรัค้ำติดเชืำ�อไวรััสิโค้ำโรัน� 2019 ด้วย์ก�รัให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อของ SMEs

 บีสิย์. ได้ม้ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติ เพื�อให้ม้กรัะบีวนก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ด้�นเค้ำรัดิตท้�เหม�ะสิม เพ้ย์งพอ และม้ปรัะสิิทธิภ�พในก�รัท้�จะสินับีสินุนและค้ำวบีคุ้ำมค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ภ�ย์ใต้รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�องค์้ำกรัย์อมรัับีได้ รัวมทั�งม้ก�รัพัฒน�และปรัับีปรัุงเค้ำรืั�องมือบีริัห�รั 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิตอย่์�งต่อเนื�อง โดย์สิ�ม�รัถืสิรุัปก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิต ได้ดังน้�

บัสำย. ได้ำดำำ�เนินก�รบัรหิ�รคัว�มูเส้ำ�ยงด้ำ�นต่�ง ๆ สำรป้ได้ำดัำงน้�     
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นโยบาย

• ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิต (ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ)  

โดย์ม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏิิบัีติ 

ของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ 

• ก�รัจัดทำ�นโย์บี�ย์ก�รัปรัะนอมหน้�ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ ทบีทวนนโย์บี�ย์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ และ

ทบีทวนนโย์บี�ย์สิอบีท�นก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ โดย์ม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับี 

ด้แลสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏิิบัีติของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์

• ก�รักำ�หนดรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้รัะดับีองค์้ำกรัด้�นเค้ำรัดิต (ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ)

ดำำาเนิน
กระบวนการ

• ก�รัปรัับีปรุังหลักเกณฑ์์และกรัะบีวนก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ เช่ำน ก�รัปรัับีปรุังหลักเกณฑ์์ก�รั 

ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อโค้ำรังก�รั PGS8 บีสิย์. SMEs สิร้ั�งไทย์ ก�รัทบีทวนหลักเกณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 

สิินเชืำ�อต่อรั�ย์และต่อกลุ่มล้กค้้ำ� (Single Guarantee Limit : SGL) ปรัับีปรุังกรัะบีวนก�รัค้ำำ��ปรัะกนั

สิินเชืำ�อแบีบี Lean Process และพัฒน�กรัะบีวนก�รัค้ำำ��ปรัะกันแบีบี Auto Approve เป็นต้น 

• ก�รันำ�แบีบีจำ�ลอง Credit Scoring และก�รักำ�หนดอัตรั�ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มต�มรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง  

(Risk Based Pricing Fee) ไปใช้ำกับีผลิตภัณฑ์์ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อแบีบี Direct Guarantee 

• ก�รัปรัับีปรุังหลักเกณฑ์์ก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ให้เร็ัวขึ�น จ�กเดิมจะจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 

เมื�อสิถื�บัีนก�รัเงินผ้้ให้ก้้ฟ้ื้องดำ�เนินค้ำด้ล้กหน้� เปล้�ย์นเป็นจ่�ย์เมื�อล้กหน้�ผิดนัดชำำ�รัะหน้�

เคัร่�อังมู่อั 
การบรหิาร
คัวามูเส่่�ยง

• ก�รัศึึกษ�ร้ัปแบีบีก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อแบีบี Risk Sharing และพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ

ของ บีสิย์. ท้�สิ�ม�รัถืตอบีสินองค้ำว�มต้องก�รัของล้กค้้ำ�

• ก�รัพัฒน�และทบีทวน Credit Scoring Model สิำ�หรัับีล้กค้้ำ�กลุ่ม Micro Entrepreneur

• ก�รักำ�หนดอัตรั�ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันต�มรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Risk Based Pricing Fee)

• ก�รัทบีทวนตัวช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator) รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Appetite) 

และช่ำวงเบ้ี�ย์งเบีนของรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Tolerance) ของค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิต

• ก�รัพัฒน�และเตร้ัย์มรัะบีบีค้ำำ�นวณก�รักันเงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์สิำ�หรัับีผลข�ดทุนด้�น 

เค้ำรัดิตท้�ค้ำ�ดว่�จะเกิดขึ�น (Expected Credit Loss : ECL) ต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�น 

ท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 9 (TFRS 9)

• ก�รัสิอบีท�นก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ ซึึ่�งเป็นก�รัสิอบีท�นกรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�นตั�งแต่เริั�มต้น 

จนสิิ�นสุิดกรัะบีวนก�รั เพื�อให้เป็นไปต�มนโย์บี�ย์ รัะเบ้ีย์บี และหลักเกณฑ์์ท้�กำ�หนด

การติดำตามู/
รายงานผลี่

การดำำาเนินงาน

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิตเป็นรั�ย์เดือน เช่ำน รั�ย์ง�นสิถื�นะค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ด้�นเค้ำรัดิต โดย์ติดต�มค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดขึ�น ผ่�นท�งรัะบีบีสิ�รัสินเทศึแจ้งเตือนภัย์ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

(Early Warning System) เพื�อให้สิ�ม�รัถืจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ทันก�รัณ์ เป็นต้น

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิตเป็นรั�ย์ไตรัม�สิ เช่ำน รั�ย์ง�นก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ด้�นเค้ำรัดิต, รั�ย์ง�นผลก�รับีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิต รั�ย์ง�นก�รัติดต�มก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกัน

ชำดเชำย์, รั�ย์ง�นก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อล้กหน้�รั�ย์ใหญ่ (SGL) รั�ย์ง�นผลก�รัสิอบีท�นก�รัค้ำำ��ปรัะกัน

สิินเชืำ�อ เป็นต้น

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิตเป็นรั�ย์ปี เช่ำน รั�ย์ง�นก�รัวิเค้ำรั�ะห์พอร์ัตก�รั 

ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ, รั�ย์ง�นผลก�รัทดสิอบีภ�วะวิกฤต (Stress Testing) เพื�อรัองรัับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ด้�นเค้ำรัดิต (ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ) โดย์จำ�ลองสิถื�นก�รัณ์วิกฤตท้�อ�จเป็นไปได้ เพื�อปรัะเมิน 

ค้ำว�มเพ้ย์งพอของเงินกองทุน เป็นต้น
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 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลย์ุทธ์ หม�ย์ถึืง 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กก�รักำ�หนดแผนกลยุ์ทธ์  

แผนดำ�เนินง�นและก�รันำ�ไปปฏิิบัีติไม่เหม�ะสิม 

หรืัอ ไ ม่สิอดค้ำ ล้อง กับี ปัจ จัย์ภ�ย์ในและ 

สิภ�พแวดล้อมภ�ย์นอก อันส่ิงผลกรัะทบีต่อ 

รั�ย์ได้ เงินกองทุน หรืัอก�รัดำ�รังอย์้ข่องกิจก�รั 

 ในปี 2563 บีสิย์. ได้ม้ก�รัพฒัน�และ

ปรัับีปรุังก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลย์ทุธ์อย่์�ง 

ต่อเนื�อง โดย์เริั�มม้แนวท�งในก�รัทำ� Value  

Creation และ Value Enhancement 

ซึึ่�งในก�รัจัดทำ�แผนวิสิ�หกิจได้นำ�ก�รับีริัห�รั 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งต�มแนวท�ง COSO-ERM 2017  

ม�ปรัะกอบีก�รัว�งแผน ม้ก�รัปรัะเมินค้ำว�ม

เส้ิ�ย์งโค้ำรังก�รัต�มแผนวิสิ�หกิจและจัดทำ�แผน 

บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งทุกโค้ำรังก�รั ม้ก�รักำ�กับีด้แล 

และติดต�มก�รัดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย์

  บีสิย์. ได้ม้ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และ

แนวปฏิิบัีติ เพื�อให้ม้กรัะบีวนก�รับีริัห�รั 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลย์ทุธ์ท้�เหม�ะสิม เพ้ย์งพอ และ

ม้ปรัะสิิทธิภ�พในก�รัท้�จะสินับีสินุนและค้ำวบีคุ้ำม

ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ภ�ย์ใต้รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�องค์้ำกรั

ย์อมรัับีได้ รัวมทั�งม้ก�รัพัฒน�และปรัับีปรุัง

เค้ำรืั�องมือบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลย์ุทธ์อย่์�ง 

ต่อเนื�อง โดย์สิ�ม�รัถืสิรัปุก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ด้�นกลย์ทุธ์ ได้ดังน้�

นโยบาย

• ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลย์ุทธ์ และทบีทวนนโย์บี�ย์ก�รั 

บ้ีรัณ�ก�รัรัะหว่�ง Corporate Governance, Risk Management และ Compliance (GRC) 

โดย์ม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏิิบัีติ 

ของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ หลักเกณฑ์์ก�รัปรัะเมินกรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�นและก�รัจัดก�รั 

ด้�นก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในของกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง

• ก�รักำ�หนดรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้รัะดับีองค์้ำกรัด้�นกลยุ์ทธ์

ดำำาเนิน
กระบวนการ

• ก�รัทบีทวนค่้้ำมือก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งองค์้ำกรั เพื�อใช้ำเป็นแนวท�งก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้กับี 

ทุกฝ่�ย์ง�น

• ก�รัจัดทำ�แผนบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งองค์้ำกรั ซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์แผนง�นท้�ใช้ำจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งองค์้ำกรั  

และแผนง�นท้�ใช้ำจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งโค้ำรังก�รั (แผนปฏิิบัีติก�รั) ต�มแผนวิสิ�หกิจ

• ก�รัทบีทวนหลักเกณฑ์์และวิธ้ปฏิิบัีติในก�รัดำ�รังเงินกองทุน ก�รัค้ำำ�นวณสิินทรััพย์์เส้ิ�ย์งและ 

ก�รัค้ำำ�นวณค่้ำ� BIS Ratio ต�มเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลสิถื�บีันก�รัเงินเฉพ�ะกิจของธน�ค้ำ�รั 

แห่งปรัะเทศึไทย์

เคัร่�อังมู่อั 
การบรหิาร
คัวามูเส่่�ยง

• ก�รัจัดทำ�แบีบีจำ�ลองเพื�อใช้ำในก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Portfolio View of Risk) ท้�สิะท้อนถึืง 

ช่ำวงเบ้ี�ย์งเบีนค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัย์เส้ิ�ย์งท้�ส่ิงผลกรัะทบีต่อ 

ช่ำวงค้ำว�มเบ้ี�ย์งเบีนรัวมท้�ย์ังอย์้่ในวิสัิย์ท้�องค์้ำกรัสิ�ม�รัถืจัดก�รัได้

• ก�รัทบีทวนตัวช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator) รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Appetite) 

และช่ำวงเบ้ี�ย์งเบีนของรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Tolerance) ของค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลยุ์ทธ์ 

การติดำตามู/
รายงานผลี่

การดำำาเนินงาน

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลย์ุทธ์เป็นรั�ย์เดือน เช่ำน รั�ย์ง�นสิถื�นะค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ด้�นกลย์ุทธ์ โดย์ติดต�มค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดขึ�น ผ่�นท�งรัะบีบีสิ�รัสินเทศึแจ้งเตือนภัย์ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

(Early Warning System) เพื�อให้สิ�ม�รัถืจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ทันก�รัณ์ เป็นต้น

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลยุ์ทธ์เป็นรั�ย์ไตรัม�สิ เช่ำน รั�ย์ง�นก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ด้�นกลย์ุทธ์ รั�ย์ง�นผลก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกลยุ์ทธ์ และรั�ย์ง�นผลก�รัวิเค้ำรั�ะห์ Portfolio 

View of Risk และ Back Test เป็นต้น

2. การบริห่ารควิามเส้�ยงด้านกลยุทธ์ั (Strategic Risk Management)
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3. การบริห่ารควิามเส้�ยงด้านปีฏิิบัติการ (Operational Risk Management)

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รั หม�ย์ถึืง ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�จะเกิดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์อันเนื�องม�จ�กก�รัข�ดก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รั

ท้�ด้ หรืัอข�ดธรัรัม�ภิบี�ลในองค์้ำกรั และข�ดก�รัค้ำวบีคุ้ำมท้�ด้ โดย์อ�จเก้�ย์วข้องกับีกรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�นภ�ย์ใน บุีค้ำล�กรั 

รัะบีบีง�น หรืัอ เหตุก�รัณ์ภ�ย์นอก และส่ิงผลกรัะทบีต่อรั�ย์ได้และเงินกองทุนของ บีสิย์.

 ในปี 2563 บีสิย์. มุ่งเน้นก�รัสิรั้�งค้ำว�มตรัะหนักและให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รับีรัิห�รัค้ำว�มต่อเนื�องท�งธุรักิจ 

เพื�อให้ธุรักิจดำ�เนินต่อไปได้โดย์ไม่หย์ุดชำะงัก ในสิภ�พแวดล้อมท้�ม้ก�รัเปล้�ย์นแปลง และม้ก�รัถ่ื�ย์ทอดค้ำว�มร้้ัค้ำว�มเข้�ใจ 

ร่ัวมทดสิอบี และร่ัวมดำ�เนินก�รัจริังเมื�อเกิดเหตุก�รัณ์ภ�วะวิกฤติ และให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับี Risk Owner ในก�รัแก้ไข ปรัับีปรุัง 

เหตุก�รัณ์หรืัอค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�เกิดขึ�นอย์�่งม้ปรัะสิิทธิภ�พ รัวมถึืงก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในด้วย์ตนเอง 

(Risk Control Self Assessment : RCSA) ซึึ่�งได้รัับีค้ำว�มร่ัวมมือจ�กทุกหน่วย์ง�นภ�ย์ในองค์้ำกรั ก�รัปรัะเมินก�รัใช้ำบีริัก�รั

จ�กผ้้ให้บีริัก�รัสินันสินุนก�รัปรัะกอบีธุรักิจ (Business Facilitator : BF) เป็นปรัะจำ�ทุกปี ทำ�ให้มั�นใจได้ว่�ก�รับีรัิห�รั 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รัเป็นไปอย่์�งม้ปรัะสิิทธิภ�พ และสิอดค้ำล้องกับีก�รัปรัะกอบีธุรักิจขององค์้ำกรั โดย์สิ�ม�รัถืสิรุัป 

ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รั ได้ดังน้�

นโยบาย

• ก�รัทบีทวน นโย์บี�ย์ แนวปฏิิบัีติ ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รั ก�รัใช้ำบีริัก�รัผ้้ให้ก�รั 

สินับีสินุนก�รัปรัะกอบีธุรักิจ สิอดค้ำล้องกับีแนวท�งก�รักำ�กับีด้แลของ ธปท. และรัะบีบีปรัะเมินผล

ก�รัดำ�เนินง�นของรััฐวิสิ�หกิจต�มรัะบีบีปรัะเมินผลรััฐวิสิ�หกิจ

• ก�รัทบีทวน นโย์บี�ย์ แนวปฏิิบัีติ ก�รับีริัห�รัค้ำว�มต่อเนื�องท�งธุรักิจ สิอดค้ำล้องกับีแนวปฏิิบัีติก�รั

บีริัห�รัค้ำว�มต่อเนื�องท�งธุรักิจของ ธปท. และหน่วย์ง�นกำ�กับีภ�ย์นอก รัวมทั�งให้สิอดค้ำล้องกับี

โค้ำรังสิร้ั�งขององค์้ำกรั และก�รัปรัะกอบีธุรักิจ รัวมถึืงสิภ�พแวดล้อมท้�เปล้�ย์นแปลงไป

• ก�รัทบีทวน นโย์บี�ย์ แนวปฏิิบัีติ ก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน ให้สิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์กรัะทรัวงก�รัค้ำลัง

ว่�ด้วย์ม�ตรัฐ�นและหลกัเกณฑ์์ปฏิิบัีติก�รัค้ำวบีค้ำมุภ�ย์ในสิำ�หรัับีหนว่ย์ง�นของรััฐ และเปน็ไปต�ม

ม�ตรัฐ�นสิ�กล COSO 2013

• ก�รักำ�หนดรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้รัะดับีองค์้ำกรัด้�นปฏิิบัีติก�รั

ดำำาเนิน
กระบวนการ

• ก�รัทบีทวน จัดทำ� แผนรัองรัับีก�รัดำ�เนินธุรักิจอย่์�งต่อเนื�องขององค์้ำกรั ให้สิอดค้ำล้องกับี 

สิภ�พแวดล้อมท้�เปล้�ย์นแปลงไป

• ก�รัจัดเก็บีข้อม้ลเหตุก�รัณ์หรืัอค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กก�รัปฏิิบัีติง�น เพื�อเป็นฐ�นข้อม้ลในก�รัปรัับีปรุัง

กรัะบีวนก�รั และก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน

• ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในด้วย์ตนเอง โดย์ทุกหน่วย์ง�นม้ส่ิวนร่ัวมในก�รัปรัะเมิน

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งให้สิอดค้ำล้องกับีก�รัปรัะกอบีธุรักิจ และเป้�หม�ย์ขององค์้ำกรั เพื�อนำ�ม�เป็นฐ�นในก�รั

ปรัับีปรุังกรัะบีวนก�รัทำ�ง�น และก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในองค์้ำกรั

• ก�รัทบีทวน ก�รัปรัะเมินค้ำว�มพึงพอใจ ก�รัใช้ำบีริัก�รัผ้้ให้บีริัก�รัสินับีสินุนก�รัปรัะกอบีธุรักิจ

เคัร่�อังมู่อั 
การบรหิาร
คัวามูเส่่�ยง

• ก�รัจัดเก็บีเหตุก�รัณ์หรืัอค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กก�รัปฏิิบัีติง�น (Loss Incident)

• ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในด้วย์ตนเอง (RCSA) ต�มแนวท�งของ COSO 2013

• ก�รัทบีทวนตัวช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator) รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Appetite)  

และช่ำวงเบ้ี�ย์งเบีนของรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Tolerance) ของค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รั

• ก�รับีริัห�รัค้ำว�มต่อเนื�องท�งธุรักิจ (Business Continuity Management : BCM)

• ก�รัปรัะเมินค้ำว�มพึงพอใจก�รัใชำ้บีริัก�รัผ้้ให้บีริัก�รัสินับีสินุนก�รัปรัะกอบีธุรักิจ (Business  

Facilitator : BF)
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การติดำตามู/
รายงานผลี่

การดำำาเนินงาน

• ติดต�มก�รัรั�ย์ง�นเหตุก�รัณ์หรืัอค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กทุกหน่วย์ง�นเป็นปรัะจำ�ทุกเดือน

• ติดต�มก�รัปรัับีปรุังก�รัดำ�เนินง�นต�มแผนก�รัค้ำวบีค้ำุมภ�ย์ใน แนวท�งก�รัปรัับีปรุังก�รับีริัห�รั

ค้ำว�มต่อเนื�องท�งธุรักิจจ�กผลก�รัทดสิอบี เป็นปรัะจำ�ทุกไตรัม�สิ

• ติดต�มผลก�รัใชำ้บีริัก�รัจ�กผ้้ให้บีริัก�รัสินันสินุนก�รัปรัะกอบีธุรักิจ ในร้ัปของก�รัปรัะเมินค้ำว�ม

พึงพอใจก�รัใช้ำบีริัก�รัเป็นรั�ย์ปี

• รั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�นก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รั ต่อผ้้บีริัห�รั ค้ำณะกรัรัมก�รั 

ท้�เก้�ย์วข้อง เป็นรั�ย์เดือน รั�ย์ไตรัม�สิ เป็นรั�ย์ปี

• รั�ย์ง�นก�รัปฏิิบัีติต�มกฎเกณฑ์์และกฎหม�ย์ท้�เก้�ย์วข้อง เป็นปรัะจำ�สิมำ��เสิมอ

นโยบาย

• ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์ แนวปฏิิบัีติ ค่้้ำมือ ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึ ใหส้ิอดค้ำลอ้ง

กับีปรัะก�ศึท้� สินสิ.21/2562 เรืั�องหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ 

(Information Technology Risk) ของสิถื�บัีนก�รัเงิน และรัะบีบีปรัะเมินผลก�รัดำ�เนินง�นของ

รััฐวิสิ�หกิจต�มรัะบีบีปรัะเมินผลรััฐวิสิ�หกิจ

• ก�รักำ�หนดรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้รัะดับีองค์้ำกรัด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ หม�ย์ถึืง

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�อ�จเกิดขึ�นจ�กก�รัใช้ำเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ 

ในก�รัดำ�เนินธุรักิจ ซึึ่� งจะม้ผลกรัะทบีต่อรัะบีบีหรืัอ 

ก�รัปฏิิบัีติง�นของ บีสิย์. รัวมถึืงค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กภัย์ 

คุ้ำกค้ำ�มท�งไซึ่เบีอร์ั (Cyber Threat)

 ในปี 2563 บีสิย์. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รักำ�กับีด้แล

กิจก�รัท้�ด้ และก�รัเพิ�มปรัะสิิทธิภ�พของก�รับีรัหิ�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ ก�รัเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมเพื�อรัับีมือ

กับีภัย์คุ้ำกค้ำ�มท�ง Cyber ท้�สิำ�คั้ำญ เช่ำน จัดทำ�นโย์บี�ย์ก�รั

กำ�กับีด้แลและบีริัห�รัจัดก�รัเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึ ทบีทวน

นโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติ ด้�นค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์สิ�รัสินเทศึ

และนโย์บี�ย์ท้�เก้�ย์วข้อง รัวมถืงึก�รัใช้ำบีริัก�รัจ�กผ้ใ้ห้บีริัก�รั

ภ�ย์นอกด้�นง�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ (IT Outsourcing) 

จัดห�เค้ำรืั�องมือ สิำ�หรัับีก�รัปรัะเมินช่ำองโหว่ (Vulnerability  

Assessment) และจัดจ้�งผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญจ�กภ�ย์นอกเข้�ม� 

ทดสิอบีเจ�ะรัะบีบีออนไลน์สิำ�หรัับีก�รัรัับีค้ำำ�ขอก�รั 

ค้ำำ��ปรัะ กัน สิิน เ ชืำ� อ  SMEs  และรัะบีบีเ ว็บี ไซึ่ ต์ของ 

บีสิย์. ต�มม�ตรัฐ�นสิ�กล (Penetration Testing) เพื�อลด

ปัจจัย์ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง และผลกรัะทบีต่อก�รัดำ�เนินง�นอย่์�ง 

ต่อเนื�องของ บีสิย์. และจัดทำ�แผนก�รัปรัับีปรุังช่ำองโหว่ท้�

เกิดขึ�น ม้ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นกรัะบีวนก�รัออนไลน์

แอปพลิเค้ำชัำ�น TCG Cyber ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ด้�นก�รัเชืำ�อมโย์งรัะบีบีเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึรัะหว่�งหน่วย์ง�น 

ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งทรััพย์์สิินด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ  

ก�รัปรัะเมนิค้ำว�มเส้ิ�ย์งท�งไซึ่เบีอร์ั รัวมถืงึจัดทำ�แผนก�รัลด

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งต�มผลก�รัปรัะเมิน เป็นต้น

 นอกจ�กน้� ม้ก�รัปรัับีปรุังและทบีทวนนโย์บี�ย์

 แนวปฏิิบัีติ ค่้้ำมือก�รัปฏิิบัีติง�น เรืั�อง ก�รับีริัห�รัค้ำว�มส้ิ�ย์ง

ด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ เพื�อให้สิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์

ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึของธน�ค้ำ�รั

พ�ณิชำย์์โดย์อนุโลมท้�ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ (ธปท.) กำ�หนด 

และเป็นไปต�มนโย์บี�ย์ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งองค์้ำกรั รัวมถึืง 

บ้ีรัณ�ก�รักรัะบีวนก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเทค้ำโนโลย์้

สิ�รัสินเทศึให้เป็นส่ิวนหนึ�งของกรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�นปรัะจำ�วัน

ผ่�นก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในของตนเอง  

ก�รัปรัะเมินและบีริัห�รัจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งของโค้ำรังก�รั

พัฒน�รัะบีบีสิ�รัสินเทศึต่�งๆ ก�รัรัักษ�ค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์

สิ�รัสินเทศึสิำ�หรัับีรัะบีบีโค้ำรังสิร้ั�งพื�นฐ�นของรัะบีบีง�นสิำ�คั้ำญ

รัวมถึืงได้รัับีก�รัรัับีรัองต�มม�ตรัฐ�นสิ�กล ISO27001:2013 

เช่ำน ศ้ึนย์์ข้อม้ล (Data Center) Application Online 

(TCG Cyber) เป็นต้น ม้ก�รัปรัะเมินก�รัเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอม 

ด้�น Cyber Resilience ต�มแนวท�งของ ธปท. ซึึ่�งผลก�รั 

ปรัะเมินโดย์รัวมม้ค้ำว�มเส้ิ�ย์งตั�งต้นในรัะดับีตำ�� และปฏิิบัีติต�ม

ม�ตรัก�รัค้ำวบีคุ้ำมท้� ธปท. กำ�หนดไว้ในรัะดับี Base line โดย์

สิ�ม�รัถืสิรุัปก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึ

ได้ดังน้�

4. การบริห่ารควิามเส้�ยงด้านเทคโนโลย้สารสนเทศ (Information Technology Risk Management)
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ดำำาเนิน
กระบวนการ

• ก�รัทบีทวนขั�นตอนก�รัปฏิิบัีติง�นก�รัด้แลทรััพย์์สิินด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ

• ก�รัทบีทวนก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งรัะดับีองค์้ำกรั ด้�นเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึ เพื�อจัดทำ� Risk Profile

• ทบีทวนก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในด้วย์ตนเอง (Risk Control Self Assessment 

: RCSA) ต�มกรัะบีวนก�รัทำ�ง�น เพื�อด้ก�รัเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมก�รัปฏิิบัีติง�น และม้ก�รัปรัะเมิน

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งโค้ำรังก�รัพัฒน�รัะบีบีสิ�รัสินเทศึท้�สิำ�คั้ำญ รัวมถึืงม้ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นค้ำว�มมั�นค้ำง

ปลอดภัย์สิ�รัสินเทศึสิำ�หรัับีรัะบีบีโค้ำรังสิรั้�งพื�นฐ�นของรัะบีบีง�นสิำ�คั้ำญ และก�รัปรัะเมินก�รั 

เตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมด้�น Cyber Resilience

• ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งก�รัใช้ำบีริัก�รัจ�กผ้้ให้บีริัก�รัภ�ย์นอก

• ก�รัทบีทวน จัดทำ� ทดสิอบี แผนรัองรัับีเหตุก�รัณ์ฉุกเฉินด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ

เคัร่�อังมู่อั 
การบรหิาร
คัวามูเส่่�ยง

• ก�รัจัดเก็บีเหตุก�รัณ์หรืัอค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กก�รัปฏิิบัีติง�น (Loss Incident) ท้�เก้�ย์วข้องกับี

เทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึและ/หรืัอท้�เก้�ย์วข้องกับีกรัะบีวนก�รัทำ�ง�น

• ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในด้วย์ตนเอง (Risk Control Self Assessment  

: RCSA) ด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ

• ก�รัทบีทวนตัวช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator) รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Appetite) 

และชำว่งเบ้ี�ย์งเบีนของรัะดบัีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได ้(Risk Tolerance) ของค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเทค้ำโนโลย์้

สิ�รัสินเทศึ

• ก�รัปรัะเมินช่ำองโหว่และก�รัทดสิอบีเจ�ะรัะบีบีซึึ่�งค้ำรัอบีค้ำลุมทุกรัะบีบีง�นสิำ�คั้ำญ และจัดทำ�แผน

เพื�อปิดช่ำองโหว่

การติดำตามู/
รายงานผลี่

การดำำาเนินงาน

• รั�ย์ง�นผลก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งรัะดับีองค์้ำกรั และรัะดับีปฏิิบัีติก�รั  ท้�เก้�ย์วข้องกับีค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ

• รั�ย์ง�นก�รัติดต�มผลก�รัปฏิิบัีติต�มแผนก�รัปรัับีปรุังก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในด้�นเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึ

• ก�รัรั�ย์ง�นเหตุก�รัณ์หรืัอค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กก�รัปฏิิบัีติง�นด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ

5. การบริห่ารควิามเส้�ยงด้านตลาด (Market Risk Management)

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด หม�ย์ถึืง ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้� บีสิย์. อ�จจะได้รัับีค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์เนื�องจ�กก�รัเปล้�ย์นแปลงม้ลค่้ำ�ของ 

ฐ�นะท้�อย์้ใ่นงบีแสิดงฐ�นะก�รัเงิน ท้�เกิดจ�กก�รัเค้ำลื�อนไหวของอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์ รั�ค้ำ�หลักทรััพย์์ อัตรั�แลกเปล้�ย์น

 ในปี 2563 บีสิย์. ได้ม้ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์ก�รัลงทุนด้วย์ค้ำว�มรัะมัดรัะวัง โดย์ใช้ำนโย์บี�ย์และข้อจำ�กัดก�รัลงทุน 

(Strategic Asset Allocation : SAA) ซึึ่�งได้กำ�หนดให้ม้นำ��หนักก�รัลงทุนในตรั�สิ�รัหน้�ภ�ค้ำเอกชำนท้�ไม่เกินร้ัอย์ละ 

22 ของม้ลค่้ำ�ทรััพย์์สิินสุิทธิของกองทุน และนำ��หนักก�รัลงทุนในตรั�สิ�รัทุนท้�ไม่เกินร้ัอย์ละ 20 ของม้ลค่้ำ�ทรััพย์์สิินสุิทธิ 

ของกองทุน กำ�หนดให้ลงทุนในหลักทรััพย์์ท้�จ่�ย์ปันผลส้ิง (High dividend yield) ไม่น้อย์กว่�ร้ัอย์ละ 80 และสิ�ม�รัถืลงทุน 

ใน Property fund/REIT/Infrastructure fund รัวมไม่เกินร้ัอย์ละ 5 ของม้ลค่้ำ�ทรััพย์์สิินสิทุธิของกองทนุ รัวมถืงึกำ�หนด 

ค่้ำ�เพด�นค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ได้แก่ ค่้ำ� VaR ค่้ำ� Beta และค่้ำ� Duration ของ Portfolio ท้�เหม�ะสิม ม้กรัะบีวนก�รัติดต�ม 

และปรัะเมินผลอย่์�งสิมำ��เสิมอ ม้ก�รัรั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�นก�รับีริัห�รักองทุนต่อค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัเงินลงทุน

เป็นรั�ย์เดือน และค้ำณะกรัรัมก�รักำ�กับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งเป็นรั�ย์ไตรัม�สิ ทั�งน้� ในกรัณ้ท้�ม้ก�รัเปล้�ย์นแปลงอย่์�งม้นัย์สิำ�คั้ำญ 

บีริัษัทหลักทรััพย์์จัดก�รักองทุนท้�เป็นผ้้ดำ�เนินก�รับีริัห�รัเงินกองทุนทุกแห่งต้องเสินอแนวท�งก�รัปรัับีกลยุ์ทธ์ในก�รัลงทุนต่อ 

ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัเงินลงทุนเพื�อพิจ�รัณ�

 บีสิย์. ได้ม้ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติ เพื�อให้ม้กรัะบีวนก�รับีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ดท้�เหม�ะสิม  

เพ้ย์งพอ และม้ปรัะสิิทธิภ�พในก�รัท้�จะสินับีสินุนและค้ำวบีคุ้ำมค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ภ�ย์ใต้รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�องค์้ำกรัย์อมรัับีได้  

รัวมทั�งม้ก�รัพัฒน�และปรัับีปรุังเค้ำรืั�องมือบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ดอย่์�งต่อเนื�อง โดย์สิ�ม�รัถืสิรุัปก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ด้�นตล�ด ได้ดังน้�
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 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่อง หม�ย์ถึืง ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ท้�เกิดจ�กก�รัท้� บีสิย์. ไม่สิ�ม�รัถืชำำ�รัะหน้�สิินและค่้ำ�ปรัะกนั

ชำดเชำย์ต่อสิถื�บัีนก�รัเงิน  เนื�องจ�กไม่สิ�ม�รัถืเปล้�ย์นสิินทรััพย์์ 

เป็นเงินสิดได้ทันเวล� หรัือไม่สิ�ม�รัถืจัดห�เงินทุนได้อย่์�ง 

เพ้ย์งพอหรืัอสิ�ม�รัถืจัดห�เงินทุนได้แต่ด้วย์ต้นทุนท้�ส้ิงเกินกว่�

ท้�จะย์อมรัับีได้  ซึึ่�งอ�จส่ิงผลกรัะทบีต่อรั�ย์ได้และเงินกองทุน

ของ บีสิย์.

 ในปี 2563 บีสิย์. ได้ม้ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์ก�รั

บีริัห�รัเงนิสิภ�พค้ำล่อง โดย์กำ�หนดกรัอบีก�รัดำ�รังสิภ�พค้ำล่อง 

แบ่ีงเป็น 2 ส่ิวน เพื�อให้ก�รับีริัห�รัสิภ�พค้ำล่องม้ค้ำว�มชัำดเจน

ปรัะกอบีด้วย์ 1) สิภ�พค้ำล่องเพื�อก�รัดำ�เนินง�นและก�รัจ่�ย์

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มปกติของ บีสิย์. และ 2) สิภ�พค้ำล่อง 

เพื�อก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ท้�ม้ก�รักำ�หนดเงื�อนไขก�รัจ่�ย์

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ�กรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันท้�ได้รัับี  

รัวมทั�งได้จัดทำ�ปรัะม�ณก�รักรัะแสิเงินสิดโดย์ละเอ้ย์ดเป็น 

รั�ย์เดือน รั�ย์ไตรัม�สิ และรั�ย์ปี เพื�อจัดเตร้ัย์มสิภ�พค้ำล่อง 

ให้เหม�ะสิมกบัีช่ำวงเวล�ก�รัชำำ�รัะเงนิ ทั�งน้� ภ�รัะค้ำำ��ปรัะกนัสิิน

เชืำ�อของ บีสิย์. โดย์ส่ิวนใหญ่เป็นก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทโค้ำรังก�รั  

Portfolio Guarantee Scheme และต�มกรัะบีวนก�รัจ่�ย์ 

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ได้ม้ก�รักำ�หนดสัิดส่ิวนก�รัแบ่ีงจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกัน

ชำดเชำย์เป็นรั�ย์ปี โดย์ท้� บีสิย์. จะทรั�บีจำ�นวนเงินรัวมท้�จะต้อง 

จ่�ย์ในแต่ละปีล่วงหน้� ทำ�ให้ม้เวล�ในก�รัจัดเตร้ัย์มสิภ�พค้ำล่อง

 บีสิย์. ได้ม้ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติ เพื�อ

ให้ม้กรัะบีวนก�รับีรัหิ�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่องท้�เหม�ะสิม  

เพ้ย์งพอ และม้ปรัะสิิทธิภ�พในก�รัท้�จะสินับีสินุนและค้ำวบีคุ้ำม

ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ภ�ย์ใต้รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�องค์้ำกรัย์อมรัับีได้ รัวมทั�งม้

ก�รัพัฒน�และปรัับีปรุังเค้ำรืั�องมือบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พ

ค้ำล่องอย่์�งต่อเนื�อง โดย์สิ�ม�รัถืสิรุัปก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ด้�นสิภ�พค้ำล่อง ได้ดังน้�

นโยบาย

• ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติก�รับีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด และทบีทวนนโย์บี�ย์  

หลักเกณฑ์์และเงื�อนไขก�รัลงทุนของกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล รัวมถึืงทบีทวนก�รัใช้ำนโย์บี�ย์ Stop Loss 

ให้ม้ค้ำว�มเหม�ะสิมกับีลักษณะของตรั�สิ�รั โดย์ม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แล

สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏิิบัีติของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์

• ก�รักำ�หนดรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้รัะดับีองค์้ำกรัด้�นตล�ด

ดำำาเนิน
กระบวนการ

• ก�รับีริัห�รัพอร์ัตก�รัลงทุนและค้ำวบีคุ้ำมด้แลก�รัลงทุนให้อย์้ภ่�ย์ใต้นโย์บี�ย์และข้อจำ�กัดก�รัลงทุน

 (Strategic Asset Allocation : SAA) อย่์�งเค้ำร่ังค้ำรััด

• ก�รัทบีทวนกรัะบีวนก�รัทดสิอบีภ�วะวิกฤต (Stress Testing) เพื�อรัองรัับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด 

เนื�องจ�กสิถื�นก�รัณใ์นตล�ดเงนิและตล�ดทนุท้�ม้ค้ำว�มผนัผวน โดย์เพิ�มสิถื�นก�รัณท์ดสิอบีภ�วะ

วิกฤตต�มแนวท�งของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ และสิถื�นก�รัณ์ Subprime Crisis เพื�อปรัะเมิน

ค้ำว�มเพ้ย์งพอของเงินกองทุน

เคัร่�อังมู่อั 
การบรหิาร
คัวามูเส่่�ยง

• ก�รัทบีทวนตัวช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator) รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Appetite) 

และช่ำวงเบ้ี�ย์งเบีนของรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Tolerance) ของค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด 

ท้�ส่ิงสัิญญ�ณเตือนถึืงก�รับีริัห�รัผลตอบีแทนท้�อ�จไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย์ก�รัลงทุน 

• ก�รัใช้ำรัะบีบีสิ�รัสินเทศึแจ้งเตือนภัย์ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Early Warning System) เพื�อให้สิ�ม�รัถืจัดก�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ทันก�รัณ์

การติดำตามู/
รายงานผลี่

การดำำาเนินงาน

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ดเป็นรั�ย์เดือน เช่ำน รั�ย์ง�นสิถื�นะค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�น 

ตล�ด โดย์ติดต�มค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดขึ�น ผ่�นท�งรัะบีบีสิ�รัสินเทศึแจ้งเตือนภัย์ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Early 

Warning System) เพื�อให้สิ�ม�รัถืจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ทันก�รัณ์ เป็นต้น

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ดเป็นรั�ย์ไตรัม�สิ เช่ำน รั�ย์ง�นก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ด้�นตล�ด, รั�ย์ง�นผลก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด และรั�ย์ง�นผลก�รัทดสิอบีภ�วะวิกฤต 

(Stress Testing) เพื�อรัองรัับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด โดย์จำ�ลองสิถื�นก�รัณ์วิกฤตท้�อ�จเป็นไปได้  

เพื�อปรัะเมินค้ำว�มเพ้ย์งพอของเงินกองทุน เป็นต้น

6. การบริห่ารควิามเส้�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management)
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นโยบาย

• ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่อง และทบีทวนนโย์บี�ย์

ก�รับีริัห�รัเงินสิภ�พค้ำล่อง โดย์ม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะ

กิจ และแนวท�งปฏิิบัีติของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ 

• ก�รักำ�หนดรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้รัะดับีองค์้ำกรัด้�นสิภ�พค้ำล่อง

ดำำาเนิน
กระบวนการ

• ก�รับีริัห�รัสิภ�พค้ำล่องให้เพ้ย์งพอต่อก�รัดำ�เนินง�นและก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์

• ก�รัทบีทวนแผนฉุกเฉินเพื�อรัองรัับีสิถื�นก�รัณ์ข�ดสิภ�พค้ำล่องในสิถื�นก�รัณ์ท้�ไม่ปกติและในภ�วะ

วิกฤต

เคัร่�อังมู่อั 
การบรหิาร
คัวามูเส่่�ยง

• ก�รัทบีทวนตัวช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator) รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Appetite) 

และชำ่วงเบ้ี�ย์งเบีนของรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Tolerance) ของค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�น 

สิภ�พค้ำล่อง แย์กต�มลักษณะก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์

• ก�รัใช้ำรัะบีบีสิ�รัสินเทศึแจ้งเตือนภัย์ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Early Warning System) เพื�อให้สิ�ม�รัถืจัดก�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ทันก�รัณ์

การติดำตามู/
รายงานผลี่

การดำำาเนินงาน

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่องเป็นรั�ย์เดือน เช่ำน รั�ย์ง�นสิถื�นะค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

ด้�นสิภ�พค้ำล่อง โดย์ติดต�มค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดขึ�น ผ่�นท�งรัะบีบีสิ�รัสินเทศึแจ้งเตือนภัย์ 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Early Warning System) เพื�อให้สิ�ม�รัถืจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ทันก�รัณ์ เป็นต้น

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่องเป็นรั�ย์ไตรัม�สิ เช่ำน รั�ย์ง�นก�รัปรัะเมิน 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่อง, รั�ย์ง�นผลก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่อง และรั�ย์ง�นผลก�รั

ทดสิอบีภ�วะวิกฤต (Stress Testing) เพื�อรัองรัับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่อง โดย์จำ�ลองสิถื�นก�รัณ์

วิกฤตท้�อ�จเป็นไปได้ เพื�อปรัะเมินรัะดับีสิภ�พค้ำล่องและค้ำว�มสิ�ม�รัถืในก�รัชำำ�รัะหน้�สิินและ 

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ เป็นต้น

7. การบริห่ารควิามเส้�ยงด้านช่ั�อเส้ยง (Reputation Risk Management)

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์ง หม�ย์ถึืง ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กเหตุก�รัณ์หรืัอผลกรัะทบี 

ต่�ง ๆ ท้�ไม่ได้ค้ำ�ดก�รัณ์ไว้ล่วงหน้�อันเนื�องม�จ�กก�รัดำ�เนินง�นทั�งท�งตรังและ 

ท�งอ้อม ซึึ่�งก่อให้เกิดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ต่อชืำ�อเส้ิย์งตั�งแต่ก�รัม้ภ�พลักษณ์ในท�งลบีจนถึืง 

ก�รัถ้ืกฟ้ื้องดำ�เนินค้ำด้ หรืัอค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กก�รัไม่ปฏิิบัีติต�มกฎหม�ย์และกฎเกณฑ์์

ของท�งก�รัโดย์ไม่เจตน� ซึึ่�งอ�จส่ิงผลกรัะทบีต่อรั�ย์ได้ เงินกองทุน ชืำ�อเส้ิย์ง ภ�พลักษณ์ 

และค้ำว�มน่�เชืำ�อถืือของ บีสิย์.

 เนื�องจ�ก บีสิย์. เป็นองค์้ำกรัท้�ให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้แก่ผ้้ปรัะกอบีก�รั 

SMEs ให้ได้รัับีสิินเชืำ�อจ�กสิถื�บัีนก�รัเงิน ก�รัดำ�เนินกิจก�รัของ บีสิย์. จึงต้องม้ค้ำว�ม

มั�นค้ำง ม้ค้ำว�มน่�เชืำ�อถืือ และม้ภ�พลักษณ์ท้�ด้ ซึ่ึ�งในปี 2563 ไม่ม้เหตุก�รัณ์หรืัอก�รั 

เผย์แพร่ัข่�วในเชิำงลบีเก้�ย์วกับี บีสิย์. ท้�ก่อให้เกิดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ต่อภ�พลักษณ์และ 

ชืำ�อเส้ิย์งขององค์้ำกรั

 บีสิย์. ได้ตรัะหนักถึืงค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์งท้�อ�จจะม้ผลกรัะทบีต่อก�รั 

ดำ�เนินง�น โดย์ได้ม้ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติ เพื�อให้ม้กรัะบีวนก�รับีรัิห�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์งท้�เหม�ะสิม เพ้ย์งพอ และม้ปรัะสิิทธิภ�พในก�รัท้�จะสินับีสินุน

และค้ำวบีคุ้ำมค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ภ�ย์ใต้รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�องค์้ำกรัย์อมรัับีได้ รัวมทั�งม้ก�รัพัฒน�

และปรัับีปรุังเค้ำรืั�องมือบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์งอย์�่งต่อเนื�อง โดย์สิ�ม�รัถืสิรุัปก�รั

บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์ง ได้ดังน้�
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นโยบาย

• ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์ก�รับีรัิห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์ง ซึึ่�งเป็นส่ิวนหนึ�งของนโย์บี�ย์ก�รับีรัิห�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งของ บีสิย์. และทบีทวนแนวปฏิิบัีติก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์ง โดย์ม้ 

ค้ำว�มสิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลสิถื�บีันก�รัเงินเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏิิบัีติ 

ของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์

• ก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติต่�ง ๆ ท้�เก้�ย์วข้อง เพื�อกำ�กับีด้แลก�รัปฏิิบัีติง�นให้เป็นไปต�ม

กฎหม�ย์และกฎเกณฑ์์ข้อบัีงคั้ำบี ได้แก่ นโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ และก�รัต่อต้�นก�รัทุจริัต

ค้ำอร์ัรััปชัำ�นและก�รัปรัะพฤติมิชำอบี เป็นต้น

• ก�รักำ�หนดรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้รัะดับีองค์้ำกรัด้�นชืำ�อเส้ิย์ง

ดำำาเนิน
กระบวนการ

• ก�รัทบีทวนกรัะบีวนก�รัจัดก�รัข้อร้ัองเร้ัย์น 

• ก�รัทบีทวนกรัะบีวนก�รัสิร้ั�งค้ำว�มสัิมพันธ์และสิร้ั�งก�รัรัับีร้้ัท้�ด้ต่อสัิงค้ำมและสืิ�อต่�งๆ

• ก�รัจัดทำ�แผนก�รัจัดก�รัและก�รัสืิ�อสิ�รัในภ�วะวิกฤต (Crisis Communication Management 

Plan)

เคัร่�อังมู่อั 
การบรหิาร
คัวามูเส่่�ยง

• ก�รัทบีทวนตัวช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator) รัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Appetite) 

และช่ำวงเบ้ี�ย์งเบีนของรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้ (Risk Tolerance) ของค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์ง

• ก�รัใช้ำรัะบีบีสิ�รัสินเทศึแจ้งเตือนภัย์ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Early Warning System) เพื�อให้สิ�ม�รัถืจัดก�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ทันก�รัณ์ 

• ก�รัสิำ�รัวจค้ำว�มพึงพอใจของล้กค้้ำ�ท้�ม้ต่อ บีสิย์.

การติดำตามู/
รายงานผลี่

การดำำาเนินงาน

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์งเป็นรั�ย์เดือน เช่ำน รั�ย์ง�นสิถื�นะค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ด้�นชืำ�อเส้ิย์ง โดย์ติดต�มค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดขึ�น ผ่�นท�งรัะบีบีสิ�รัสินเทศึแจ้งเตือนภัย์ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

(Early Warning System) เพื�อให้สิ�ม�รัถืจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ทันก�รัณ์ เป็นต้น

• ก�รัติดต�มและรั�ย์ง�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์งเป็นรั�ย์ไตรัม�สิและรั�ย์ปี เช่ำน รั�ย์ง�นก�รัปรัะเมิน

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์ง รั�ย์ง�นผลก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นชืำ�อเส้ิย์ง และรั�ย์ง�นผลก�รัปรัะเมิน

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งก�รัทุจริัต เป็นต้น

คัว�มูเพ้ัยงพัอข้องเงินกองทน้
 บีสิย์. ม้ก�รัพิจ�รัณ�ค้ำว�มเพ้ย์งพอของเงินกองทุน และดำ�รังฐ�นะของเงินกองทุนในรัะดับีเพ้ย์งพอท้�จะรัองรัับีก�รั

ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อและค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�อ�จเกิดขึ�นในอน�ค้ำตทั�งภ�ย์ใต้ภ�วะปกติและภ�วะวิกฤต เพื�อให้มั�นใจว่� บีสิย์. ม้เงิน

กองทุนเพ้ย์งพอรัองรัับีผลกรัะทบีท้�จะเกิดขึ�นในอน�ค้ำต โดย์ม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้องกับีรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ย์อมรัับีได้และเป็นไปต�ม

หลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลเงินกองทุนสิำ�หรัับีสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ ทั�งน้� บีสิย์. ได้ค้ำำ�นวณ

ค้ำว�มเพ้ย์งพอของเงินกองทุนต�มหลักเกณฑ์์ Basel II หลัก Pillar I ซึึ่�ง ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้ BIS Ratio  

ร้ัอย์ละ 41.76

ก�รคัวบัคัมู้ภ�ยใน
 บีสิย์. ได้ตรัะหนักถึืงค้ำว�มสิำ�คั้ำญต่อก�รัจัดว�งรัะบีบีง�นก�รัค้ำวบีค้ำมุภ�ย์ใน ม้ก�รัพัฒน�และปรัับีปรุังกรัะบีวนก�รั

ทำ�ง�นอย่์�งต่อเนื�องให้สิอดค้ำล้องกับีสิภ�พแวดล้อมท�งธุรักิจท้�เปล้�ย์นแปลงไป โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รับีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�อ 

อุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  กำ�หนดนโย์บี�ย์ก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน (Internal Control Policy) ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์กรัะทรัวง

ก�รัค้ำลังว่�ด้วย์ม�ตรัฐ�นและหลักเกณฑ์์ปฏิิบัีติก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในสิำ�หรัับีหน่วย์ง�นของรััฐ พ.ศึ. 2561 และสิอดค้ำล้องกับีม�ตรัฐ�น

สิ�กล Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) version 2013 (COSO 2013) 

โดย์ค้ำำ�นึงถึืงองค์้ำปรัะกอบีของก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน ดังน้�
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1. สภาพแวิดล้อมของการควิบคุม  

 บีสิย์. ได้บีริัห�รัง�นต�มนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แล 

กิจก�รัท้�ด้ ผ้้บีริัห�รัปฏิิบัีติตนโดย์ยึ์ดมั�นในคุ้ำณค่้ำ�ของค้ำว�ม

ซืึ่�อสัิตย์์ โปร่ังใสิ และม้จริัย์ธรัรัม ท้�สิอดค้ำล้องกับีแนวปฏิิบัีติ

ต�มนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ และม้ก�รักำ�หนด

รัะเบีย้์บี นโย์บี�ย์ แนวปฏิิบัีติ และค่้้ำมอืก�รัปฏิิบัีติง�นท้�เป็น

ล�ย์ลักษณ์อักษรั เพื�อให้ก�รัปฏิิบัีติง�นเป็นไปอย่์�งเหม�ะสิม 

และแนวท�งเด้ย์วกัน ม้ก�รัจัดโค้ำรังสิร้ั�งองค์้ำกรั กำ�หนด 

สิ�ย์ง�นก�รับัีงคั้ำบีบัีญชำ�ท้�ชัำดเจนและก�รักรัะจ�ย์อำ�น�จ 

เพื�อให้ก�รัปฏิิบัีติง�นม้ค้ำว�มค้ำล่องตัวและเหม�ะสิม นอกจ�กน้� 

ได้ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รับีรัิห�รัและพัฒน�บีุค้ำล�กรัให้เกิด

ปรัะสิิทธิภ�พและปรัะสิิทธิผล ม้ค้ำว�มร้้ั ค้ำว�มสิ�ม�รัถื และทักษะ

ในก�รัปฏิิบัีติหน้�ท้�ต�มท้�ได้รัับีมอบีหม�ย์อย่์�งเพ้ย์งพอ รัวมถึืง

กำ�หนดแนวท�ง กรัะบีวนก�รัปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�น เช่ำน  

ก�รักำ�หนดตัวช้ำ�วัดผลก�รัปฏิิบัีติง�น ก�รัเชืำ�อมโย์งรัะหว่�ง 

ตัวช้ำ� วัดผลก�รัปฏิิบัีติง�น และก�รัติดต�มปรัะเมินผล 

ก�รัปฏิิบัีติง�นเป็นต้นเพื�อให้ผ้้ปฏิิบัีติง�นม้หน้�ท้�และค้ำว�ม 

รัับีผิดชำอบีต่อผลก�รัปฏิิบัีติง�นท้�สิอดค้ำล้องกับีวัตถุืปรัะสิงค์้ำ 

และเป้�หม�ย์ขององค์้ำกรั

2. การปีระเมินควิามเส้�ยง

 บีสิย์. กำ�หนดวัตถุืปรัะสิงค์้ำเพื�อใช้ำในก�รัปรัะเมิน 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งจ�กก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน ซึึ่�งเป็นค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�อ�จ 

เกิดจ�กกรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�น กิจกรัรัม หรืัอภ�รักิจอื�น ๆ 

ท้�สิำ�คั้ำญขององค์้ำกรัท้�รัะบีบีก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในย์งัไม่ค้ำรัอบีค้ำลุม

อย่์�งเพ้ย์งพอหรืัอยั์งไม่สิ�ม�รัถืป้องกันข้อผิดพล�ดจ�กก�รั

ดำ�เนินง�นได้ โดย์ม้ก�รัพิจ�รัณ�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งอย่์�งค้ำรัอบีค้ำลุม 

ทุกด้�น ปรัะกอบีด้วย์ ด้�นกลย์ทุธ์ ด้�นปฏิิบัีติก�รั ด้�นก�รัเงิน 

และด้�นก�รัปฏิิบัีติต�มกฎ รัะเบ้ีย์บีและข้อบัีงคั้ำบี รัวมถึืง

ก�รัวิเค้ำรั�ะห์เหตุก�รัณ์ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เค้ำย์เกิดขึ�นแล้วและท้�ย์ัง

ค้ำงเหลืออย์้่ หรืัอก�รัค้ำ�ดก�รัณ์เหตุก�รัณ์ท้�อ�จจะเกิดขึ�น 

ในอน�ค้ำต โดย์พิจ�รัณ�จ�กก�รัปรัะเมินโอก�สิเกิดและ 

ผลกรัะทบีท้�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งอ�จเกิดขึ�น ในก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

เพื�อรัะบุีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�สิำ�คั้ำญและจัดทำ�ม�ตรัก�รัจัดก�รั 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เหม�ะสิมและเพ้ย์งพอ  

3. กิจกรรมการควิบคุม 

 บีสิย์. ได้กำ�หนดให้ทุกหน่วย์ง�นจัดทำ�ค่้้ำมือก�รั 

ปฏิิบัีติง�นเพื�อใช้ำเป็นแนวท�งอ้�งอิงในก�รัปฏิิบัีติง�น  

พร้ัอมทั�งกำ�หนดจุดค้ำวบีค้ำมุ (Control Point) ของแต่ละกิจกรัรัม

และขั�นตอนปฏิิบัีติง�น ซึึ่�งถืือเป็นกิจกรัรัมค้ำวบีคุ้ำม (Control 

Activities) ขั�นพื�นฐ�นท้�สิำ�คั้ำญของ บีสิย์. เพื�อใช้ำลดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

จ�กก�รัผิดพล�ด ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ สิิ�นเปลือง ค้ำว�มส้ิญเปล่�

ของก�รัใช้ำทรััพย์์สิินหรืัอทรััพย์�กรั นอกจ�กน้� ได้ตรัะหนักถึืง 

ค้ำว�มเพ้ย์งพอและค้ำว�มม้ปรัะสิิทธิผลของรัะบีบีก�รัค้ำวบีคุ้ำม

ภ�ย์ใน โดย์ให้แต่ละหน่วย์ง�นจัดทำ�แบีบีปรัะเมินค้ำว�ม

เส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีค้ำมุภ�ย์ในด้วย์ตนเอง (Risk Control Self  

Assessment : RCSA) เป็นปรัะจำ�ทุกปี เพื�อพิจ�รัณ�ปรัับีปรุัง

กรัะบีวนก�รัและกิจกรัรัมก�รัค้ำวบีคุ้ำมท้�ม้อย์้ใ่ห้ม้ปรัะสิิทธิภ�พ

และปรัะสิิทธผิลม�กย์ิ�งขึ�น โดย์ค้ำำ�นึงถึืงค้ำว�มสิอดค้ำล้องกับีรัะดับี

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เหลืออย์้ ่เช่ำน กิจกรัรัมใดท้�ม้ค้ำว�มเส้ิ�ย์งตั�งแต่รัะดับี

ป�นกล�ง/ส้ิง/ส้ิงม�ก จำ�เป็นต้องม้ก�รัปรัับีปรุังก�รัค้ำวบีคุ้ำม

ภ�ย์ใน หรืัอม�ตรัก�รัจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งเป็นลำ�ดับีแรัก 

 นอกจ�กน้�ย์งัได้ม้ก�รัสืิ�อสิ�รัให้พนักง�นทั�วทั�งองค์้ำกรั

ม้ทัศึนค้ำติท้�ด้ต่อก�รัปฏิิบัีติต�มกิจกรัรัมก�รัค้ำวบีคุ้ำมท้�ได้ 

กำ�หนดขึ�น โดย์ให้ถืือเป็นกรัะบีวนก�รัท้�รัวมไว้หรืัอเป็นส่ิวนหนึ�ง  

(Built In) ในก�รัปฏิิบัีติง�นต�มปกติปรัะจำ�วัน

4. สารสนเทศและการส่�อสาร

 บีสิย์. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญต่อก�รับีรัิห�รัจัดก�รัรัะบีบี

สิ�รัสินเทศึท้�ม้ค้ำว�มเชืำ�อถืือได้ ถ้ืกต้อง และพร้ัอมใช้ำง�น 

อย์้่เสิมอต�มแนวนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติด้�นค้ำว�มมั�นค้ำง

ปลอดภัย์สิ�รัสินเทศึ เพื�อให้สิ�ม�รัถืนำ�ข้อม้ลสิ�รัสินเทศึ 

ไปใช้ำง�นในก�รับีรัิห�รัจัดก�รัภ�ย์ในองค์้ำกรัได้อย่์�งม้

ปรัะสิิทธิภ�พ มั�นค้ำงปลอดภัย์ และสิ�ม�รัถืดำ�เนินง�นได้อย่์�ง

ต่อเนื�อง รัวมถึืงก�รัจดัก�รัป้องกนัปัญห�ท้�อ�จเกดิขึ�นจ�กก�รั

ใช้ำง�นในลักษณะท้�ไม่ถ้ืกต้องและก�รัคุ้ำกค้ำ�มจ�กภัย์ต่�ง ๆ  

ซึึ่�งอ�จก่อให้เกิดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์แก่องค์้ำกรัได้ สิำ�หรัับีด้�นรัะบีบี 

สืิ�อสิ�รั บีสิย์. ได้ดำ�เนินก�รัโดย์มุ่งเน้นก�รัจัดห�และ

พัฒน�ร้ัปแบีบีก�รัสืิ�อสิ�รัท้�สิะดวกและเหม�ะสิมต่อผ้้ใช้ำ

ง�นสิอดค้ำล้องกับีก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในท้�ด้และม้ก�รัสืิ�อสิ�รั

ข้อม้ลภ�ย์ในองค์้ำกรัเพื�อให้บุีค้ำล�กรัในองค์้ำกรัได้รัับีข้อม้ล

และสิ�ม�รัถืบีริัห�รัจัดก�รัเป็นไปในทิศึท�งเด้ย์วกัน 

โดย์ม้ก�รัสืิ�อสิ�รัผ่�นสืิ�อต่�ง ๆ เช่ำน Intranet, E-mail, Line 

Official (สิถื�น้ข่�ว บีสิย์.) และเค้ำรัือข่�ย์สัิงค้ำมออนไลน์

(Face book, Twitter บีสิย์.) ก�รัปรัะชำ�สิัมพันธ์ผ่�น

เส้ิย์งต�มสิ�ย์ เป็นต้น ส่ิวนก�รัสืิ�อสิ�รักับีบุีค้ำค้ำลภ�ย์นอก 

บีสิย์. ม้กรัะบีวนก�รัสืิ�อสิ�รักับีผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์ภ�ย์นอกองค์้ำกรั  
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ม้ช่ำองท�งก�รัสืิ�อสิ�รัท้�เหม�ะสิมต�มกลุ่มเป้�หม�ย์ เช่ำน กิจกรัรัมสืิ�อสิ�รัและสิร้ั�งค้ำว�มสัิมพันธ์กับีกลุ่มสิถื�บัีนก�รัเงินปรัะจำ�ปี

หรืัอก�รัผลักดันโค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกัน ผ่�นก�รัสืิ�อสิ�รักับีผ้้บีริัห�รัสิถื�บัีนก�รัเงิน ก�รัสืิ�อสิ�รัและสิร้ั�งค้ำว�มร้้ัค้ำว�มเข้�ใจผลิตภัณฑ์์

โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อต่�ง ๆ ให้กับี SMEs ผ่�นกิจกรัรัมต่�ง ๆ ขององค์้ำกรั เป็นต้น

 บีสิย์. ม้รัะบีบีก�รัติดต�มปรัะเมินผลกิจกรัรัม

ก�รัค้ำวบีคุ้ำมต่�ง ๆ ท้�อย์้่รัะหว่�งก�รัดำ�เนินก�รัอย่์�ง 

ต่อเ นื�องและสิมำ�� เสิมอม้ก�รัปรัะเมินผลค้ำว�มเพ้ย์ง

พอปรัะสิิทธิผลของก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในปรัะเมินก�รับีรัรัลุ

ต�มวัตถุืปรัะสิงค์้ำขององค์้ำกรัในลักษณะก�รัปรัะเมินค้ำว�ม

เส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในด้วย์ตนเอง (Risk Control 

Self Assessment : RCSA) ทั�วทั�งองค์้ำกรั โดย์กำ�หนดให้ 

ผ้้รัับีผิดชำอบีในก�รัปฏิิบัีติง�นของแต่ละฝ่�ย์/ส่ิวนง�น 

ร่ัวมกันพิจ�รัณ�ถึืงค้ำว�มเพ้ย์งพอและค้ำว�มม้ปรัะสิิทธิผลของ 

รัะบีบีก�รัค้ำวบีค้ำุมภ�ย์ใน ค้้ำนห�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งของง�น

ในค้ำว�มรัับีผิดชำอบี และพิจ�รัณ�ปรัับีปรัุงกิจกรัรัมก�รั

ค้ำวบีคุ้ำมท้�ม้อย์้่ให้ม้ปรัะสิิทธิภ�พและปรัะสิิทธิผลม�กย์ิ�งขึ�น 

และม้ก�รัรัวบีรัวมผลก�รัดำ�เนินง�นก�รับีริัห�รัค้ำว�ม

เส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในนำ�เสินอต่อค้ำณะกรัรัมก�รั

ท้�เก้�ย์วข้องอย่์�งสิมำ��เสิมอ นอกจ�กน้� ย์ังม้ก�รัปรัะเมิน

รัะบีบีก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในอย่์�งเป็นอิสิรัะอย่์�งน้อย์ปีละ  

1 ค้ำรัั�ง โดย์ฝ่�ย์ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน เพื�อให้เกิดค้ำว�มมั�นใจว่� 

ผลก�รัปรัะเมินจะให้ข้อม้ลสิ�รัสินเทศึท้�ม้ค้ำว�มถ้ืกต้องค้ำรับีถ้ืวน  

รัวมถึืงปรัะสิิทธิผลของก�รัค้ำวบีคุ้ำมว่�ได้ผลเป็นไปต�ม

วัตถุืปรัะสิงค์้ำของก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน

 ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน 

ได้นำ�ข้อม้ลค้ำว�มเส้ิ�ย์งของปีท้�ผ่�นม� ผลก�รัตรัวจสิอบีจ�ก 

หน่วย์ง�นกำ�กับีทั�งจ�กภ�ย์ในและภ�ย์นอก ม�ใช้ำปรัะกอบีก�รั

ปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์งในปีปัจจุบัีน ทั�งน้�ในก�รัปรัะเมินก�รัค้ำวบีคุ้ำม

ภ�ย์ในเพื�อให้ค้ำรัอบีค้ำลุมถึืงก�รัรัะบุี ปรัะเมิน ติดต�มค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

จ�กก�รัทุจริัต (Fraud) ท้�อ�จเกิดขึ�นได้ในบี�งลักษณะง�น  

เช่ำน ง�นจัดซืึ่�อจัดจ้�ง เป็นต้น จึงจัดให้ม้ก�รัปรัะเมินค้ำว�มเส้ิ�ย์ง

จ�กก�รัทุจริัตแย์กเป็นรั�ย์กรัณ้ ซึึ่�งเป็นก�รัปรัะเมินรัะดับี 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งจ�กกิจกรัรัมค้ำวบีคุ้ำมท้�ม้อย์้่ห�กพบีว่�กิจกรัรัม

ก�รัค้ำวบีค้ำุมภ�ย์ในท้�ม้อย์้่ไม่เพ้ย์งพอหรัือไม่ม้ปรัะสิิทธิภ�พ

จะกำ�หนดแผนก�รัปรัับีปรัุงและติดต�มค้ำว�มค้ำืบีหน้� 

อย่์�งสิมำ��เสิมอ ซึึ่�งตลอดม� บีสิย์. ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รัป้องกัน

ก�รัทุจริัตและปรัะพฤติมิชำอบี และเป็นก�รัสิร้ั�งจิตสิำ�นึก 

ให้กับีพนักง�นทั�วทั�งองค์้ำกรั จึงได้เข้�ร่ัวมโค้ำรังก�รัก�รัปรัะเมิน

คุ้ำณธรัรัมและค้ำว�มโปร่ังใส่ิในก�รัดำ�เนินง�นของหน่วย์ง�น 

ภ�ค้ำรััฐ (ITA) รัวมถึืงสินับีสินุนก�รัขับีเค้ำลื�อนก�รัป้องกันและ

ปรั�บีปรั�มก�รัทุจริัต เพื�อให้องค์้ำก�รัเกิดค้ำว�มย์ั�งย์ืน และ

สิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์กรัะทรัวงก�รัค้ำลังว่�ด้วย์ม�ตรัฐ�น

และหลักเกณฑ์์ปฏิิบัีติก�รัค้ำวบีค้ำุมภ�ย์ในสิำ�หรัับีหน่วย์ง�น 

ของรััฐ พ.ศึ.2561

 ทั�งน้� ในปี 2563 จ�กก�รัปรัะเมินแต่ละองค์้ำปรัะกอบี

ของก�รัค้ำวบีค้ำมุภ�ย์ใน ทั�ง 5 องค์้ำปรัะกอบีดงักล่�ว บีสิย์. ไม่พบี 

ข้อบีกพร่ัองอย่์�งม้นัย์สิำ�คั้ำญต่อรัะบีบีก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน

5. การติดตามปีระเมินผล
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ร�ยง�นคัณ์ะกรรมูก�รตรวจสำอบั

 ต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีได้รัับีก�รัแต่งตั�งจ�กค้ำณะกรัรัมก�รับีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม  

(บีสิย์.)  เมื�อวันท้� 25 พฤษภ�ค้ำม พ.ศึ. 2563  เพื�อทดแทนค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีชุำดเดิม  ซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์  

 1. น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม ปรัะธ�นกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี 

 2. น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป    กรัรัมก�รัตรัวจสิอบี

 3. น�ย์สุิพัฒน์ เมธ้วรัพจน์ กรัรัมก�รัตรัวจสิอบี

 4. น�ย์วิโรัจน์ สิิทธิเจริัญรุ่ัง  เลข�นุก�รัค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี

 ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีได้ปฏิิบัีติหน้�ท้�ต�มกฎบีัตรัของค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี ม้ก�รักำ�กับีด้แลค้ำว�มเพ้ย์งพอ 

ของรัะบีบีค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน  ก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน และก�รัปฏิิบัีติต�มรัะเบ้ีย์บี นโย์บี�ย์ต่�งๆ  ก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ใน ก�รั

บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัปฏิิบัีติต�มจรัรัย์�บีรัรัณ  รัวมทั�งก�รัรั�ย์ง�นค้ำว�มขัดแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์ (Conflict of Interest)  

และก�รัปฏิิบัีติต�มนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลท้�ด้

 ในรัะหว่�งปี 2563  ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีม้ก�รัปรัะชุำมรัวม 4 ค้ำรัั�ง ตลอดจนม้ก�รัปรัะชุำมร่ัวมกับีฝ่�ย์บีริัห�รั 

 และผ้้สิอบีบัีญช้ำสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงนิแผ่นดิน เพื�อมุ่งเน้นก�รัสิร้ั�งกรัะบีวนก�รักำ�กับีด้แลกจิก�รัท้�ด้ โดย์ได้รั�ย์ง�นผลก�รัปรัะชำมุ 

และให้ข้อเสินอแนะต่อค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เพื�อให้ม้ก�รัดำ�เนินก�รัในเรืั�องท้�เห็นสิมค้ำวรั สิรุัปสิ�รัะสิำ�คั้ำญได้ดังน้�

1. รายงานทางการเงิน 

  ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี ได้สิอบีท�นรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินรั�ย์ไตรัม�สิและปรัะจำ�ปี รัวมถืึงพิจ�รัณ� 

ก�รัวิเค้ำรั�ะห์ผลก�รัดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รัเงินของ บีสิย์. และให้ข้อเสินอแนะท้�เป็นปรัะโย์ชำน์ เพื�อให้มั�นใจว่�

กรัะบีวนก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงิน และก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลท้�เป็นสิ�รัะสิำ�คั้ำญเพ้ย์งพอ ม้ค้ำว�มถ้ืกต้อง เชืำ�อถืือได้ และ 

เป็นไปต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงนิและม�ตรัฐ�นก�รับีญัช้ำท้�รัับีรัองทั�วไป อ้กทั�งย์งัให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รั 

เตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมเพื�อรัองรัับีก�รัเปล้�ย์นแปลงม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำสิำ�หรัับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน (TFRS 9)

2. ปีระสทิธิัภาพและปีระสทิธิัผลของกระบวินการควิบคุมภายใน กระบวินการกำากับด่แลท้�ด้ และกระบวินการ

บรหิ่ารควิามเส้�ยง 

  ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีกำ�กับีด้แลรัะบีบีค้ำวบีค้ำมุภ�ย์ใน โดย์สิอบีท�นและปรัะเมนิผลรัะบีบีค้ำวบีค้ำมุภ�ย์ใน

ต�มหลกัเกณฑ์์กรัะทรัวงก�รัค้ำลงัว่�ด้วย์ม�ตรัฐ�นและหลกัเกณฑ์์ปฏิิบัีติก�รัค้ำวบีค้ำมุภ�ย์ในสิำ�หรัับีหน่วย์ง�นของรััฐ

 พ.ศึ. 2561 รัวมทั�งก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ในท้�ม้ค้ำว�มเหม�ะสิมและม้ปรัะสิิทธิผล เพื�อให้องค์้ำกรัม้ก�รับีริัห�รัทรััพย์�กรั

บุีค้ำค้ำลอย่์�งม้ปรัะสิิทธิภ�พ ก�รัจัดก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เพ้ย์งพอ โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีรัับีทรั�บีผล 

ก�รัปรัะเมนิค้ำว�มเส้ิ�ย์ง  ก�รัดำ�เนินง�นด้�นบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง  ตลอดจนตัวช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง  พร้ัอมทั�งให้ข้อเสินอแนะ

เพื�อก�รัปรัับีปรุังให้เกิดปรัะสิิทธิภ�พม�กย์ิ�งขึ�น รัวมถึืงก�รับีริัห�รัจัดก�รัรัะบีบีค้ำอมพิวเตอร์ั รัะบีบีค้ำว�มปลอดภัย์

ของข้อม้ล เพื�อให้แน่ใจว่�รัะบีบีค้ำวบีค้ำมุภ�ย์ใน จะช่ำวย์ป้องกันหรืัอลดค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�อ�จเกดิขึ�นได้ รัวมทั�งติดต�ม

ก�รัปรัับีปรุังแก้ไขของฝ่�ย์จัดก�รัเก้�ย์วกับีก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รั และ 

เพื�อรัองรัับีก�รัเปล้�ย์นแปลงท�งเทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึ  บีสิย์. พัฒน�ปรัับีปรุังรัะบีบีก�รัรัักษ�ค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์

เทค้ำโนโลย์ส้ิ�รัสินเทศึให้เป็นไปต�มม�ตรัฐ�นท้�กำ�หนด
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3. การดำาเนินงานตามกฎห่มาย ระเบ้ยบ ข้อบังคับของ บสย. และห่น่วิยงานกำากับด่แล 

  ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีสิอบีท�นก�รัปฏิิบัีติง�นต�มกฎหม�ย์ รัะเบ้ีย์บี นโย์บี�ย์ หลักเกณฑ์์ก�รัปรัะเมิน

กรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�นและก�รัจัดก�รัของรััฐวิสิ�หกิจ และวิธ้ปฏิิบัีติท้�กำ�หนด  รัวมทั�งสินับีสินุนให้องค์้ำกรัม้ก�รักำ�กับี

ด้แลท้�ด้ โดย์ม้ก�รัสิอบีท�นค้ำว�มขดัแย้์งท�งผลปรัะโย์ชำน์และก�รัปฏิิบัีติต�มนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลท้�ด้ รัวมถึืงก�รั

กำ�หนดนโย์บี�ย์ก�รัปฏิิบัีติต�มกฎเกณฑ์์เพื�อเป็นแนวท�งปฏิิบัีติในก�รัค้ำวบีคุ้ำมด้แลก�รัปฏิิบัีติง�นของ บีสิย์. ให้เป็นไป

ต�มกฎเกณฑ์์ และพัฒน�รัะบีบีก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นก�รัปฏิิบัีติต�มกฎเกณฑ์์ท้�ม้ปรัะสิิทธิภ�พและปรัะสิิทธิผล  

และสิอดค้ำล้องต�มแนวปฏิิบัีติของหน่วย์ง�นท�งก�รัท้�เก้�ย์วข้อง รัวมทั�งได้ติดต�มค้ำว�มคื้ำบีหน้�ต�มข้อเสินอแนะ

ของผ้้ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน ก�รัตดิต�มก�รัดำ�เนนิก�รัปรัับีปรังุแก้ไขต�มผลก�รัตรัวจสิอบีของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์  

และสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน 

4. การกำากับด่แลงานตรวิจสอบภายใน

  ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีได้สิอบีท�นและอนมัุติกฎบัีตรัฝ่�ย์ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน เพื�อพิจ�รัณ�ค้ำว�มเหม�ะสิมของ

หน้�ท้�และค้ำว�มรัับีผิดชำอบี ขอบีเขตก�รัปฏิิบัีติง�น สิิทธ ิหน้�ท้� และค้ำว�มเป็นอิสิรัะในก�รัปฏิิบัีติหน้�ท้� รัวมถึืงได้อนุมัติ

แผนก�รัตรัวจสิอบี ปรัะจำ�ปี 2563 ก�รัปรัับีปรุังม�ตรัฐ�นก�รัปฏิิบัีติง�นตรัวจสิอบีภ�ย์ใน ปี 2563 นอกจ�กน้� เพื�อ 

เสิริัมสิร้ั�งค้ำว�มมั�นใจในง�นตรัวจสิอบีภ�ย์ใน จึงจัดให้ม้ก�รัปรัะเมินคุ้ำณภ�พง�นตรัวจสิอบีภ�ย์ใน และจัดทำ�แผนปรัับีปรุัง

ปรัะสิิทธิภ�พง�นตรัวจสิอบีภ�ย์ใน ปรัะจำ�ปี 2563 รัวมทั�งได้ส่ิงเสิริัมและสินับีสินุนให้ผ้้ตรัวจสิอบีภ�ย์ในได้พัฒน� 

ค้ำว�มร้้ัค้ำว�มสิ�ม�รัถืท�งวิชำ�ช้ำพอย่์�งต่อเนื�อง

5. ควิามสัมพันธ์ักับฝ่่ายจัดการและผ้่สอบบัญช้ั 

  ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีม้นโย์บี�ย์พบีปะและแลกเปล้�ย์นค้ำว�มเหน็กับีฝ่�ย์บีริัห�รั ตั�งแต่ผ้้บีริัห�รัฝ่�ย์/สิำ�นัก 

จนถึืงรัะดับีผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นอย่์�งน้อย์ปีละ 1 ค้ำรัั�ง โดย์ในปี 2563 ม้ก�รัพบีปะผ้บ้ีริัห�รัจำ�นวน 1 ค้ำรัั�ง เพื�อห�รืัอ 

และแลกเปล้�ย์นค้ำว�มเหน็เก้�ย์วกับีธุรักิจ ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ก�รัค้ำวบีค้ำมุภ�ย์ในและก�รักำ�กับีด้แลกจิก�รั ตลอดจนถืงึก�รั

ปรัับีปรุังง�นของ บีสิย์. ให้ม้ปรัะสิิทธิภ�พย์ิ�งขึ�น นอกจ�กน้� ย์งัจัดให้ม้ก�รัปรัะชุำมห�รืัอเก้�ย์วกับีแนวท�งก�รัสิอบีบัีญช้ำ   

ข้อตรัวจพบีและข้อเสินอแนะของผ้้สิอบีบัีญช้ำจ�กสิำ�นักง�นตรัวจเงินแผ่นดินอย่์�งสิมำ��เสิมอ  

6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวิจสอบ 

  ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีได้ทบีทวนกฎบัีตรัค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี รัวมทั�งปรัะเมินตนเองต�มแนวปฏิิบัีติท้�ด้ 

ของสิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รันโย์บี�ย์รััฐวิสิ�หกิจ กรัะทรัวงก�รัค้ำลัง เพื�อให้มั�นใจว่� ก�รัปฏิิบัีติง�นของค้ำณะกรัรัมก�รั

ตรัวจสิอบีเป็นไปอย่์�งม้ปรัะสิิทธภิ�พ รัวมทั�งม้ก�รัรั�ย์ง�นผลก�รัปฏิิบัีติง�นให้ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ทรั�บีอย่์�งต่อเนื�อง 

โดย์ได้ให้ข้อสัิงเกตและข้อคิ้ำดเห็นเพื�อปรัับีปรุังกรัะบีวนก�รักำ�กับีด้แล ค้ำว�มเส้ิ�ย์งและก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน 

ร�ยง�นคัณ์ะกรรมูก�รตรวจสำอบั
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 ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี ได้ปฏิิบัีติหน้�ท้�และค้ำว�มรัับีผิดชำอบีท้�ได้รัะบุีไว้ในกฎบัีตรัของค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี  

โดย์ใช้ำค้ำว�มร้้ัค้ำว�มสิ�ม�รัถื ค้ำว�มรัะมัดรัะวังรัอบีค้ำอบี และม้ค้ำว�มเป็นอิสิรัะอย่์�งเพ้ย์งพอ ตลอดจนได้ให้ค้ำว�มเห็นและ 

ข้อเสินอแนะต่�ง ๆ อย่์�งสิร้ั�งสิรัรัค์้ำ เพื�อปรัะโย์ชำน์ต่อผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์อย่์�งเท่�เท้ย์มกัน พิจ�รัณ�ก�รัดำ�เนนิง�นหลกัของบีรัรัษทั 

ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ตลอดจนก�รัปรัะชุำมร่ัวมกับีผ้้บีริัห�รัท้�เก้�ย์วข้อง ผ้้ตรัวจสิอบีภ�ย์ในและ 

ผ้้สิอบีบัีญช้ำจ�กสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีม้ค้ำว�มเห็นว่� งบีก�รัเงินของ บีสิย์. ม้ค้ำว�มถ้ืกต้อง  

เชืำ�อถืือได้ สิอดค้ำล้องต�มม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำท้�รัับีรัองทั�วไป รัวมถึืงรัะบีบีก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ ม้ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

อย่์�งเพ้ย์งพอ ม้รัะบีบีก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในและก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ในท้�เหม�ะสิมและม้ปรัะสิิทธิผล

 หม�ย์เหตุ : 
 ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีได้ปฏิิบัีติหน้�ท้�รัะหว่�งเดือนพฤษภ�ค้ำม – กันย์�ย์น 2563 โดย์ม้ก�รัปรัะชุำมทั�งสิิ�นรัวม 4 ค้ำรัั�ง 
 ทั�งน้� กรัรัมก�รัตรัวจสิอบีได้หมดว�รัะลงในเดือนกันย์�ย์น 2563 จำ�นวน 2 ท่�น ได้แก่
 1.  น�ย์วสัินต์ เท้ย์นหอม   ปรัะธ�นกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี 
 2.  น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป  กรัรัมก�รัตรัวจสิอบี
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 ก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ใน เป็นกรัะบีวนก�รัให้ค้ำว�ม 

เชืำ�อมั�น (Assurance Service) และก�รัให้ค้ำำ�ปรัึกษ�

(Consulting Service) อย่์�งเท้�ย์งธรัรัม และเป็นอิสิรัะ

เพื�อเพิ�มคุ้ำณค่้ำ�และปรัับีปรุังก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. โดย์

ปัจจุบัีนได้ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญกับีก�รัเปล้�ย์นแปลงท�งเทค้ำโนโลย์้

สิ�รัสินเทศึและม�ตรัฐ�นก�รับีัญช้ำ จึงได้ม้ก�รัพัฒน�

ปรัับีปรุังรัะบีบีก�รัรัักษ�ค้ำว�มมั�นค้ำงปลอดภัย์เทค้ำโนโลย์้

สิ�รัสินเทศึและก�รัเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมเพื�อรัองรัับีก�รั

เปล้�ย์นแปลงม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำสิำ�หรัับีเค้ำรืั�องมือท�ง 

ก�รัเงิน (TFRS 9) นอกจ�กน้� ก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ในย์ังเป็น

กลไกหลกัในกรัะบีวนก�รักำ�กับีด้แลกจิก�รัท้�ด้ โดย์สินับีสินนุ 

ก�รัปฏิิบัีติหน้�ท้�ของค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีในก�รั 

สิอบีท�นรัะบีบีค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง และ 

ก�รัปฏิิบัีติง�นต�มกฎหม�ย์ รัะเบ้ีย์บี และข้อบัีงคั้ำบี 

 ฝ่�ย์ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน จัดทำ�กฎบัีตรัและค่้้ำมือก�รั

ปฏิิบัีติง�นตรัวจสิอบีภ�ย์ใน เพื�อย์ึดเป็นแนวปฏิิบัีติต�ม

ม�ตรัฐ�นก�รัปฏิิบัีติง�นวิชำ�ช้ำพ และสิอดค้ำล้องกับีหลักเกณฑ์์

ก�รัปฏิิบัีติง�นก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ในรััฐวิสิ�หกิจ โดย์ฝ่�ย์ตรัวจ

สิอบีภ�ย์ในจะปฏิิบัีติง�นต�มแผนง�นตรัวจสิอบีปรัะจำ�ปีท้�ได้

รัับีอนุมัติจ�กค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี

 ก�รัตรัวจสิอบีภ�ย์ในของ บีสิย์. ปฏิิบัีติง�นโดย์ใช้ำ

หลัก Risk-Based Audit และม้ก�รับ้ีรัณ�ก�รัร่ัวมกนัรัะหว่�ง 

ก�รัตรัวจสิอบีด้�นต่�ง ๆ กับีก�รัตรัวจสิอบีเทค้ำโนโลย์้

สิ�รัสินเทศึ เพื�อให้ก�รัตรัวจสิอบีม้ค้ำว�มค้ำรับีถ้ืวนสิมบ้ีรัณ์

และม้ปรัะสิิทธิภ�พ ก�รัจัดทำ�แผนก�รัตรัวจสิอบีเชิำงกลยุ์ทธ์

และแผนก�รัตรัวจสิอบีปรัะจำ�ปี จะพิจ�รัณ�ให้สิอดค้ำล้องกับี

แผนย์ทุธศึ�สิตร์ัของ บีสิย์. และค้ำว�มเส้ิ�ย์งขององค์้ำกรัในก�รั

กำ�หนดแผนก�รัตรัวจสิอบี ภ�ย์ใต้ทรััพย์�กรัของฝ่�ย์ตรัวจสิอบี

ภ�ย์ในให้เกิดปรัะสิิทธิภ�พส้ิงสุิด ผลก�รัตรัวจสิอบีได้รั�ย์ง�น

ต่อผ้้บีริัห�รัหน่วย์รัับีตรัวจ กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป ค้ำณะ

กรัรัมก�รัตรัวจสิอบี และค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. รัวมทั�งม้ก�รั

ติดต�มผลให้หน่วย์รัับีตรัวจดำ�เนินก�รัปรัับีปรุังแก้ไขต�ม 

ข้อเสินอแนะอย่์�งสิมำ��เสิมอ

 ก�รัพัฒน�คุ้ำณภ�พง�นตรัวจสิอบีภ�ย์ในอย่์�งต่อเนื�อง

 โดย์จัดทำ�โค้ำรังก�รัปรัะกันคุ้ำณภ�พง�นตรัวจสิอบีภ�ย์ในโดย์ 

ผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญภ�ย์นอก เป็นปรัะจำ�ทุก 5 ปี ต�มม�ตรัฐ�น

สิ�กล และเพื�อก�รัพัฒน�คุ้ำณภ�พของผ้้ตรัวจสิอบีภ�ย์ 

ใน บีสิย์. ได้ส่ิงเสิริัมให้ผ้ต้รัวจสิอบีภ�ย์ในได้รัับีก�รัพัฒน�ค้ำว�มร้้ั  

ค้ำว�มเช้ำ�ย์วชำ�ญอย่์�งต่อเนื�องทั�งด้�นค้ำว�มร้้ัม�ตรัฐ�นวิชำ�ช้ำพ

และด้�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ ม้ก�รัทบีทวนและปรัับีปรุัง 

ค่้้ำมือก�รัปฏิิบัีติง�นตรัวจสิอบีภ�ย์ในเป็นปรัะจำ�ทุกปี 

ก�รัสิอบีท�นค้ำุณภ�พก�รัปฏิิบัีติง�นโดย์ก�รัปรัะเมินค้ำว�ม

พึงพอใจภ�ย์หลังก�รัปฏิิบัีติง�นตรัวจสิอบีโดย์หน่วย์รัับีตรัวจ  

ก�รัปรัะเมินตนเองของผ้้ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน และก�รัปรัะเมิน

โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี โดย์ได้นำ�ผลก�รัปรัะเมินทั�งหมด 

ม�วิเค้ำรั�ะห์เพื�อปรัับีปรุังปรัะสิิทธิภ�พก�รัปฏิิบัีติง�นของ 

ผ้้ตรัวจสิอบีภ�ย์ใน

ก�รตรวจสำอบัภ�ยใน
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ร�ยง�นคัณ์ะกรรมูก�รด้ำ�นก�รกำ�กับัดำแูลกิจก�รท้�ด้ำ
และก�รแสำดำงคัว�มูรบััผิดำช่อบัต่อสัำงคัมู (CG&CSR)

 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญในก�รันำ�หลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้  

(Corporate Governance) ซึึ่�งเป็นปัจจัย์สิำ�คั้ำญท้�นำ�ไปส่้ิค้ำว�มน่�เชืำ�อถืือจ�กผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์ รัวมถึืงค่้้ำค้้ำ� ล้กค้้ำ� หน่วย์ง�นกำ�กับี

ด้แล และปรัะชำ�ชำน เป็นพื�นฐ�นในก�รับีริัห�รัจัดก�รัองค์้ำกรัให้ม้ปรัะสิิทธิภ�พ ม้รัะบีบีก�รัดำ�เนินง�นท้�โปร่ังใสิตรัวจสิอบีได้ 

และม้ก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม โดย์นำ�สิมรัรัถืนะหลักและค้ำว�มสิ�ม�รัถืพิเศึษขององค์้ำกรัม�พัฒน�และสินับีสินุน

ชุำมชำน ทั�งน้� ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้แต่งตั�งค้ำณะกรัรัมก�รัด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้และก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม  

(CG&CSR) ปรัะกอบีด้วย์

 1. น�ย์สุิพัฒน์   เมธ้วรัพจน์    ปรัะธ�นกรัรัมก�รั

 2. น�ย์สิมศัึกดิ�  วรัวิจักษณ์    กรัรัมก�รั

 3. น�งสิ�ววิมล  ชำ�ตะม้น�    กรัรัมก�รั

 4. ผ้้บีริัห�รัฝ่�ย์บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งและกำ�กับีปฏิิบัีติก�รั เลข�นุก�รั

 

 ค้ำณะกรัรัมก�รั CG&CSR ให้ก�รัสินับีสินุนและสิร้ั�งก�รัม้ส่ิวนร่ัวมทั�งด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ ก�รัแสิดงค้ำว�ม 

รัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม ก�รัต่อต้�นก�รัทุจริัตค้ำอร์ัรััปชัำ�น และก�รัปฏิิบัีติต�มกฎเกณฑ์์ ผ่�นกิจกรัรัมต่�ง ๆ ต�มแผนง�นด้�น 

ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้และก�รัปฏิิบัีติต�มกฎเกณฑ์์ และแผนง�นด้�นก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม ปรัะจำ�ปี 2563 อ�ทิ

1. กำ�หนดให้นำ�หลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ในรััฐวิสิ�หกิจ พ.ศึ. 2562 ของสิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รันโย์บี�ย์

รััฐวิสิ�หกิจ (สิค้ำรั.) และหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้สิำ�หรัับีบีริัษัทจดทะเบี้ย์นของสิำ�นักง�นค้ำณะกำ�กับี 

หลักทรััพย์์และตล�ดหลกัทรััพย์์ (สิำ�นักง�น ก.ล.ต.) ม�ปรัับีใช้ำต�มค้ำว�มเหม�ะสิมกบัีก�รับีรัหิ�รัจดัก�รัและ 

เป็นแนวท�งในก�รัทบีทวนนโย์บี�ย์และแนวปฏิิบัีติด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ เพื�อให้เกิดปรัะโย์ชำน์ต่อ 

ก�รัสิร้ั�งคุ้ำณค่้ำ�ให้แก่ บีสิย์. อย่์�งย์ั�งย์นื   

2. กำ�หนดให้นำ�เป้�หม�ย์ก�รัพัฒน�อย่์�งย์ั�งยื์น (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์้ำก�รั

สิหปรัะชำ�ชำ�ติท้�เก้�ย์วข้องกับี บีสิย์. ม�กำ�หนดเป็นกรัอบีทิศึท�งก�รัดำ�เนินง�น พร้ัอมจัดทำ�โค้ำรังสิร้ั�งและรัะบีบี

บีริัห�รัจัดก�รัเพื�อพัฒน�ส่้ิก�รัเป็นองค์้ำกรัท้�ย์ั�งยื์น ต�มหลักม�ตรัฐ�นว่�ด้วย์ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม (ISO 26000) 

โดย์ค้ำำ�นึงถึืงมิติในด้�นต่�ง ๆ อย่์�งสิมดุล ทั�งด้�นเศึรัษฐกิจ สัิงค้ำม สิิ�งแวดล้อม และก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้  

เพื�อสิร้ั�งค้ำุณค่้ำ�รัะย์ะย์�วสิำ�หรัับี บีสิย์. และผ้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์ทุกภ�ค้ำส่ิวนท้�เก้�ย์วข้อง โดย์ม้กรัอบีก�รัพัฒน� 

อย่์�งย์ั�งยื์นทั�งหมด 3 ด้�น ได้แก่ ก�รับีริัห�รัจัดก�รัผลก�รัดำ�เนินง�นอย่์�งสิมดลุ ก�รัสิร้ั�งคุ้ำณค่้ำ�ด้�นสัิงค้ำม 

และสิิ�งแวดล้อม และก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ 

3. สินับีสินนุและพัฒน� SMEs โดย์นำ�ค้ำว�มสิ�ม�รัถืพเิศึษขององค์้ำกรัในก�รัให้ค้ำว�มรั้ผ่้�นก�รัจัดกิจกรัรัมต่�ง ๆ  

ซึึ่�งได้รัับีค้ำว�มร่ัวมมือจ�กหน่วย์ง�นพันธมิตรัในก�รัช่ำวย์เหลือ SMEs ให้เติบีโตอย่์�งย์ั�งย์นื เช่ำน ม้ลนิธิค้ำนพิก�รัไทย์

เพื�อให้ค้ำว�มร้้ัแก่กลุ่มค้ำนพิก�รัในชุำมชำนท้�อย์้่ในค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของสิำ�นักง�นเขตทั�วปรัะเทศึของ บีสิย์.  

หรืัอร่ัวมกับีม้ลนิธินภ�ฯ ในพรัะรั�ชำดำ�ริัสิมเด็จพรัะเจ้�ล้กเธอ เจ้�ฟ้ื้�พัชำรักิติย์�ภ� นเรันทิรั�เทพย์วด้ กรัมหลวง

รั�ชำสิ�ริัณ้สิิริัพัชำรั มห�วัชำรัรั�ชำธิด� กองทุนก�รัออมแห่งชำ�ติ กรัมรั�ชำทัณฑ์์ และเชำิญผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs  

ซึึ่�งเป็นล้กค้้ำ� บีสิย์. เข้�ไปให้ค้ำว�มร้้ัแก่ผ้้ต้องขังในเรืัอนจำ� จำ�นวน 6 แห่ง ได้แก่ เรืัอนจำ�พิเศึษกรุังเทพมห�นค้ำรั  

เรืัอนจำ�พิเศึษธัญบุีร้ั เรืัอนจำ�กล�งรัะย์องทัณฑ์สิถื�นหญิงกล�ง ทัณฑ์สิถื�นบีำ�บัีดพิเศึษหญิง และทัณฑ์สิถื�น 

หญิงธนบุีร้ั เพื�อสิร้ั�งแรังบัีนด�ลใจ และสิร้ั�งอ�ช้ำพให้แก่ผ้้ต้องขังเมื�อพ้นโทษออกม� 
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4. จัดกิจกรัรัมส่ิงเสิริัมและพัฒน�ค่้ำ�นิย์ม “กำ�กับีด้แลด้วย์หลักธรัรัม�ภิบี�ลท้�ผลักดันก�รัเติบีโตขององค์้ำกรั  

(โปร่ังใสิ สุิจริัต เพื�อค้ำว�มเติบีโต) Governance for Growth” ส่้ิวัฒนธรัรัมองค์้ำกรั เช่ำน ก�รัร่ัวมกันปฏิิญ�ณ

ตนและแสิดงเจตจำ�นงสุิจริัต ผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิงถ่ื�ย์ทอดค้ำว�มร้้ัปรัะสิบีก�รัณ์ และเข้�ร่ัวมกิจกรัรัม CG&CSR  

เพื�อเป็นแบีบีอย่์�งให้แก่พนักง�น เช่ำน กิจกรัรัม “จิตอ�สิ�พรัะรั�ชำท�น เรั�ทำ�ค้ำว�ม ด้ ด้วย์หัวใจ เพื�อชำ�ติ ศึ�สิน์ 

กษัตริัย์์” กิจกรัรัมไลฟ์ื้ทอล์ค้ำ เปิดปรัะต้ส่้ิค้ำว�มโปร่ังใสิ “บีสิย์. โปร่ังใสิ สุิจริัต เพื�อก�รัเติบีโต” เป็นต้น

5. ส่ิงเสิริัมและสินับีสินุนให้พนักง�นตรัะหนักถึืงค้ำว�มสิำ�คั้ำญของก�รัต่อต้�นก�รัทุจริัตค้ำอร์ัรััปชัำ�นและก�รัปรัะพฤติ

มิชำอบี ผ่�นกิจกรัรัมต่�ง ๆ และกำ�หนดให้กรัรัมก�รั ผ้้บีริัห�รั และพนักง�น บีสิย์. รั�ย์ง�นค้ำว�มขัดแย์้ง 

ท�งผลปรัะโย์ชำน์เป็นปรัะจำ�ทุกปี

6. พัฒน�และเพิ�มปรัะสิิทธิภ�พง�นด้�นก�รักำ�กับีด้แล ผ่�นกิจกรัรัมอบีรัมให้ค้ำว�มร้้ัเก้�ย์วกับีกฎเกณฑ์์ท้�เก้�ย์วข้องกับี 

บีสิย์. เช่ำน กฎหม�ย์ว่�ด้วย์ก�รัคุ้้ำมค้ำรัองข้อม้ลส่ิวนบุีค้ำค้ำล ค้ำว�มร้้ัเก้�ย์วกับีข้อม้ลเค้ำรัดิต และให้ม้ก�รัสิอบีท�น 

ก�รัปฏิิบัีติง�นต�มกฎเกณฑ์์อย่์�งต่อเนื�อง 

 

 ด้วย์ค้ำว�มมุ่งมั�นและทุ่มเทของค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ผ้้บีริัห�รั และพนักง�นในก�รัดำ�เนินง�นและปฏิิบัีติหน้�ท้�ต�มหลัก

ก�รักำ�กับีด้แลกจิก�รัท้�ด้ ก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม ก�รัต่อต้�นก�รัทจุริัตค้ำอร์ัรััปชัำ�น และก�รัปฏิิบัีติต�มกฎเกณฑ์์ 

ส่่งผลให้้ บส่ย. ได้้รัับรัางวััลองค์์กรัโปร่ังใส่ค์รัั�งท่ี่� 9 (NACC Inegrity Awards)
จากส่ำานัักงานั ป.ป.ช. ต่่อเน่ั�องจากปี 2562 ท่ี่� บส่ย. ได้้รัับรัางวััลชมเชยองค์์กรัโปร่ังใส่ ค์รัั�งท่ี่� 8

 รัวมทั�ง ค้ำะแนนก�รัปรัะเมินคุ้ำณธรัรัมและค้ำว�มโปร่ังใสิในก�รัดำ�เนินง�น (ITA) ในปี 2563 บีสิย์. ได้ค้ำะแนน  

ITA 91.84 ค้ำะแนน ต�มเกณฑ์์ก�รัปรัะเมิน ถืือว่� บีสิย์. ม้คุ้ำณธรัรัมและค้ำว�มโปร่ังใสิในก�รัดำ�เนินง�นรัะดับี A เพิ�มขึ�น 

3.83 ค้ำะแนน จ�กปี 2562 ซึึ่�งได้ 88.01 ค้ำะแนน แสิดงให้เห็นเป็นท้�ปรัะจักษ์ว่� ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ค้ำณะกรัรัมก�รั CG&CSR 

ส่ิงเสิริัมและสินับีสินุนให้ บีสิย์. เป็นองค์้ำกรัท้�ม้ก�รับีริัห�รัจัดก�รัต�มหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ ม้ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม 

และม้ก�รับีริัห�รัจัดก�รัท้�ม้ปรัะสิิทธิภ�พ โดย์มุ่งหม�ย์ให้องค์้ำกรัม้ก�รัพัฒน�อย่์�งย์ั�งย์นื

(นายสุพัฒน์  เมธ้ัวิรพจน์)

ปรัะธ�นกรัรัมก�รัด้�นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้ 

และก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม (CG&CSR)

ร�ยง�นคัณ์ะกรรมูก�รด้ำ�นก�รกำ�กับัดำแูลกิจก�รท้�ด้ำ
และก�รแสำดำงคัว�มูรบััผิดำช่อบัต่อสัำงคัมู (CG&CSR)
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 ภ�ย์ใต้ กิจกรัรัม CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบี� ไร้ัแผล ม้อน�ค้ำต” เป็นกิจกรัรัมส่ิงเสิริัมค้ำว�มร้้ั 

ด้�นก�รัลงทนุปรัะกอบีธุรักิจในอน�ค้ำตต�มแนวโค้ำรังก�รัด�้นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้และก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม

(CG&CSR) ปรัะจำ�ปี 2563 ของ บีสิย์. โดย์ก�รัดำ�เนินง�นด้วย์ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมและเศึรัษฐกิจในชุำมชำนท้�สิำ�คั้ำญ  

เพื�อส่ิงเสิริัมให้ชุำมชำนสิำ�คั้ำญม้ค้ำว�มเข้มแข็งด้�นก�รัเงิน โดย์พัฒน�ชุำมชำนให้เป็นศ้ึนย์์ก�รัเร้ัย์นร้้ัด้�นก�รัเงินและธุรักิจ  

และสินับีสินุน SMEs ทั�วปรัะเทศึ โดย์นำ�ค้ำว�มสิ�ม�รัถืพิเศึษ คุ้ำณค่้ำ�ขององค์้ำกรั และค้ำว�มร่ัวมมือกับีหน่วย์ง�นพันธมิตรัม�

ช่ำวย์พัฒน� SMEs ในชุำมชำนให้เติบีโตอย์่�งย์ั�งย์ืน...

กิจกรรมูดำำ�เนินง�นด้ำ�นคัว�มูรบััผิดำช่อบัต่อสัำงคัมู 
และเศรษัฐกิจในช่มู้ช่นท้�สำำ�คััญ

กิจกรรมูดำำ�เนินง�น
ด้ำ�นคัว�มูรบััผิดำช่อบัต่อสัำงคัมู

และสิำ�งแวดำล้อมู
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 นางสาวิพ่ลสิริ จันทร์เสว้ิ ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์สืิ�อสิ�รัและภ�พลกัษณ์องค์้ำกรั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม  

(บีสิย์.) และนายศุภช้ัพ ดิษเทศ น�ย์กสิม�ค้ำมค้ำนพิก�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ และปรัะธ�นม้ลนิธิค้ำนพิก�รัไทย์ ร่ัวมเปิดกิจกรัรัม CSR บีสิย์.  

สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต”เพื�อค้ำนพิก�รั จ.รั�ชำบุีร้ั ค้ำรัั�งท้� 1 พร้ัอมด้วย์ นางสาวิกรภัทร์ สิทธิัวิงศ์  

ผ้้จัดก�รัสิำ�นักง�นเขตภ�ค้ำตะวันตก บีสิย์. และผ้้แทนจ�กกองทุนก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.) ร่ัวมเป็นวิทย์�กรับีรัรัย์�ย์ให้ค้ำว�มร้้ั  

ค้ำว�มเข้�ใจในก�รัทำ�ธุรักิจ ค้ำว�มร้้ัด้�นก�รัเงิน ก�รัเข้�ถึืงแหล่งทุนและก�รัออม ทั�งน้�ย์งัได้รัับีเก้ย์รัติจ�ก นายกุณฑ์ล ป่ีรณวัิฒนกุล 

ปรัะธ�นเค้ำรืัอข่�ย์ธุรักิจ Biz Club จังหวัดรั�ชำบุีร้ั ร่ัวมสิร้ั�งแรังบัีนด�ลใจในก�รัดำ�เนินธุรักิจให้แก่เค้ำรืัอข่�ย์ค้ำนพิก�รั จ.รั�ชำบุีร้ั

ซึึ่�งกลุ่มผ้้พิก�รัถืือเป็นกลุ่มบุีค้ำล�กรัท้�กำ�ลังพัฒน�ซึึ่�งกำ�ลังมองห�โอก�สิและก�รัเข้�ถึืง รัวมถึืงก�รัเข้�ถึืงด้�นก�รัเงินในรัะบีบี 

 เมื�อวันท้� 17 สิิงห�ค้ำม 2563 ณ ห้องรั�ชำ�บุีร้ั สิถื�บัีนพัฒน�ค้ำว�มร้้ัด้�นก�รัพฒัน�สัิงค้ำมและสิวัสิดิก�รั อำ�เภอเมอืง จังหวัดรั�ชำบุีร้ั

บส่ย. จดัำกิจกรรมู CSR บส่ย. ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0 
“ตัวเบา ไรแ้ผลี่ มู่อันาคัต” เพ่�อัคันพิการ (จงัหวดัำราชบ้ร)่

บส่ย. จดัำกิจกรรมู CSR บส่ย. ส่รา้งชว่ติใหมู่ 
SMEs 4.0  “ตัวเบา ไรแ้ผลี่ มู่อันาคัต” เพ่�อั 
คันพิการ (จงัหวดัำกาญจนบ้ร)่

  นางสาวิกรภทัร์ สิทธิัวิงศ์ ผ้้จัดก�รั สิำ�นักง�นเขต 

ภ�ค้ำตะวันตก ฝ่�ย์กิจก�รัสิ�ข� 1 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม

ขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์ นางสาวิปุีณยว้ิร์ โพธิัพิพิธั  

น�ย์กเทศึมนตร้ัเมืองท่�เรืัอพรัะแท่น และ นายศุภช้ัพ ดิษเทศ  

น�ย์กสิม�ค้ำมค้ำนพิก�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ และปรัะธ�นม้ลนิธิ 

ค้ำนพิก�รัไทย์ ร่ัวมเปิดกิจกรัรัม CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่  

SMEs 4.0 “ตัวิเบาไร้แผล ม้อนาคต” เพื�อค้ำนพิก�รั ค้ำรัั�งท้� 2  

จ.ก�ญจนบีรุ้ั โดย์ บีสิย์. ได้บีรัรัย์�ย์ให้ค้ำว�มรั้ท้�งด้�นก�รัเงนิ

และเทค้ำนคิ้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน พร้ัอมทั�ง ผ้้แทนจ�กกองทนุ 

ก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.) สิอนก�รัเร้ัย์นร้้ัวิธ้ก�รัออมเงิน  

และผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ� บีสิย์. นายอานนท์ ภวิะวิิจารณ์ เจ้�ของ

ฟื้�ร์ัมปล�ทับีทิมค้ำรับีวงจรัร่ัวมแนะนำ�แนวค้ำิดในก�รัดำ�เนิน 

ธุรักิจ และสิร้ั�งแรังบัีนด�ลใจให้กับีกลุ่มผ้้พิก�รัจังหวัดก�ญจนบุีร้ั

นำ�ไปต่อย์อดก�รัเพื�อดำ�เนินธุรักิจต่อไปได้ เมื�อวันท้� 11 กันย์�ย์น 

2563 ณ ห้องปรัะชุำม เทศึบี�ลเมืองท่�เรืัอพรัะแท่น อำ�เภอ 

ท่�มะก� จังหวัดก�ญจนบุีร้ั
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บส่ย. - มููลี่นิธุ ิณภาฯ - กรมูราชทัณฑ์ ์ส่านพลัี่งจดัำกิจกรรมู CSR 
ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0 เพ่�อัผู้ต้อังข้งั (เรอ่ันจำาพิเศษกรง้เทพฯ)

 นายดุลยวิิทย์ อินทปัีนต้ ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ ฝ่�ย์บีริัห�รั 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งและกำ�กับีปฏิิบัีติก�รั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม

ขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์นายราเมศร์ เตชัะบุญสม ท้�ปรึักษ� 

ฝ่�ย์ปรัะชำ�สัิมพันธ์ และสืิ�อสิ�รัภ�พลักษณ์องค์้ำกรั ม้ลนิธิ ณภ�ฯ  

ในพรัะรั�ชำดำ�ริั สิมเด็จพรัะเจ้�ล้กเธอ เจ้�ฟ้ื้�พัชำรักิติย์�ภ� นเรันทิรั�เทพย์วด้ 

กรัมหลวงรั�ชำสิ�ริัณ้สิิริัพัชำรั มห�วัชำรัรั�ชำธิด� และนายกฤชั กระแสทิพย์

ผ้้บัีญชำ�ก�รัเรืัอนจำ�พิเศึษกรุังเทพฯ สิ�นพลังจัดกิจกรัรัม CSR บีสิย์.  

สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” เพื�อผ้้ต้องขัง ค้ำรัั�งท้� 

1 ณ เรืัอนจำ�พิเศึษกรุังเทพ โดย์ม้นายมนตร้ ตั�งปีระดิษฐ์ ผ้้จัดก�รัอ�วุโสิ

สิำ�นักง�นเขตนค้ำรัหลวง ได้ร่ัวมบีรัรัย์�ย์ให้ค้ำว�มรั้ท้�งด้�นก�รัเงนิ และ

เทค้ำนิค้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน พร้ัอมทั�ง ผ้้แทนจ�กกองทุนก�รัออม 

แห่งชำ�ติ (กอชำ.) สิอนก�รัเร้ัย์นร้้ัวิธ้ก�รัออมเงนิ และผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ�

บีสิย์. นายชัวิพจน์ ช่ัหิ่รัญ เจ้�ของโรังง�นหม้ปิ�งของเฮ้ย์นพ ผลิตภัณฑ์์ 

เนื�อหม้แปรัร้ัปแบีรันด์ “ห่ม่นุ่ม” ร่ัวมแนะนำ�แนวคิ้ำดในก�รัดำ�เนินธุรักิจ

และสิร้ั�งแรังบัีนด�ลใจให้กับีกลุ่มผ้้ต้องขังชำ�ย์ท้�กำ�ลังจะได้รัับีอิสิรัภ�พ  

เพื�อเป็นช่ำองท�งในก�รัปรัะกอบีอ�ช้ำพอย่์�งสุิจริัต เมื�อวันท้� 18 กันย์�ย์น 

2563 ณ เรืัอนจำ�พิเศึษกรุังเทพฯ

 นายเกร้ยงไกร ไชัยศิริวิงศ์สุข รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�น

สินับีสินุน บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอม

ด้วย์นายราเมศร์ เตชัะบุญสม ท้�ปรึักษ�ฝ่�ย์ปรัะชำ�สัิมพันธ์ และสืิ�อสิ�รั 

ภ�พลักษณ์องค์้ำกรั ม้ลนิธิ ณภ�ฯ ในพรัะรั�ชำดำ�ริั สิมเด็จพรัะเจ้�ล้กเธอ

เจ้�ฟ้ื้�พัชำรักิติย์�ภ� นเรันทิรั�เทพย์วด้ กรัมหลวงรั�ชำสิ�ริัณ้สิิริัพัชำรั  

มห�วัชำรัรั�ชำธิด� และ นางสาวิโศรยา ฤทธิัอร่าม ผ้้อำ�นวย์ก�รัทัณฑ์สิถื�น

หญิงกล�ง ผนึกกำ�ลังจัดกิจกรัรัม CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0  

“ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” เพื�อผ้้ต้องขัง ค้ำรัั�งท้� 2 ณ ทัณฑ์สิถื�นหญิงกล�ง

โดย์ม้นายมนตร้ ตั�งปีระดิษฐ์ ผ้้จัดก�รัอ�วุโสิ สิำ�นักง�นเขตนค้ำรัหลวง 

ได้ร่ัวมบีรัรัย์�ย์ให้ค้ำว�มรั้ท้�งด้�นก�รัเงนิ และเทค้ำนิค้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน 

พร้ัอมทั�ง ผ้้แทนจ�กกองทุนก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.) แนะนำ�ก�รั 

ออมเงินเพื�อใช้ำหลังเกษ้ย์ณอ�ยุ์ และผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ� บีสิย์. นายชัวิพจน์ 

ช่ัหิ่รัญ เจ้�ของโรังง�นหม้ปิ�งของเฮ้ย์นพ ผลิตภัณฑ์์เนื�อหม้แปรัร้ัปแบีรันด์ 

“ห่ม่นุ่ม” ร่ัวมแนะนำ� เสิริัมแนวคิ้ำดในก�รัเริั�มต้นดำ�เนินธุรักิจ และ 

สิร้ั�งแรังบัีนด�ลใจให้กับีกลุ่มผ้้ต้องขังหญิงท้�กำ�ลังจะได้รัับีอิสิรัภ�พ เพื�อเป็น

ช่ำองท�งในก�รัปรัะกอบีอ�ช้ำพอย่์�งสุิจริัต ณ ทัณฑ์สิถื�นหญิงกล�ง กทม. 

เมื�อวันท้� 28 กันย์�ย์น 2563

บส่ย. - มููลี่นิธุ ิณภาฯ - กรมูราชทัณฑ์ผ์น่กกำาลัี่ง จดัำกิจกรรมู CSR 
ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0 เพ่�อัผู้ต้อังข้งั (ทัณฑ์ส่ถานหญิงกลี่าง)
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 นายวิิรชัาติ อินทร์กง ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์กฎหม�ย์

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัมขน�ด (บีสิย์.) ร่ัวมกับี  

นางสาวิอณิรา ธิันนท์ รัองอธิบีด้กรัมส่ิงเสิริัมและพัฒน�

คุ้ำณภ�พช้ำวิตค้ำนพิก�รั กรัะทรัวงก�รัพัฒน�สัิงค้ำมและ 

ค้ำว�มมั�นค้ำงของมนษุย์ ์และสิม�ชำกิเค้ำรืัอข่�ย์สิม�ค้ำมค้ำนพกิ�รั

แห่งปรัะเทศึไทย์ ร่ัวมจัดกิจกรัรัมสัิมมน�สิ�ข�ปรัะจำ�จังหวัด

และเค้ำรืัอข่�ย์ค้ำนพิก�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ “ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพช้ัวิิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาช้ัพ และม้รายได้” 

ภ�ย์ใต้ กิจกรัรัม CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 

“ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” เพื�อกลุ่มค้ำนพิก�รั ค้ำรัั�งท้� 3 โดย์ม้

นางสาวิปีาณสิญา ยุกตะเสว้ิ ผ้้ช่ำวย์ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์ส่ิงเสิริัม

ล้กค้้ำ�และพัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั บีรัรัย์�ย์ให้ค้ำว�มร้้ัหัวข้อ  

“อาช้ัพอิสระและการเข้าถึงแห่ล่งเงินทุน” เพื�อจุดปรัะก�ย์

ให้ค้ำนพิก�รัพัฒน�ตนเองเพิ�มพ้นค้ำว�มร้้ัทักษะปรัะสิบีก�รัณ์

เกิดช่ำองท�งก�รัปรัะกอบีอ�ช้ำพ สิร้ั�งง�นสิรั้�งอ�ช้ำพและ 

ม้รั�ย์ได้ต�มค้ำว�มถืนัดของตนเอง และยั์งกรัะตุ้นให้ค้ำน

พิก�รัเกิดค้ำว�มสินใจตื�นตัวในก�รัปรัะกอบีอ�ช้ำพ พร้ัอมทั�ง  

บีสิย์. สิำ�นักง�นเขตนค้ำรัหลวง ร่ัวมเปิดบ้ีทหมอหน้� เพื�อ

ให้ค้ำำ�ปรึักษ�ท�งด้�นก�นเงิน และก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน  

แก่ผ้้พิก�รัท้�สินใจจะดำ�เนินธุรักิจในอน�ค้ำต ณ โรังแรัมท้เค้ำ 

พ�เลซึ่ ถืนนแจ้งวัฒนะ กรังุเทพฯ เมื�อวันท้� 22 กันย์�ย์น 2563

บส่ย. รว่มูส่่งเส่รมิูแลี่ะพัฒนาคัณ้ภาพชว่ติคันพิการ “ส่รา้งงานส่รา้งอัาชพ่”  
ภายใต้กิจกรรมู CSR ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0 (ส่มูาคัมูคันพิการแหง่ประเทศไทย)

 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

ร่ัวมกับีม้ลนิธิ ณภ�ฯ ในพรัะรั�ชำดำ�ริั สิมเดจ็พรัะเจ้�ล้กเธอ 

เจ้�ฟ้ื้�พัชำรักิติย์�ภ� นเรันทิรั�เทพย์วด้ กรัมหลวงรั�ชำสิ�รัณ้ิ 

สิิริัพัชำรั มห�วัชำรัรั�ชำธิด� และกรัมรั�ชำทณัฑ์์ สิ�นพลงัต่อเนื�อง

เพื�อผ้้ต้องขัง จัดกิจกรัรัม CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0  

“ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” ค้ำรัั�งท้� 3 โดย์ม้ นางสาวิจันทร์จิรา

พรมจ้บ ผ้้จัดก�รั บีสิย์. สิำ�นักง�นเขตนค้ำรัหลวง ได้ร่ัวมบีรัรัย์�ย์

ให้ค้ำว�มร้้ัท�งด้�นก�รัเงิน และเทค้ำนิค้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน และ

ผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ� บีสิย์. นายชัวิพจน์ ช่ัหิ่รัญ เจ้�ของโรังง�น

หม้ปิ�งของเฮ้ย์นพ ผลิตภัณฑ์์เนื�อหม้แปรัร้ัปแบีรันด์ “ห่ม่นุ่ม” 

ร่ัวมถ่ื�ย์ทอดปรัะสิบีก�รัณ์ก�รัเค้ำล็ดลับีค้ำว�มสิำ�เร็ัจข�ย์หม้ปิ�ง  

1 แสินไม้ต่อวัน เพื�อเป็นแรังบัีนด�ลใจให้กับีกลุ่มผ้้ต้องขังหญิง

ก่อนพ้นโทษ พร้ัอมทั�ง ผ้้แทนจ�กกองทุนก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.) 

แนะนำ�ก�รัออมเงินเพื�อใช้ำหลังเกษ้ย์ณอ�ย์ ุเมื�อวันท้� 29 กันย์�ย์น 

2563 ณ ทัณฑ์สิถื�นบีำ�บัีดพิเศึษหญิง จ.ปทุมธ�น้

บส่ย. จบัมู่อั เฮ่ียนพ ไข้เคัล็ี่ดำลัี่บข้ายหมููป้� งวนัลี่ะ 1 แส่นไมู้ต่อัวนั
ในกิจกรรมู CSR “บส่ย. ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0” เพ่�อัผู้ต้อังข้งั

(ทัณฑ์ส่ถานบำาบัดำพิเศษหญิง)
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บส่ย. จบัมู่อั เฮ่ียนพ ไข้เคัล็ี่ดำลัี่บข้ายหมููป้� งวนัลี่ะ 1 แส่นไมู้ต่อัวนั ในกิจกรรมู CSR 
“บส่ย. ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0” เพ่�อัผู้ต้อังข้งั (เรอ่ันจำาพิเศษธุนบ้ร)่

 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ร่ัวมกับี  

ม้ลนิธิ ณภ�ฯ ในพรัะรั�ชำดำ�ริั สิมเด็จพรัะเจ้�ล้กเธอ เจ้�ฟ้ื้�พัชำรั 

กิติย์�ภ� นเรันทิรั�เทพย์วด้ กรัมหลวงรั�ชำสิ�รัิณ้สิิริัพัชำรั มห�วัชำรั 

รั�ชำธิด� และกรัมรั�ชำทัณฑ์์ สิ�นพลังต่อเนื�อง เพื�อผ้้ต้องขัง จัดกิจกรัรัม 

CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” ค้ำรัั�งท้� 4 

โดย์ม้นางสาวิจันทร์จิรา พรมจ้บ ผ้้จัดก�รั บีสิย์. สิำ�นักง�นเขตนค้ำรัหลวง 

ได้ร่ัวมบีรัรัย์�ย์ให้ค้ำว�มร้้ัท�งด้�นก�รัเงิน และเทค้ำนิค้ำก�รัเข้�ถึืง 

แหล่งเงินทุน และผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ� บีสิย์. นายชัวิพจน์ ช่ัห่ริญั เจ้�ของ

โรังง�นหม้ปิ�งของเฮ้ย์นพ ผลิตภัณฑ์์เนื�อหม้แปรัร้ัปแบีรันด์ “ห่ม่นุ่ม”  

ร่ัวมถ่ื�ย์ทอดปรัะสิบีก�รัณ์ก�รัเค้ำล็ดลับีค้ำว�มสิำ�เร็ัจข�ย์หม้ปิ�ง 1 แสิน

ไม้ต่อวัน เพื�อเป็นแรังบัีนด�ลใจให้กับีกลุ่มผ้้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ  

พร้ัอมทั�ง ผ้้แทนจ�กกองทุนก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.) แนะนำ�ก�รั 

ออมเงินเพื�อใช้ำหลังเกษ้ย์ณอ�ยุ์ เมื�อวันท้� 30 กันย์�ย์น 2563 ณ  

เรืัอนจำ�พิเศึษธนบุีร้ั

 นายวิิรชัาติ อินทร์กง ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์กฏิหม�ย์ บีรัรัษัท 

ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมค้ำณะผ้้บีริัห�รั บีสิย์. 

ร่ัวมกับีม้ลนิธิ ณภ�ฯ ในพรัะรั�ชำดำ�ริั สิมเด็จพรัะเจ้�ล้กเธอ เจ้�ฟ้ื้� 

พัชำรักิติย์�ภ� นเรันทิรั�เทพย์วด้ กรัมหลวงรั�ชำสิ�ริัณ้สิิริัพัชำรั มห�วัชำรั

รั�ชำธิด� และคุณกุสุมาลย์ นาคพรห่ม ผ้้อำ�นวย์ก�รัทณัฑ์สิถื�นหญงิ

ธนบุีร้ั ร่ัวมไขเค้ำล็ดลับีก�รัข�ย์หม้ปิ�งเฮ้ย์นพวันละ 1 แสินไม้ ในจัดกิจกรัรัม  

CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” เพื�อผ้้ 

ต้องขัง ค้ำรัั�งท้� 5 ณ ทัณฑ์สิถื�นหญิงธนบุีร้ั โดย์ม้นายมนตร้ ตั�งปีระดิษฐ์

ผ้้จัดก�รัอ�วุโสิ สิำ�นักง�นเขตนค้ำรัหลวง ร่ัวมบีรัรัย์�ย์ให้ค้ำว�มร้้ัท�งด้�น

ก�รัเงนิ และเทค้ำนคิ้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน พร้ัอมทั�งผ้้แทนจ�กกองทนุ

ก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.) แนะนำ�ก�รัออมเงินเพื�อใช้ำหลังเกษ้ย์ณอ�ย์ุ 

และผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ� บีสิย์. นายชัวิพจน์ ช่ัหิ่รัญ เจ้�ของโรังง�นหม้

ปิ�งของเฮ้ย์นพ ผลิตภัณฑ์์เนื�อหม้แปรัร้ัปแบีรันด์ “ห่ม่นุ่ม” ร่ัวมถ่ื�ย์ทอด

ปรัะสิบีก�รัณ์ก�รัจ�ก รัปภ. ส่้ิก�รัข�ย์หม้ปิ�งวันละ 1 แสินไม้ และเปิดเผย์

เค้ำล็ดลับีค้ำว�มสิำ�เร็ัจ เพื�อเป็นแรังบัีนด�ลใจให้กับีกลุ่มผ้้ต้องขังหญิงก่อน 

พ้นโทษ ณ ทัณฑ์สิถื�นหญิงธนบุีร้ั เมื�อวันท้� 8 ตุล�ค้ำม 2563

บส่ย. X เฮ่ียนพ แชรป์ระส่บการณจ์าก รปภ. สู่่การข้ายหมููป้� งวนัลี่ะ 1 แส่นไมู้ 
ในกิจกรรมู CSR “บส่ย. ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0” เพ่�อัผู้ต้อังข้งั (ทัณฑ์ส่ถานหญิงธุนบ้ร)่
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บส่ย. จบัมู่อัมููลี่นิธุคิันพิการไทย รว่มูปอักเปล่ี่อักตำานาน “ว้น้มูะพรา้วแมู่ลี่ะมูาย”  
ท่�เกิดำข้่�นจากวกิฤตต้มูยำาก้ง้ (จงัหวดัำส้่พรรณบ้ร)่

 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) จัด

กิจกรัรัม CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” 

เพื�อค้ำนพิก�รั จ.สุิพรัรัณบุีร้ั ค้ำรัั�งท้� 5 โดย์ม้นายสรรพสิริ สินบวิรเศรษฐ์

ผ้้จัดก�รั สิำ�นักง�นเขตภ�ค้ำกล�ง บีสิย์. เป็นวิทย์�กรัให้ค้ำว�มรั้้ด้�น 

ก�รัเงนิ และเทค้ำนคิ้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน พร้ัอมทั�งผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ� 

บีสิย์. นายว้ิระ ตั�งวุิทฒิไกรวิิทย์ กรัรัมก�รัผ้จั้ดก�รั หจก. แม่ละม�ย์ 

ร่ัวมถ่ื�ย์ทอดปรัะสิบีก�รัณ์ปอกเปลอืกตำ�น�น “วุ้ินมะพร้าวิแม่ละมาย” 

ธุรักิจท้�เกิดขึ�นจ�กวิกฤตต้มย์ำ�กุ้ง เพื�อจะเป็นขนมหว�นรัะดับีส่ิงออก  

และสิร้ั�งแรังบีันด�ลใจในก�รัดำ�เนินธุรักิจให้กับีกลุ่มค้ำนพิก�รั

จ.สุิพรัรัณบุีร้ั อ้กทั�งยั์งได้เร้ัย์นร้้ัวิธ้ก�รัออมเงิน จ�กกองทุนก�รัออม 

แห่งชำ�ติ (กอชำ.) โดย์รัับีเก้ย์รัติจ�กนายศุภช้ัพ ดิษเทศ ปรัะธ�นม้ลนิธิ 

ค้ำนพิก�รัไทย์ และพันจ่าเอก กิตติภ่มิ ส่บสาย น�ย์กสิม�ค้ำมค้ำนพกิ�รั 

แห่งปรัะเทศึไทย์ จังหวัดสุิพรัรัณบุีร้ั ให้ก�รัต้อนรัับี ณ ศ้ึนย์์ก�รัศึึกษ�

พิเศึษ เขตก�รัศึึกษ� 5 จังหวัดสุิพรัรัณบุีร้ั วันท้� 3 พฤศึจิก�ย์น 2563

 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) จัด

กิจกรัรัม CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” 

เพื�อค้ำนพิก�รั จ.อ่�งทอง ค้ำรัั�งท้� 4 โดย์ม้นายสรรพสริิ สินบวิรเศรษฐ์  

ผ้้จัดก�รัสิำ�นักง�นเขตภ�ค้ำกล�ง บีสิย์. เป็นวิทย์�กรัให้ค้ำว�มรั้ด้้�นก�รั

เงินและเทค้ำนิค้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน พร้ัอมทั�งผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ� 

บีสิย์. นายเอนก ส้เข้ยวิสด เจ้�ของ บีริัษัท เอนกฟื้�ร์ัมนกกรัะท� จำ�กัด 

ร่ัวมถ่ื�ย์ทอดปรัะสิบีก�รัณ์ค้ำว�มสิำ�เร็ัจกว่�จะม�เป็น“เอนกฟ็าร์ม 

นกกระทา” เพื�อสิร้ั�งแรังบีันด�ลใจในก�รัดำ�เนินธุรักิจให้กับีกลุ่ม 

ค้ำนพิก�รั จ.อ่�งทอง อ้กทั�งย์ังได้เร้ัย์นร้้ัวิธ้ก�รัออมเงิน จ�กกองทุน 

ก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.) โดย์รัับีเก้ย์รัติจ�ก นายศุภช้ัพ ดิษเทศ ปรัะธ�น

ม้ลนิธิค้ำนพิก�รัไทย์ และนายดำารงไชัย ภ่่สุวิรรณ์ น�ย์กสิม�ค้ำมค้ำนพิก�รั

จังหวัดอ่�งทอง ให้ก�รัต้อนรัับี ณ ห้องปรัะชำมุศ้ึนย์์ส่ิงเสิริัมพัฒน�ค้ำนพกิ�รั

(โรังเร้ัย์นวัดท้�ย์ย่์�น) อ.เมือง จ.อ่�งทอง เมื�อวันท้� 15 ตุล�ค้ำม 2563

บส่ย. - มููลี่นิธุคิันพิการไทย รว่มูเปด้ำเคัล็ี่ดำ (ไมู่) ลัี่บ 
กวา่จะเปน็ “เอันกฟื้ารม์ูนกกระทา” ในกิจกรรมู 

CSR “บส่ย. ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0” 
เพ่�อัคันพิการ (จงัหวดัำอัา่งทอัง)
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บส่ย. - มููลี่นิธุคิันพิการไทย แนะเทคันิคัการข้ายสิ่นค้ัาผ่าน Line ใหส้่น้ก  
ในกิจกรรมู CSR ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0 เพ่�อัเพ่�อัคันพิการ (จงัหวดัำเชย่งราย)

 นายเกร้ยงไกร ไชัยศริิวิงศ์สุข รัองผ้จั้ดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินบัีสินุน บีรัรัษทัปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) 

พระคร่ปีระดิษฐ์กรณ้ย์ เจ้�อ�ว�สิวัดโป่งมอญ และนายศุภช้ัพ ดิษเทศ ปรัะธ�นม้ลนิธิค้ำนพิก�รัไทย์ เป็นปรัะธ�นเปิดกิจกรัรัม 

CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” เพื�อค้ำนพิก�รั จ.เช้ำย์งรั�ย์ ค้ำรัั�งท้� 6 โดย์ม้นายดำาริ ขวัิญสุวิรรณ

ผ้้จัดก�รัอ�วโุสิ สิำ�นักง�นเขตภ�ค้ำเหนอืตอนบีน บีสิย์. เป็นวิทย์�กรัให้ค้ำว�มรั้ด้้�นก�รัเงนิ และเทค้ำนคิ้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน  

พร้ัอมจับีมือผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ� บีสิย์. คุณปีริศนา คำาขอด ปรัะธ�น บีริัษัท ฮัก ณ เช้ำย์งรั�ย์ จำ�กัด ผ้้ผลิตและจำ�หน่�ย์สัิบีปะรัด

น�งแลแปรัร้ัปแบีรันด์ “ฮััก ณ เช้ัยงราย” ร่ัวมแนะนำ�เทค้ำนิค้ำก�รัข�ย์สิินค้้ำ�ผ่�น Line ให้สินุก อ้กทั�งย์ังได้เร้ัย์นร้้ัวิธ้ก�รั 

ออมเงินไว้ใช้ำภ�ย์หลังเกษ้ย์ณ จ�กกองทุนก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.) ณ ห้องปรัะชุำม ศ้ึนย์์ฝึกอ�ช้ำพ วัดโป่งมอญ จ.เช้ำย์งรั�ย์ เมื�อวันท้�  

10 พฤศึจิก�ย์น 2563

 นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วุโสิ สิำ�นักพัฒน� 

องค์้ำกรั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์

นายนัสท้ ทองปีลาด ผ้้บัีญชำ�ก�รัเรืัอนจำ�กล�งรัะย์อง ร่ัวมเปิดกิจกรัรัม 

CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต”  

เพื�อผ้้ต้องขัง ค้ำรัั�งท้� 6 โดย์ม้นางสาวิปีราณ้ วิงค์อำานวิยกุล ผ้้อำ�นวย์ก�รั

อ�วโุสิ สิำ�นักพัฒน�องค์้ำกรั ร่ัวมให้กำ�ลังใจผ้้ต้องขังท้�เข้�รัับีก�รัอบีรัม และ 

นายกฤต สมมาศเดชัสกุล ผ้้จัดก�รั สิำ�นักง�นเขตภ�ค้ำตะวันออก บีสิย์. 

เป็นวิทย์�กรับีรัรัย์�ย์ให้ค้ำว�มร้้ัด้�นก�รัเงิน และเทค้ำนิค้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่ง

เงินทุน พร้ัอมถือดบีทเร้ัย์นผ้้ปรัะกอบีก�รั นายวิิชัา ทองอิน ล้กค้้ำ�  

บีสิย์. ร่ัวมเปิดเผย์เรืั�องรั�วช้ำวิต จ�กค้ำนขับีรัถืขนส่ิงส่้ิเจ้�ของกิจก�รั 

ฟื้�ร์ัมเห็ด จ.รัะย์อง อ้กทั�งยั์งได้เร้ัย์นร้้ัวิธ้ก�รัออมเงนิไว้ใช้ำภ�ย์หลังเกษ้ย์ณ  

จ�กกองทุนก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.) เพื�อเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมให้กลุ่ม 

ผ้้ต้องขังหญิงในเรืัอนจำ�ท้�ใกล้พ้นโทษ ก้�วส่้ิอ�ช้ำพอิสิรัะอย่์�งมั�นใจ  

ณ เรืัอนจำ�กล�งรัะย์อง เมื�อวันท้� 27 พฤศึจิก�ย์น 2563

บส่ย. จดัำกิจกรรมู CSR ส่รา้งชว่ติใหมู่ SMEs 4.0 
“ตัวเบา ไรแ้ผลี่ มู่อันาคัต” เพ่�อัผู้ต้อังข้งั (เรอ่ันจำากลี่างระยอัง)
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บส่ย. จบัมู่อั เทศบาลี่บางบัวทอัง จดัำกิจกรรมู CSR บส่ย. ส่รา้งชว่ติใหมู่  
SMEs 4.0 “ตัวเบา ไรแ้ผลี่ มู่อันาคัต” เพ่�อัคันพิการ (จงัหวดัำนนทบ้ร)่

 นายมนตร้ ตั�งปีระดิษฐ์ ผ้้จดัก�รัอ�วุโสิ สิำ�นักง�นเขตนค้ำรัหลวง บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

เป็นวิทย์�กรัให้ค้ำว�มรั้ด้้�นก�รัเงนิ และเทค้ำนคิ้ำก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุน ในโค้ำรังก�รัพฒัน�คุ้ำณภ�พช้ำวติผ้้พิก�รั/ผ้้ด้อย์โอก�สิ ซึ่ึ�งได้รัับีแนวท�ง

ก�รัจัดง�นจ�กกิจกรัรัม CSR บีสิย์. สิร้ั�งช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” เป็นต้นแบีบี โดย์ม้ นายธ้ัรสุทธิั� ธ้ัร์วัิฒนานนท์  

ปลัดเทศึบี�ลเมืองบี�งบัีวทอง ปฏิิบัีติหน้�ท้� น�ย์กเทศึมนตร้ัเมืองบี�งบัีวทอง เป็นปรัะธ�นเปิดง�น พร้ัอมด้วย์ผ้้ปรัะกอบีก�รัล้กค้้ำ�  

บีสิย์. คุณทินพันธ์ุั วัิฒนอัครโภคิน กรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั บีจก. สิย์�ม ด้เสิิร์ัท ผลิตภัณฑ์์ เฉ�ก๊วย์ แบีรันด์ “เต็งห่นึ�ง” เล่�ปรัะสิบีก�รัณ์

กว่�จะเป็น “เต็งห่นึ�ง” ในวันน้� และสิร้ั�งแรังบัีนด�ลใจในก�รัดำ�เนินธุรักิจให้กับีกลุ่มค้ำนพิก�รั และอ�สิ�สิมัค้ำรัสิ�ธ�รัณสุิขปรัะจำ�

หม่้บ้ี�น (อสิม.) บี�งบัีวทอง กว่� 100 ค้ำน อ้กทั�งยั์งได้เร้ัย์นร้้ัวิธ้ก�รัออมเงินไว้ใช้ำภ�ย์หลังเกษ้ย์ณ จ�กกองทุนก�รัออมแห่งชำ�ติ (กอชำ.)  

ณ ศึ�ล�ก�รัเปร้ัย์ญวัดละห�รั จังหวัดนนทบุีร้ั เมื�อวันท้� 3 ธันว�ค้ำม 2563
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 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์  

นายเกร้ยงไกร ไชัยศริิวิงศ์สุข รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินับีสินุนและ นางสาวิพ่ลสิริ จันทร์เสว้ิ ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์สืิ�อสิ�รั 

และภ�พลักษณ์องค์้ำกรั ร่ัวมมอบีอุปกรัณ์ท�งก�รัแพทย์์ ปรัะกอบีด้วย์ ชุำดอุปกรัณ์ป้องกันเชืำ�อ PPE จำ�นวน 100 ชุำด และหน้�ก�ก 

N95 จำ�นวน 500 ชิำ�น แก่ พลตร้รัฐวิิชัญ์ วุิฒิภัทรพิบ่ลย์ หัวหน้�สิำ�นักง�นผ้้บัีงคั้ำบีบัีญชำ� โรังพย์�บี�ลพรัะมงกุฏิเกล้� ภ�ย์ใต้

กิจกรัรัม “บสย. เสริมเกราะ ป้ีองกัน COVID-19” ซึึ่�งกิจกรัรัมดังกล่�วเป็นส่ิวนหนึ�งของโค้ำรังก�รัด้�นก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อ

สัิงค้ำม (CSR) ปี 2563 ของ บีสิย์. ณ อ�ค้ำ�รัเฉลิมพรัะเก้ย์รัติ 6 รัอบี โรังพย์�บี�ลพรัะมงกุฎเกล้� เมื�อวันจันทร์ัท้� 27 เมษ�ย์น 2563

 สิำ�หรัับีก�รัมอบีอุปกรัณ์ท�งก�รัแพทย์์ค้ำรัั�งน้� บีสิย์. เล็งเห็นถึืงค้ำว�มสิำ�คั้ำญสิถื�นก�รัณ์ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของไวรััสิโค้ำโรัน� 

2019 (COVID-19) ท้�แพร่ักรัะจ�ย์ไปทั�วโลก ซึึ่�งปัจจุบัีนม้ผ้้ติดเชืำ�อเกือบี 3 ล้�นรั�ย์ ขณะท้�ปรัะเทศึไทย์จำ�นวนผ้้ติดเชืำ�อก็เพิ�มส้ิงขึ�น 

ปัจจุบัีนทั�วปรัะเทศึม้ผ้้ติดเชืำ�อเกือบี 3,000 รั�ย์ ส่ิงผลให้สิถื�นพย์�บี�ลม้ค้ำว�มต้องก�รัอุปกรัณ์ท�งก�รัแพทย์์เพิ�มขึ�นอย่์�งต่อเนื�อง

 บีสิย์. เล็งเห็นถึืงค้ำว�มสิำ�คั้ำญของอุปกรัณ์ป้องกันก�รัติดเชืำ�อท้�ม้จำ�นวนจำ�กัดในแต่ละสิถื�นพย์�บี�ล ส่ิงผลกรัะทบีต่อก�รัทำ�ง�น 

ของบีคุ้ำล�กรัท�งก�รัแพทย์์ พร้ัอมกันน้� ผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ได้ร่ัวมส่ิงกำ�ลังใจให้กับีท้มแพทย์์และพย์�บี�ล เพื�อฝ่�ฟัื้นและผ่�นพ้นวิกฤต

น้�ไปด้วย์กัน

 เป็นกิจกรัรัมส่ิงเสิริัมก�รัม้ส่ิวนร่ัวมในก�รัรัับีผิดชำอบีต่อสิิ�งแวดล้อม และชุำมชำน รัวมถึืงเสิริัมสิร้ั�งค้ำว�มสัิมพันธ์ท้�ด้กับีชุำมชำน

โดย์รัอบีพื�นท้� อ้กทั�งส่ิงเสิริัมก�รัม้ส่ิวนร่ัวมของพนักง�นในก�รัลดปัญห�สิิ�งแวดล้อม สิร้ั�งจิตสิำ�นึกและสิร้ั�งนิสัิย์ เป็นตัวอย่์�งท้�ด้ใน

สัิงค้ำม

ส่นับส่น้นแลี่ะพัฒนาสิ่�งแวดำล้ี่อัมูใหช้มู้ชนมู่คัณ้ภาพชว่ติท่�ด่ำข้่�น 
เพ่�อเสรมิสรา้งความสัมพันธที์�ดีกับชมุชนโดยรอบพ่�นที�ความรบัผิดชอบขององคก์ร

กิจกรรมูดำำ�เนินง�นด้ำ�นคัว�มูรบััผิดำช่อบัต่อสิำ�งแวดำล้อมู

บส่ย. มูอับอัป้กรณท์างการแพทย ์สู้่ภัย COVID-19



134

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและ

ผ้้จัดก�รัทั�วไปบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม

ขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์ค้ำณะผ้้บีริัห�รั ร่ัวมเปิด

โค้ำรังก�รั “บสย. ต้่ปัีนสุข” เพื�อร่ัวมแบ่ีงปันและ 

บีรัรัเท�ทุกข์ ผ้้ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กสิถื�นก�รัณ์ 

ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของไวรััสิโค้ำโรัน� 2019 (COVID-19) 

ในย่์�นเพชำรับุีร้ัตัดใหม่ เอกมัย์ และทองหล่อ ปรัะกอบี

ด้วย์ เค้ำรืั�องอุปโภค้ำ-บีรัิโภค้ำ ของใช้ำจำ�เป็นในช้ำวิต 

ปรัะจำ�วัน ข้�วสิ�รั ปล�กรัะป๋อง นม แปรังส้ิฟัื้น นำ��ดื�ม  

ณ สิำ�นักง�นใหญ่ บีสิย์. อ�ค้ำ�รัชำ�ญอสิิสิรัะท�วเวอร์ั 2  

ถืนนเพชำรับุีร้ัตัดใหม่ เมื�อวันท้� 20 พฤษภ�ค้ำม 2563 

 นอกจ�กน้� บีสิย์. ได้นำ� “บสย. ต้่ปัีนสุข” 

กรัะจ�ย์ส่้ิชำมุชำนในจงัหวัดต่�ง ๆ  ณ จุดท้�ตั�งสิำ�นักง�นเขต 

บีสิย์. อ้ก 10 เขตทั�วปรัะเทศึ เพื�อปล้กฝังค่้ำ�นิย์ม 

ก�รัช่ำวย์เหลือแบ่ีงปันในชุำมชำนและสัิงค้ำมไทย์ ส่ิงเสิริัม

ก�รัม้ส่ิวนร่ัวมในสัิงค้ำมและก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบี

ต่อชุำมชำนและสัิงค้ำม

 นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ปรัะธ�นกรัรัมก�รั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.  

พร้ัอมด้วย์ ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป ร่ัวมมอบีเงินบีริัจ�ค้ำสินับีสินุนงบีปรัะม�ณจัดซืึ่�อย์�นพ�หนะ  

(รัถืพย์�บี�ล) เพื�อช่ำวย์เหลือผ้้ป่วย์ให้กับีโรังพย์�บี�ลด่�นขุนทด จังหวัดนค้ำรัรั�ชำส้ิม� จำ�นวน 500,000 บี�ท โดย์ม้ นายไพฑ่์รย์  

มห่าช่ั�นใจ น�ย์อำ�เภอด่�นขุนทด และ พ.ญ.ต้องตา ชันยุทธั ผ้้อำ�นวย์ก�รัโรังพย์�บี�ลด่�นขุนทด เป็นผ้้รัับีมอบี ณ ค้้ำร้ัม�ย์� กอล์ฟื้  

ร้ัสิอร์ัทแอนด์สิป� อ.ป�กช่ำอง จ.นค้ำรัรั�ชำส้ิม� เมื�อวันท้� 29 สิิงห�ค้ำม 2563

รว่มูแบ่งปัน ! เปด้ำ “บส่ย. ตูปั้นส้่ข้ ” เพ่�อัชมู้ชน

บส่ย. ส่นับส่น้นงบประมูาณจดัำซ่�อัรถพยาบาลี่
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 ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัิฒน์ รัองผ้จั้ดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสิ�รัสินเทศึ 

และดิจิทัล บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ร่ัวมกับี

 AIS เชำญิชำวนแย์กขย์ะอิเล็กทรัอนกิส์ิ เพื�อนำ�ไปกำ�จัดอย่์�งถ้ืกวิธ้ ในโค้ำรังก�รั  

“คนไทยไร้ E-Waste” โดย์ม้ขั�นตอนง่�ย์ ๆ ดังน้�

1. นำ�ขย์ะอิเล็กทรัอนิกส์ิ 5 ปรัะเภท ได้แก่ โทรัศัึพท์มือถืือ/

แทบ็ีเลต็, แบีตเตอรั้�มอืถืือ, สิ�ย์ชำ�ร์ัจ, ห้ฟัื้ง และพ�วเวอร์ัแบีงก์  

ไปย์ังเอไอเอสิช็ำอปใกล้บ้ี�น หรืัอ สิำ�นักง�นเขตนค้ำรัหลวง  

บีสิย์. (อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2)

2. นำ�ขย์ะอิเล็กทรัอนิกส์ิหย่์อนลงถัืง และสิแกน QR Code เพื�อ

รับัีค้ำะแนน ผ่�น App ECO Life เพื�อรับัีสิทิธปิรัะโย์ชำน์ต่�ง ๆ 

ตอบีแทนท้�ช่ำวย์กันด้แลรัักษ�สิิ�งแวดล้อม จ�กผ้้สินับีสินุน 

ท้�ใส่ิใจในเรืั�องสิิ�งแวดล้อม

 นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผ้้อำ�นวย์ก�รัอ�วโุสิ สิำ�นักพัฒน�

องค์้ำกรั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�กรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอม

ด้วย์ นางสาวิพ่ลสิริ จันทร์เสว้ิ ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์สืิ�อสิ�รัและ 

ภ�พลักษณ์องค์้ำกรั และนายชัวิพจน์ ช่ัหิ่รัญ (เฮ้ย์นพ หม้นุ่ม)  

มอบีข้�วเหน้ย์ว หม้ปิ�ง จำ�นวน 300 ชุำด ให้กับี นางสาวิสุทัสสา 

สุขสว่ิาง ผ้้อำ�นวย์ก�รัทณัฑ์สิถื�นบีำ�บัีดพิเศึษหญิง จ.ปทมุธ�น้

เป็นผ้้แทนนำ�ไปมอบีให้กบัีผ้้ต้องขังในทัณฑ์สิถื�นบีำ�บัีดพิเศึษหญิง

ท้�ไม่ม้ญ�ติม�เย์้�ย์ม เพื�อเป็นขวัญและกำ�ลังใจในก�รัดำ�เนินช้ำวิต

ภ�ย์ในเรืัอนจำ�

 ซึึ่�งค้ำรัั�งน้� เป็นก�รัต่อย์อดจ�กกิจกรัรัม CSR บีสิย์. สิร้ั�ง

ช้ำวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” ท้� เฮ้ย์นพ ได้ 

เข้�ร่ัวมสิร้ั�งแรังบัีนด�ลใจให้ผ้้ต้องขัง และขอมอบีค้ำว�มสุิขเล็ก ๆ

น้อย์ ๆ ให้แก่ผ้้ต้องขังท้�ไม่ม้ญ�ตมิ�เย์้�ย์ม เนื�องในโอก�สิเทศึก�ล

ปีใหม่ ณ ทัณฑ์สิถื�นบีำ�บัีดพิเศึษหญิง จ.ปทุมธ�น้ เมื�อวันท้�  

25 ธันว�ค้ำม 2563

บส่ย. x AIS ชวนแยกข้ยะอัเิล็ี่กทรอันิกส่ ์โคัรงการ “คันไทยไร ้E-Waste”

บส่ย. รว่มูกับ เฮ่ียนพ หมููน่้มู รว่มูแบ่งปันคัวามูส้่ข้แก่ผู้ต้อังข้งัไมู่มู่ญาติเย่�ยมู
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 นายเกร้ยงไกร ไชัยศริิวิงศ์สุข รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินับีสินุน บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) 

พร้ัอมท้มง�น นำ�ถุืงผ้�จำ�นวน 400 ใบี มอบีให้โรังพย์�บี�ลทห�รัผ่�นศึึก โดย์ได้รัับีเก้ย์รัติจ�กนางศร้วิิไล รัตนสุนทร ผ้้ชำำ�น�ญก�รั 

โรังพย์�บี�ลทห�รัผ่�นศึึก รัะดับี 10 เป็นผ้้รัับีมอบี เพื�อใช้ำในกิจก�รัโรังพย์�บี�ลซึึ่�งจะแจกให้กับีทห�รัและปรัะชำ�ชำนทั�วไปท้�เข้�รัับี 

บีริัก�รัจ�กท�งโรังพย์�บี�ล ท้�ไม่ม้ถุืงผ้�ใส่ิย์� อ้กทั�งย์งัเป็นก�รัร่ัวมรัณรังค์้ำลดก�รัใช้ำถุืงพล�สิตกิ ภ�ย์ใต้โค้ำรังก�รัลดโลกร้ัอน  

“พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน” ของ บีสิย์. ซึึ่�งเป็นหนึ�งก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม หรืัอ CSR ด้�นสิิ�งแวดล้อม ของ บีสิย์. 

เพื�อสินับีสินุนนโย์บี�ย์รััฐบี�ลและร่ัวมเป็นส่ิวนหนึ�งสินับีสินุนก�รัลดใช้ำพล�สิติก ต�มปรัะก�ศึงดก�รัแจกถุืงพล�สิติก เมื�อเดือน

มกรั�ค้ำม 2563 ท้�ผ่�นม� พร้ัอมทั�งได้เย์้�ย์มชำมขั�นตอนก�รัทำ�ผลิตภัณฑ์์ศิึลปะปรัะดิษฐ์ของทห�รัผ่�นศึึกทุพพลภ�พ ในศ้ึนย์์ฝึก

อ�ช้ำพของโรังพย์�บี�ลทห�รัผ่�นศึึก เมื�อวันท้� 19 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ โรังพย์�บี�ลทห�รัผ่�นศึึก

ส่่งเส่รมิูใหพ้นักงานมู่ส่่วนรว่มูในการลี่ดำปัญหาสิ่�งแวดำล้ี่อัมูจากกระบวนการธุร้กิจ 
เพ่�อสรา้งจติสำานึกและสรา้งนิสัย เปน็ตัวอย่างที�ดีในสังคม

บส่ย. มูอับถง้ผ้า โคัรงการลี่ดำโลี่กรอ้ัน “พกถง้ผ้า ใส่่ยา กลัี่บบ้าน” รพ.ทหารผ่านศ่ก
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 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) นำ�ท้ม 

ผ้้บีริัห�รัเปิดโค้ำรังก�รั “บสย. รักษ์สิ�งแวิดล้อม” ภ�ย์ใต้ชืำ�อกิจกรัรัม “บริจาคขวิดนำ�าพลาสติก เพ่�อผลิตจ้วิร”ซึึ่�งเป็นโค้ำรังก�รั

ด้�นก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำมของ บีสิย์. (CSR) ปรัะจำ�ปี 2563 เพื�อรัณรังค์้ำและส่ิงเสิริัมให้พนักง�น บีสิย์. ม้ส่ิวนร่ัวม

ในก�รัลดปัญห�สิิ�งแวดล้อม เห็นปรัะโย์ชำน์ของก�รัใช้ำพล�สิติกอย่์�งคุ้้ำมค่้ำ� ลดปริัม�ณขย์ะปรัะเภทขวดนำ��พล�สิติก และตรัะหนัก

ในก�รัลดใช้ำพล�สิติกภ�ย์ในองค์้ำกรั 

 สิำ�หรัับีกิจกรัรัม “บริจาคขวิดนำ�าพลาสติก เพ่�อผลิตจ้วิร” เริั�มขึ�นในเดือนม้น�ค้ำม 2563 ท้�ผ่�นม�รัะย์ะเวล�สิิ�นสุิด

โค้ำรังก�รัเดอืนธันว�ค้ำม 2563 โดย์ก�รัแปลงขวดนำ��พล�สิตกิเป็นผ้�จ้วรั จ�กนั�นนำ�ผ้�จ้วรัม�ผลติเป็นหน้�ก�กอน�มยั์ โดย์ บีสิย์.  

จะส่ิงมอบีขวดนำ��พล�สิตกิให้วัดจ�กแดง จ.สิมทุรัปรั�ก�รั เพื�อนำ�ไปส่ิงต่อให้วิสิ�หกจิชุำมชำนวัดจ�กแดง นำ�ขวดพล�สิตกิเข้�ส่้ิ 

กรัะบีวนร้ัไซึ่เคิ้ำล นำ�ขวดม�แปรัร้ัปเป็นวัตถุืดิบี (โพล้เอสิเตอร์ั) ในก�รัผลิตผ้�จ้วรั ปั�นเป็นเส้ินใย์สิำ�เร็ัจร้ัป เพื�อทอเป็นผืนผ้� 

นำ�ไปตัดเย์บ็ีเป็นจ้วรั สิำ�หรัับีพรัะภิกษุสิงฆ์ต่อไป โดย์ขย์ะขวดพล�สิติก 60 ขวด สิ�ม�รัถืผลิตผ้�จ้วรัได้ 1 ผืน “ท้�ผ่�นม� บีสิย์.  

ม้ก�รัทำ�กิจกรัรัม CSR อย่์�งต่อเนื�อง ปีท้�แล้วเรั�รัณรังค์้ำเรืั�องก�รัใช้ำถุืงผ้� เพื�อปล้กจิตสิำ�นึกลดก�รัใช้ำถุืงพล�สิติกอย่์�งจริังจัง 

ปี 2563 บีสิย์. รัณรังค์้ำต่อเนื�องให้ลดก�รัใช้ำพล�สิติก และส่ิงเสิริัมก�รัม้ส่ิวนร่ัวมนำ�ขวดพล�สิติกม�บีริัจ�ค้ำ เพื�อส่ิงมอบีให้ท�งวัด

นำ�ไปร้ัไซึ่เคิ้ำล ใช้ำผลิตผ้�จ้วรั ซึึ่�งผ้�จ้วรัน้�จะม้ก�รันำ�ไปผลิตเป็นหน้�ก�กอน�มัย์ และบีริัจ�ค้ำให้กับีท�งพรัะสิงฆ์ต่อไป โค้ำรังก�รัน้� 

ไม่ใช่ำแค่้ำก�รัรัณรังค์้ำพร้ัอมปล้กจิตสิำ�นึกให้กับีพนักง�นเท่�นั�น แต่เป็นก�รัส่ิงเสิริัมและทำ�นุบีำ�รุังพุทธศึ�สิน� ค้ำวบีค่้้ำไปกับีก�รั 

ช่ำวย์สิร้ั�งสัิงค้ำมให้เข้มแข็งและเติบีโตอย่์�งย์ั�งย์นื” ดรั.รัักษ์ กล่�ว

บส่ย. จดัำโคัรงการ CSR “บส่ย. รกัษสิ์่�งแวดำล้ี่อัมู”  
แปลี่งข้วดำนำาพลี่าส่ติก สู่่หน้ากากอันามัูย ผลิี่ตจากผ้าจว่ร
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 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม (บีสิย์.) 

พร้ัอมด้วย์นางสาวิพ่ลสิริ จันทร์เสว้ิ ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์สืิ�อสิ�รัและภ�พลักษณ์องค์้ำกรั มอบีอุปกรัณ์ดับีไฟื้ป่� ให้แก่ นายอรรถพล 

เจริญชัันษา อธิบีด้กรัมป่�ไม้ โดย์อุปกรัณ์ท้� บีสิย์. มอบีให้ ปรัะกอบีด้วย์เค้ำรืั�องเป่�ลมดับีไฟื้ และอุปกรัณ์ป้องกันส่ิวนบุีค้ำค้ำล อ�ทิ

หมวกนิรัภัย์ แว่นนิรัภัย์กันแสิง หน้�ก�กป้องกันค้ำวันไฟื้ ถุืงมือกันค้ำว�มร้ัอน และไฟื้ฉ�ย์ ซึึ่�งเป็นส่ิวนหนึ�งของโค้ำรังก�รัด้�นก�รั

กำ�กับีด้แลกจิก�รัท้�ด้และก�รัแสิดงค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม (CG&CSR) ภ�ย์ใต้กิจกรัรัม “บสย. บรรเทา ส่งเสริม เย้ยวิยา 

ผลกระทบจากไฟ็ป่ีา”

 สิำ�หรัับีก�รัมอบีอุปกรัณ์ดับีไฟื้ป่�ค้ำรัั�งน้� บีสิย์. เล็งเห็นถึืงค้ำว�มสิำ�คั้ำญของทรััพย์�กรัธรัรัมชำ�ติและสิิ�งแวดล้อม และก�รั

ป้องกันผลกรัะทบีจ�กก�รัเกิดไฟื้ป่� รัวมถึืงอุบัีติภัย์ท้�อ�จเกิดขึ�นในชุำมชำนส่ิงผลกรัะทบีกับีเจ้�หน้�ท้� และอ�สิ�สิมัค้ำรัในก�รั 

เฝ้�รัะวังก�รัเกิดไฟื้ป่� ซึึ่�งปัจจุบัีนปรัะเทศึไทย์เกิดไฟื้ป่�ในหล�ย์พื�นท้� และลุกล�มเป็นวงกว้�ง ส่ิงผลกรัะทบีต่อรัะบีบีนิเวศึน์ และ

ทรััพย์์สิินของปรัะชำ�ชำน รัวมถึืงเศึรัษฐกิจ สัิงค้ำม และก�รัท่องเท้�ย์วของชุำมชำนใกล้เค้้ำย์ง 

 ทั�งน้� หลังจ�กท้� บีสิย์. ส่ิงมอบีแล้ว กรัมป่�ไม้ได้ขนส่ิงอุปกรัณ์ทั�งหมดขึ�นไปช่ำวย์เหตุก�รัณ์ไฟื้ป่�ในพื�นท้� จ.เช้ำย์งใหม่ทันท้ 

ณ กรัมป่�ไม้ เมื�อวันอังค้ำ�รัท้� 14 เมษ�ย์น 2563

บส่ย. บรรเทา ส่่งเส่รมิู เย่ยวยา ผลี่กระทบจากไฟื้ปา่

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) เป็นปรัะธ�น

เปิดกิจกรัรัมจิตอ�สิ�บีำ�เพ็ญสิ�ธ�รัณปรัะโย์ชำน์ม้แล้วแบ่ีงปัน  

“บสย. แบ่งปัีน เมล็ดพันธ์ุั ปัีนสุข” โค้ำรังก�รั CSR ก�รัแสิดง

ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต่อสัิงค้ำม เนื�องในโอก�สิวันเฉลิมพรัะชำนมพรัรัษ�

สิมเด็จพรัะน�งเจ้�ฯ พรัะบีรัมรั�ชิำน้ 3 มิถุืน�ย์น 2563 เพื�อแสิดง 

ค้ำว�มจงรัักภักด้และสิำ�นึกในพรัะมห�กรัุณ�ธิคุ้ำณของสิมเด็จ 

พรัะน�งเจ้�ฯ พรัะบีรัมรั�ชำน้ิ โดย์ได้ร่ัวมแบ่ีงปันแจกจ่�ย์เมลด็พันธ์ุ

ผักสิวนค้ำรััว และเมล็ดพันธ์ุไม้ม้ค่้ำ� พร้ัอมผ้�กันเป้�อน ให้กับีผ้้อย์้่

อ�ศัึย์ในชุำมชำนย่์�นทองหล่อ เอกมัย์ เป็นก�รัช่ำวย์ลดรั�ย์จ่�ย์ใน 

ค้ำรััวเรืัอน โดย์ บีสิย์. ได้เตร้ัย์มเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้�ผักสิวน 

ค้ำรััว จำ�นวน 200 ชุำด และได้รัับีก�รัสินับีสินุนเมล็ดพันธ์ุไม้ม้ค่้ำ� 

ท�งเศึรัษฐกิจจ�กกรัมป่�ไม้ ณ อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2  

ถืนนเพชำรับุีร้ัตัดใหม่ เมื�อวันท้� 16 มิถุืน�ย์น 2563

บส่ย. มูอับเมูล็ี่ดำพันธุ้ ์ลี่ดำรายจา่ยคัรวัเรอ่ัน
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 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์

ค้ำณะผ้้บีริัห�รัรัะดับีส้ิง บีสิย์. ร่ัวมโค้ำรังก�รัวันรัักต้นไม้ปรัะจำ�ปีของชำ�ติ พ.ศึ. 2563 วันท้� 21 ตุล�ค้ำม ของทุกปี ในโอก�สิวัน 

ค้ำล้�ย์วันพรัะรั�ชำสิมภพของสิมเด็จพรัะศึร้ันค้ำริันทรั�บีรัมรั�ชำชำนน้ เพื�อน้อมรัำ�ลึกถึืงพรัะมห�กรุัณ�ธิคุ้ำณ และเป็นก�รัสิร้ั�งจิตสิำ�นึก

ให้เกิดค้ำว�มรัักทรััพย์�กรัป่�ไม้ของชำ�ติ โดย์ปีน้� บีสิย์. ได้จัดเตร้ัย์มกล้�ไม้มะค่้ำ�โมง และกล้�ไม้พิลังก�สิ� ซึึ่�งเป็นกล้�ไม้เศึรัษฐกิจ 

ท้�สิ�ม�รัถืนำ�ไปใช้ำเป็นหลักทรััพย์์ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อได้ จำ�นวนกว่� 300 ต้น นำ�ม�แจกจ่�ย์ให้กับีพนักง�น บีสิย์. และปรัะชำ�ชำนทั�วไป 

ณ สิำ�นักง�นเขตนค้ำรัหลวง บีสิย์. ชัำ�น 1 อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 ถืนนเพชำรับุีร้ัตัดใหม่ กรุังเทพ เมื�อวันท้� 20 ตุล�ค้ำม 2563

บส่ย. มูอับกล้ี่าไมู้มู่ค่ัา “วนัรกัต้นไมู้”
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ร�ยง�นคัณ์ะกรรมูก�รสำรรห�และ
กำ�หนดำค่ั�ตอบัแทน

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ม้มติแต่งตั�งค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทน ปรัะกอบีด้วย์กรัรัมก�รั บีสิย์. ดังน้�

1. ค้ำำ�สัิ�งค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ท้� 66/2562 สัิ�ง ณ วันท้� 27 มิถุืน�ย์น 2562 ม้ผลตั�งแต่วันท้� 27 มิถุืน�ย์น 2562  

ค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทน ปรัะกอบีด้วย์ 

1.  น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป เป็น   ปรัะธ�นกรัรัมก�รั

2. น�ย์สิมศัึกดิ�  วรัวิจักษณ์ เป็น กรัรัมก�รั

3. น�ย์วสัินต์  เท้ย์นหอม เป็น กรัรัมก�รั 

2. ค้ำำ�สัิ�งค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ท้� 79/2563 สัิ�ง ณ วันท้� 27 พฤษภ�ค้ำม 2563 ม้ผลตั�งแต่วันท้� 25 พฤษภ�ค้ำม 2563  

ค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทน ปรัะกอบีด้วย์ 

1. น�งอัญชำล้ เต็งปรัะท้ป เป็น   ปรัะธ�นกรัรัมก�รั 

2. น�ย์วสัินต์  เท้ย์นหอม เป็น กรัรัมก�รั

3. น�ย์วุฒิพงศ์ึ จิตตั�งสิกุล เป็น กรัรัมก�รั 

โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทนม้ขอบีเขตอำ�น�จหน้�ท้�ดังน้� 

1. กำ�หนดหลักเกณฑ์์ นโย์บี�ย์และวิธ้ก�รัในก�รัสิรัรัห�พนักง�นในรัะดับีผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่�               

เพื�อเสินอชืำ�อให้ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. พิจ�รัณ�อนุมัติ

2. คั้ำดเลือกและเสินอชืำ�อบุีค้ำค้ำลท้�ม้คุ้ำณสิมบัีติเหม�ะสิมเพื�อดำ�รังตำ�แหน่งผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่�ให้ 

ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. พิจ�รัณ�อนุมัติ

3. กำ�หนดนโย์บี�ย์ในก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนและผลปรัะโย์ชำน์อื�นรัวมทั�งจำ�นวนค่้ำ�ตอบีแทนและผลปรัะโย์ชำน์อื�น 

ท้�ให้แก่ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่� โดย์ต้องม้หลักเกณฑ์์ท้�ชัำดเจน โปร่ังใสิ เพื�อเสินอให้ค้ำณะกรัรัมก�รั  

บีสิย์. พิจ�รัณ�อนุมัติ

4. ด้แลให้ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่�ได้รัับีผลตอบีแทนท้�เหม�ะสิมกับีหน้�ท้�และค้ำว�มรัับีผิดชำอบี

5. กำ�หนดแนวท�งก�รัปรัะเมินผลก�รัปฎิบัีติง�นของผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่� เพื�อพิจ�รัณ�ปรัับีผลตอบีแทน

ปรัะจำ�ปี โดย์จะต้องค้ำำ�นึงถึืงหน้�ท้� ค้ำว�มรัับีผิดชำอบี และค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เก้�ย์วข้อง

6. เปิดเผย์นโย์บี�ย์และรั�ย์ละเอ้ย์ดของกรัะบีวนก�รัสิรัรัห�ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�นหรืัอเท้ย์บีเท่�ในรั�ย์ง�นปรัะจำ�ปี 

7. ปฏิิบัีติก�รัอื�นต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. มอบีหม�ย์ 
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 ค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทนได้ดำ�เนินก�รัด้�นต่�ง ๆ ต�มหลักธรัรัม�ภิบี�ล ภ�ย์ใต้หน้�ท้� 

ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต�มท้�กำ�หนดไว้ในตำ�สัิ�งแต่งตั�งและในกฎบัีตรัของค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทน และปฏิิบัีติ

หน้�ท้�อื�นใดต�มท้�ได้รัับีมอบีหม�ย์จ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ในก�รักำ�หนดหลักเกณฑ์์ นโย์บี�ย์และวิธ้ก�รัในก�รัสิรัรัห�  

ก�รัคั้ำดเลือก และเสินอชืำ�อบุีค้ำค้ำลเพื�อดำ�รังตำ�แหน่งผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น กำ�หนดนโย์บี�ย์ในก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนและผลปรัะโย์ชำน์

อื�นให้แก่ผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น เพื�อเสินอให้ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. พิจ�รัณ�อนุมัติ กำ�หนดแนวท�งก�รัปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�น

เพื�อพิจ�รัณ�ปรัับีผลตอบีแทนปรัะจำ�ปี รัวมถึืงดำ�เนินก�รัอื�นต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. มอบีหม�ย์

 ในปี 2563 ค้ำณะกรัรัมก�รัสิรัรัห�และกำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทนได้ม้ก�รัปรัะชุำม รัวมทั�งสิิ�น 7 ค้ำรัั�ง โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รั

แต่ละท่�นได้เข้�ร่ัวมปรัะชุำมและได้ปฏิิบัีติหน้�ท้�พิจ�รัณ�ในเรืั�องสิำ�คั้ำญต่�ง ๆ  ม้ก�รัดำ�เนินก�รั ท้�ผ่�นก�รัพิจ�รัณ�และได้รัับี 

ค้ำว�มเห็นชำอบีจ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ดังน้� 

1. กำ�หนดหลักเกณฑ์์และแนวท�งก�รัปรัะเมินผลก�รัปฏิิบัีติง�นของผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น ให้ม้ค้ำว�มเหม�ะสิม

สิอดค้ำลอ้งกับีหน�้ท้�ค้ำว�มรัับีผิดชำอบี และพจิ�รัณ�เกณฑ์์ก�รัปรัับีผลตอบีแทนปรัะจำ�ปี โดย์ให้ได้รัับีผลตอบีแทน

ท้�เหม�ะสิมกับีหน้�ท้�ค้ำว�มรัับีผิดชำอบี เชืำ�อมโย์งกับีผลก�รัปฏิิบัีติง�น เพื�อให้เกิดค้ำว�มเป็นธรัรัมและสิร้ั�ง 

แรังจ้งใจในก�รัปฏิิบัีติง�น

2. กำ�หนดหลักเกณฑ์์และแนวท�งในก�รัพิจ�รัณ�เลื�อนรัะดับีรัองผ้้จดัก�รัทั�วไปเป็นรัองผ้้จดัก�รัทั�วไปอ�วุโสิ และ

เสินอชืำ�อผ้้ม้คุ้ำณสิมบัีติเหม�ะสิมต�มหลักเกณฑ์์และแนวท�งท้�กำ�หนด

3. กำ�หนดค่้ำ�ตอบีแทนและผลปรัะโย์ชำน์อื�นท้�เหม�ะสิมกับีหน้�ท้�ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของผ้้บีริัห�รัสิ�ย์ง�น
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ผลก�รดำำ�เนินง�นท�งก�รเงิน
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 ภ�พรัวมผลก�รัดำ�เนินง�นท�งก�รัเงินของ บีสิย์. ในปี 2563 เมื�อเท้ย์บีกับีปีท้�ผ่�นม� บีสิย์. ม้ฐ�นะท�งก�รัเงิน 

เพิ�มขึ�นทั�งสิินทรััพย์์หมุนเว้ย์นและหน้�สิินหมุนเว้ย์นซึึ่�งเกิดจ�กนโย์บี�ย์เชิำงรุักในก�รัขย์�ย์ปริัม�ณก�รัค้ำำ��ปรัะกันเพิ�มขึ�น  

ส่ิงผลให้ม้รั�ย์ได้รัับีจ�กธุรักรัรัมก�รัค้ำำ��ปรัะกันเพิ�มขึ�นด้วย์เช่ำนกัน สิำ�หรัับีสิถื�นก�รัณ์โค้ำวิด 2019 (COVID-19) ท้�เกิดขึ�น 

และส่ิงผลกรัะทบีต่อตล�ดเงินและตล�ดทุน ทำ�ให้ บีสิย์. ได้รัับีผลตอบีแทนจ�กก�รับีริัห�รัเงินกองทุนและดอกเบ้ี�ย์ลดลง  

ในขณะเด้ย์วกันก็ส่ิงผลกรัะทบีต่อก�รัดำ�เนินธุรักิจของล้กค้้ำ� ซึึ่�ง บีสิย์. ต้องตั�งสิำ�รัองค้ำ่�ปรัะกันชำดเชำย์เพิ�มขึ�นด้วย์ ทั�งน้�  

บีสิย์. ย์ังค้ำงดำ�รังฐ�นะของเงินกองทุนในรัะดับีท้�เพ้ย์งพอท้�จะรัองรัับีต่อก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อและค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�อ�จเกิดขึ�น

ในอน�ค้ำตทั�งในภ�วะปรักติและภ�วะวิกฤตต�มหลักเกณฑ์์ Basel II หลัก Pillar I

ภ�พัรวมูผลก�รดำำ�เนินง�นท�งก�รเงิน

 ณ 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้สิินทรััพย์์รัวมทั�งสิิน 31,420.68 ล้�นบี�ท เพิ�มขึ�นจ�กปี 2562 จำ�นวน 7,312.19 

ล้�นบี�ท หรืัอเพิ�มขึ�น ร้ัอย์ละ 30.33 ปรัะกอบีด้วย์สิินทรััพย์์หมุนเว้ย์น 31,196.46 ล้�นบี�ท เพิ�มขึ�นจ�กปี 2562 ร้ัอย์ละ 

30.70 สิินทรััพย์์ท้�เพิ�มขึ�นส่ิวนหนึ�งเป็นก�รัเพิ�มขึ�นจ�กงบีปรัะม�ณปรัะจำ�ปี ซึึ่�ง บีสิย์. ได้รัับีจ�กรััฐบี�ลเพื�อชำดเชำย์ 

ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ต�มมติค้ำณะรััฐมนตร้ั เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มให้แก่  

SMEs จำ�นวนรัวม 9,692.23 ล้�นบี�ท  ในรัะหว่�งปี บีสิย์. ม้เงินรัับีค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันจำ�นวน 5,011.42 ล้�นบี�ท และ 

รัับีคื้ำนเงินจ�กก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ จำ�นวน 191.58 ล้�นบี�ท โดย์ในรัะหว่�งปี บีสิย์. ม้ก�รัจ่�ย์เงินเพื�อชำดเชำย์ 

ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รัท้� บีสิย์. ค้ำำ��ปรัะกัน SMEs ให้แก่สิถื�บัีนก�รัเงินผ้้ให้ก้้จำ�นวน 10,832.42 ล้�นบี�ท ล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์

จ�กรััฐบี�ลต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐเพิ�มขึ�น 1,191.28 ล้�นบี�ท เงินกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำลสุิทธิลดลงจ�กปีก่อน 204.13 ล้�นบี�ท 

โดย์ในปี 2563 ม้ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กก�รัดำ�เนินง�นอื�นๆ จำ�นวน 66.21 ล้�นบี�ท และจ่�ย์เงินปันผลจำ�นวน 293.57 ล้�นบี�ท

 สิำ�หรัับีสิินทรััพย์์เงินลงทุนสุิทธิจำ�นวน 27,285.29 ล้�นบี�ท ปรัะกอบีด้วย์เงินกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล 9,990.44  

ล้�นบี�ท เงินลงทุนในพันธบัีตรั เงินฝ�กปรัะจำ�และหุ้นก้้ จำ�นวน 17,294.85 ล้�นบี�ท เพิ�มขึ�นจ�กปี 2562 จำ�นวน  

5,873.20 ล้�นบี�ท หรืัอเพิ�มขึ�นร้ัอย์ละ 27.43 ทั�งน้�เป็นก�รัเพิ�มขึ�นจ�กเงินฝ�กปรัะจำ�และหุ้นก้้ ซึึ่�ง บีสิย์. ได้รัับีผลตอบีแทน

จ�กก�รัลงทุนในอัตรั�เฉล้�ย์ร้ัอย์ละ 1.29 ต่อปี สิำ�หรัับีเงินกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล บีสิย์. ได้รัับีผลตอบีแทนจ�กก�รัลงทุน 

ในอัตรั�เฉล้�ย์ร้ัอย์ละ 1.05 ต่อปี

สิำนทรพััย์

งบแส่ดำงฐานะการเงนิ 2563 2562 การเปล่ี่�ยนแปลี่ง
(%YOY)

สิ่นทรพัยร์วมูสิ่นทรพัยร์วมู 31,420.6831,420.68 24,108.4924,108.49 30.3330.33

เงินสิดและรั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสุิทธิ 357.46 147.91 141.67

เงินลงทุนสุิทธิ 27,285.29 21,412.09 27.43

ล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์จ�กรััฐบี�ลต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 3,499.18 2,307.91 51.62

สิินทรััพย์์อื�น 278.75 240.58 15.87

หน่�สิ่นรวมู 22,255.6722,255.67 14,780.6314,780.63 50.5750.57

ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันรัับีล่วงหน้�และสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 10,883.90 9,783.88 11.24

เงินอุดหนุนและเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รัจ�กรััฐบี�ล 11,167.36 4,794.37 132.93

หน้�สิินอื�น 204.41 202.38 1.00

ส่่วนข้อังเจา้ข้อัง 9,165.019,165.01 9,327.869,327.86 (1.75)(1.75)

หม�ย์เหตุ : แสิดงเฉพ�ะรั�ย์ก�รัท้�สิำ�คั้ำญ สิำ�หรัับีรั�ย์ละเอ้ย์ดสิ�ม�รัถืด้จ�กงบีก�รัเงิน บีสิย์.
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• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิัเฉล้�ย (Return on Asset : ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วินของผ้่ถ่อหุ้่นเฉล้�ย 

(Return on Equity : ROE) ลดลงจ�กกำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เนินง�นท้�ลดลงร้ัอย์ละ 66.44 โดย์ม้สิินทรััพย์ท้์�เพิ�มขึ�นร้ัอย์ละ 

30.33 ส่ิงผลให้ ณ สิิ�นปี 2563 บีสิย์. ม้อัตรั�ผลตอบีแทนต่อสิินทรััพย์สุ์ิทธิเฉล้�ย์ท้�ร้ัอย์ละ 0.91 และอัตรั�ผลตอบีแทน 

ต่อส่ิวนของผ้้ถืือหุ้นเฉล้�ย์ท้�ร้ัอย์ละ 2.74

• อัตรากำาไรสุทธิัต่อรายได้รวิม ณ สิิ�นปี 2563 ท้�ร้ัอย์ละ 3.12 ลดลงจ�กปี 2562 ท้�ม้อัตรั�อย์้่ท้�ร้ัอย์ละ 9.24 เป็นผลจ�ก

สิภ�วะตล�ดก�รัลงทนุได้รัับีผลกรัะทบีจ�กสิภ�วะเศึรัษฐกจิถืดถือย์จ�กโค้ำวดิ-19 ส่ิงผลใหร้ั�ย์ได้จ�กก�รับีรัหิ�รัเงนิกองทนุ

ส่ิวนบุีค้ำค้ำลลดลงรั้อย์ละ 43.70 รั�ย์ได้ดอกเบี้�ย์รัับีจ�กเงินลงทุนลดลงรั้อย์ละ 43.20 และรั�ย์ได้ดอกเบี้�ย์รัับีจ�กล้กหน้� 

ลดลงร้ัอย์ละ 61.46 ซึึ่�งเป็นผลจ�กม�ตรัก�รัจ้งใจในก�รัปรัะนอมหน้�  

• อัตราส่วินค่าใช้ัจ่ายดำาเนินงานต่อรายได้จากการดำาเนินงาน (Cost to Income) ซึึ่�งเป็นอัตรั�ท้�ลดลงจ�กปี 2562  

ท้�ม้อัตรั�ร้ัอย์ละ 8.22 แสิดงให้เห็นว่�ก�รับีริัห�รัรั�ย์จ่�ย์ในปี 2563 ท้�ม้ปรัะสิิทธิภ�พม�กขึ�นเมื�อเท้ย์บีกับีปีก่อน

• อัตราส่วิน NPGs ต่อภาระคำ�าปีระกันคงเห่ล่อ ในปีี 2563 บีสิย์. ม้สัิดส่ิวน NPGs ต่อภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันค้ำงเหลือลดลงจ�ก 

ปี 2562 ซึึ่�งสิอดค้ำล้องกับีนโย์บี�ย์ขย์�ย์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันท้�ทำ�ให้ บีสิย์. ม้ปริัม�ณฐ�นภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อท้�เพิ�มขึ�นทุก ๆ  ปี

• อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส้�ยง (BIS Ratio) บีสิย์. ม้อัตรั�ส่ิวนเงินกองทุนต่อสิินทรััพย์์เส้ิ�ย์ง ณ สิิ�นปี 2563 เท่�กับี

ร้ัอย์ละ 41.76 ลดลงจ�กปี 2562 เนื�องจ�กม้สิินทรััพย์์เส้ิ�ย์งท้�เพิ�มขึ�นรัะหว่�งปี โดย์ บีสิย์. ย์ังค้ำงรัะดับีค้ำว�มมั�นค้ำงและ 

ค้ำว�มสิ�ม�รัถืในก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้แก่ SMEs ของ บีสิย์. ท้�เพิ�มขึ�น

 ณ 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้หน้�สิินจำ�นวน 22,255.67 ล้�นบี�ท เพิ�มขึ�นจ�กปี 2562 จำ�นวน 7,475.04 ล้�นบี�ท 

หรืัอเพิ�มขึ�นร้ัอย์ละ 50.57 เมื�อคิ้ำดเป็นสัิดส่ิวนของหน้�สิินปรัะกอบีด้วย์ ร้ัอย์ละ 50.18 เป็นเงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน

และเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รั PGS จ�กรััฐบี�ล หรืัอจำ�นวนเงิน 11,167.36 ล้�นบี�ท ร้ัอย์ละ 36.70 เป็นก�รัสิำ�รัอง

ค่้ำ�ปรัะกนัชำดเชำย์ หรืัอจำ�นวนเงนิ 8,167.08 ล้�นบี�ท และรัอ้ย์ละ 12.21 เปน็ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันรัับีล่วงหน้� หรืัอจำ�นวน

เงิน 2,716.82 ล้�นบี�ท และหน้�สิินอื�นอ้กร้ัอย์ละ 0.92 หรัือจำ�นวนเงิน 204.42 ล้�นบี�ท ซึ่ึ�งปรัะกอบีด้วย์หน้�สิินอื�น 

และภ�รัะผ้กพันผลปรัะโย์ชำน์พนักง�น  ซึึ่�งลดลงจ�กปี 2562 เล็กน้อย์เป็นจำ�นวนเงิน 2.03 ล้�นบี�ท สิำ�หรัับีก�รักันสิำ�รัอง

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จำ�นวนทั�งสิิ�น 8,167.07 ล้�นบี�ท แบ่ีงเป็นก�รักันสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์โค้ำรังก�รัปกติในอัตรั�ร้ัอย์ละ  

100 ของภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันสุิทธิซึึ่�งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์จำ�นวนรัวม 1,073.01 ล้�นบี�ท  

ลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 74.92 ล้�นบี�ท หรืัอลดลงร้ัอย์ละ 6.53 และก�รักันสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์โค้ำรังก�รั Portfolio 

Guarantee Scheme (PGS) ในอัตรั�ร้ัอย์ละ 100 ของรั�ย์ได้ท้�รัับีร้้ัต�มรัะย์ะเวล� จำ�นวนรัวม 7,094.06 ล้�นบี�ท เพิ�มขึ�น

จ�กปีก่อน 846.74 ล้�นบี�ท หรืัอเพิ�มขึ�นร้ัอย์ละ 13.55

อตัร�ส่ำวนท�งก�รเงินท้�สำำ�คััญ

หน้�สิำนและส่ำวนข้องเจ�้ข้อง

อัตัราส่่วนทางการเงนิ 2563 2562

อัตรั�ผลตอบีแทนต่อสิินทรััพย์์สุิทธิเฉล้�ย์ (ROA) 0.91 3.16

อัตรั�ผลตอบีแทนต่อส่ิวนของผ้้ถืือหุ้นเฉล้�ย์ (ROE) 2.74 8.38

อัตรั�กำ�ไรัสุิทธิต่อรั�ย์ได้รัวม 3.12 9.24

อัตรั�ส่ิวนค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ดำ�เนินง�นต่อรั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�น (Cost to Income) 7.43 8.22

อัตรั�ส่ิวน NPGs ต่อภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันค้ำงเหลือ 11.88 15.38

อัตรั�เงินกองทุนต่อสิินทรััพย์์เส้ิ�ย์ง (BIS Ratio) 41.76 62.37
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ด้ำานการเงนิ เปา้หมูาย ผลี่ลัี่พธุ์ ผลี่ต่าง ผลี่การวเิคัราะห์

1. กำาไรจากการดำาเนินงาน      

(ล้านบาท)

527 252.95 (274.05) ผลจ�กก�รับีรัิห�รัรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์ม

ก�รัค้ำำ��ปรัะกันอย่์�งม้ปรัะสิิทธิผล รัวมถึืง

ค้ำว�มพย์�ย์�มในก�รับีริัห�รัเงินลงทุน

และก�รับีริัห�รัจัดก�รัหน้�  ภ�ย์ใต้

สิภ�วก�รัณ์ท้�ย์�กลำ�บี�กท�งเศึรัษฐกิจ 

และก�รัค้ำวบีค้ำมุค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในก�รัดำ�เนนิง�น

ให้สิอดค้ำล้องกับีแนวโน้มและปรัะม�ณ 

ก�รัท�งก�รัเงิน

2. ค่าใช้ัจ่ายจากการดำาเนินงาน    

(ล้านบาท)

8,986 7,862.61 (1,123.39) ผลจ�กก�รับีริัห�รัและค้ำวบีคุ้ำมค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์

อย์่ � ง รััด กุมพ ร้ัอม กับีก�รัป้ อ ง กัน 

ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�อ�จเกิดขึ�นภ�ย์ใต้รัะบีบี  

Warning System อย์่�งบ้ีรัณ�ก�รั

3. ห่น้�ส่ญและห่น้�สงสัยจะส่ญ     

(ล้านบาท)

8,395 8,172.84 (222.16) จ�กก�รับีริัห�รัภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันหน้�จัดชัำ�น

ด้อย์คุ้ำณภ�พ (NPGs) ทั�งในเชิำงรุัก 

ของสิำ�นักง�นเขตทุกเขต ผสิ�นกับี

กลย์ุทธ์ในเชิำงป้องกันตลอดรัะย์ะเวล�

ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน รัวมถืึงก�รัมุ่งแก้ไขหน้�

เพื�อลดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�อ�จเกิดขึ�น

4. จำานวิน NPGs ท้�ลดลงจากฐานเดิม (ล้านบาท) จ�กสิภ�วก�รัณ์ท้�เกิดขึ�นกับีผ้้ปรัะกอบีก�รั 

SMEs กลุ่มเดิมท้�ย์ังค้ำงเผชิำญปัญห�ท้� 

ย์�กต่อก�รัปรัับีปรุังโค้ำรังสิร้ั�งหน้�หรืัอ

แก้ไข และเพิ�มทว้ด้วย์ SMEs กลุ่มใหม่ 

ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กวิกฤต COVID-19 

ซึึ่�งส่ิงผลต่อค้ำว�มสิ�ม�รัถืในก�รัชำำ�รัะหน้� 

และนำ�ไปส่้ิก�รัตกสิถื�นะกล�ย์เป็น 

NPL ของผ้้ให้บีริัก�รัสิินเชืำ�อและ NPG 

ของ บีสิย์. ต่อไป

 4.1 โค้ำรังก�รั Non-PGS 568 263.38 (304.62)

 4.2 โค้ำรังก�รั PGS (รัวมปิด Port) 8,907 11,835.96 2,928.96

5. อัตราการแก้ไข NPGs รายให่ม่ระห่ว่ิางปีี (ร้อยละ)

 5.1 โค้ำรังก�รั Non-PGS 33.45% 31.20% (2.25%)

 5.2 โค้ำรังก�รั PGS 32.11% 26.62% (5.49%)

 บีสิย์. ได้จัดทำ�แผนวิสิ�หกิจในรัะย์ะต่�ง ๆ เพื�อให้ก�รัดำ�เนินง�นบีรัรัลุวัตถุืปรัะสิงค้ำ์และนโย์บี�ย์ท้�ว�งไว้ได้ 

อย์่�งสิมดุล โดย์ได้นำ�แผนท้�ย์ุทธศึ�สิตรั์ (Strategy Map) และ Balanced Scorecard (BSC) ม�เป็นเค้ำรืั�องมือสิำ�คั้ำญ 

ในก�รัผลักดันย์ุทธศึ�สิตร์ัองค์้ำกรัไปส่้ิก�รัปฏิิบัีติ (Strategic Implementation) ทั�วทั�งองค์้ำกรั พร้ัอมทั�งนำ�รัะบีบีปรัะเมิน

คุ้ำณภ�พท้�สิำ�คั้ำญม�ปรัะย์ุกต์ใช้ำต่อเนื�อง อ�ทิ State Enterprise Performance Appraisal (SEPA), State Enterprise 

Assessment Model (SE-AM) และเกณฑ์์รั�งวัลคุ้ำณภ�พแห่งชำ�ติ หรืัอ Thailand Quality Award (TQA) โดย์ในปี 2563 

ม้ผลก�รัดำ�เนินง�นท้�สิำ�คั้ำญ สิรุัปดังน้�

ผลก�รดำำ�เนินง�นอื�นท้�สำำ�คััญ

 นอกจ�กน้� บีสิย์. ย์ังได้ดำ�เนินก�รัโค้ำรังก�รัต่�งๆ ท้�ม้นัย์สิำ�คั้ำญต่อก�รับีรัรัลุวัตถุืปรัะสิงค้ำ์ท�งย์ุทธศึ�สิตรั์ 

และเป็นกลไกสิำ�คั้ำญในก�รัขับีเค้ำลื�อนและสินับีสินุนต่อก�รัดำ�เนินง�นขององค์้ำกรัทั�งในรัะย์ะสัิ�นและรัะย์ะย์�ว ทั�งน้�  

ณ ธันว�ค้ำม 2563  สิ�ม�รัถืดำ�เนินโค้ำรังก�รัได้บีรัรัลุต�มเป้�หม�ย์ท้�ว�งไว้ และม้ผลก�รัดำ�เนินง�นโค้ำรังก�รัท้�สิำ�คั้ำญ ดังน้�
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ลี่ำาดัำบ โคัรงการ ผลี่การดำำาเนินงาน

1 โค้ำรังก�รัออกแบีบีผลิตภัณฑ์์ Direct Guarantee  

และกรัะบีวนก�รัทำ�ง�น

พัฒน�ผลิตภัณฑ์์ Direct Guarantee พร้ัอมทั�ง

ออกแบีบีกรัะบีวนง�นตลอดห่วงโซ่ึ่กิจกรัรัมรัวมถึืง 

ก�รัพิจ�รัณ�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งของล้กค้้ำ� SMEs เพื�อใช้ำในก�รั

คั้ำดกรัองและกำ�หนดค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มต�มค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

(RBP) ล้กค้้ำ�ได้อย์่�งเหม�ะสิม

2 โค้ำรังก�รัพัฒน�ก�รัทำ�ง�นของ Call Center ให้เป็น 

เชิำงรุัก

พัฒน�รัะบีบีและกรัะบีวนก�รัทำ�ง�นรัะบีบี Call  

Center ให้สิ�ม�รัถืสินับีสินุนต่อก�รัดำ�เนินง�นเชิำงรุัก

ในก�รัเข้�ถึืงกลุ่ม SMEs เป้�หม�ย์เป็นจำ�นวนม�ก 

ในชำ่วงเวล�ท้�กำ�หนดได้ ทั�งน้�ในก�รัดำ�เนินก�รัในปี 

2563 สิ�ม�รัถืสิรั้�งค้ำว�มพึงพอใจรัะดับีด้ม�กได้ 

กว่�ร้ัอย์ละ 90  

3 โค้ำรังก�รัศึึกษ�ค้ำว�มต้องก�รัของก ลุ่ม SMEs  

(Segmentation and Journey) และ New  

Business Model เพื�อใช้ำสินับีสินุนก�รัว�งแผน 

กลยุ์ทธ์ก�รัตล�ดและก�รัพัฒน�ผลิตภัณฑ์์และ 

บีริัก�รั และสินับีสินุนก�รัว�งแผนกลยุ์ทธ์ก�รัทำ� 

สืิ�อสิ�รัก�รัตล�ดแบีบีบ้ีรัณ�ก�รั

พัฒน�ฐ�นข้อม้ลค้ำว�มต้องก�รัของ SMEs ในแต่ละ 

ส่ิวนแบ่ีงตล�ด (Segmentation) ต�มหลัก New  

Customer Journey พรั้อมทั�งข้อเสินอแนะและ 

ร้ัปแบีบีผลิตภัณฑ์์รัวมถึืงบีริัก�รัใหม่ ตลอดจน 

แนวนโย์บี�ย์ในก�รัช่ำวย์เหลือ SMEs ท้�เหม�ะสิมกับี

ค้ำว�มต้องก�รัของแต่ละกลุ่มล้กค้้ำ�ได้อย์่�งบ้ีรัณ�ก�รั

4 โค้ำรังก�รัสิ่งเสิริัมค้ำว�มร้้ัให้กับีผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs 

(Financial Literacy)

ปรัะสิ�นค้ำว�มรั่วมมือกับีหน่วย์ง�นภ�ค้ำรััฐและเอกชำน

ในก�รัจัดกิจกรัรัมต่�ง ๆ เพื�อส่ิงเสิริัมและให้ค้ำว�มร้้ั 

ในเชิำงลึกอย่์�งค้ำรับีวงจรัให้กับีผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs  

ทั�งในกลุ่ม Start Up / Micro กลุ่ม Small และ 

กลุ่ม Medium Entrepreneur โดย์ม้ผ้้ปรัะกอบีก�รั

เข้�ร่ัวมกิจกรัรัมทั�งสิิ�น 1,932 รั�ย์ บีรัรัลุเป้�หม�ย์ 

เกินกว่�ท้�กำ�หนดเกือบีเท่�ตัวจ�กก�รัจัดกิจกรัรัม

จำ�นวน 28 ค้ำรัั�ง

5 โค้ำรังก�รัศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs โค้ำรังก�รัย์กรัะดบัีก�รัเป็นท้�ปรึักษ�ในก�รัเชืำ�อมโย์งท�ง 

ก�รัเงินรัะหว่�ง SMEs กับีสิถื�บัีนก�รัเงิน โดย์ก�รัจัดตั�ง

ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs หรืัอ บีสิย์. F.A. Center 

อย่์�งบ้ีรัณ�ก�รักบัีก�รัดำ�เนนิง�นในปัจจุบัีนและช่ำองท�ง

ออนไลน์ เพื�อเพิ�มข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถืในก�รัช่ำวย์เหลือ  

ให้ค้ำำ�ปรึักษ� และให้ค้ำว�มร้้ัแก่ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs

6 โค้ำรังก�รัแผนง�นก�รัจัดทำ�พจน�นุกรัมเชิำงสิมรัรัถืนะ

ของตำ�แหน่งง�น (Competency Dictionary)

จัดทำ�ค่้้ำมือพจน�นุกรัมเชิำงสิมรัรัถืนะ (Competency 

Dictionary) เพื�อเป็นแนวท�งในก�รัปรัะเมินและ

พัฒน�ข้ดค้ำว�มสิ�ม�รัถืบีคุ้ำล�กรัในแตล่ะรัะดับีได้อย่์�ง

สิอดค้ำล้องต่อค้ำว�มต้องก�รัขององค์้ำกรั ซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์

สิมรัรัถืนะ 3 รัะดับี ได้แก่ สิมรัรัถืนะหลัก (Core  

Competency : CC)  สิมรัรัถืนะท�งก�รับีรัิห�รั  

(Managerial Competency : MC) และสิมรัรัถืนะ 

ต�มหน้�ท้�ง�น (Functional Competency : FC) 
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ลี่ำาดัำบ โคัรงการ ผลี่การดำำาเนินงาน

7 โค้ำรังก�รัแผนง�นก�รัจัดทำ�ท�งก้�วหน้�ในสิ�ย์อ�ช้ำพ 

(Career Path) และแผนพัฒน�สิ�ย์อ�ช้ำพ (Career 

Development)

แนวท�งในก�รัว�งแผนค้ำว�มก้�วหน้�ในสิ�ย์อ�ช้ำพ 

(Career Path) เพื�อให้สิ�ม�รัถืว�งแผนอตัรั�กำ�ลังและ

สิมรัรัถืนะของพนักง�น โดย์ก�รัสิร้ั�งแรังจ้งใจในก�รั

พัฒน�ตนเองของบุีค้ำล�กรัต�มเกณฑ์์ในเส้ินท�ง

ก้�วหน้�ในสิ�ย์อ�ช้ำพ (Career Path) และแผนพัฒน�

สิ�ย์อ�ช้ำพ (Career Development) ท้�สิอดค้ำล้องกับี

โค้ำรังสิร้ั�งตำ�แหน่งง�นขององค์้ำกรัในรัะย์ะต่�ง ๆ

8 โค้ำรังก�รับีริัห�รัจัดก�รัเส้ิย์งของล้กค้้ำ� ก�รัเพิ�มปรัะสิิทธิภ�พรัะบีบีก�รับีริัห�รัจัดก�รัเส้ิย์ง 

ของล้กค้้ำ�ซึึ่�งสิ�ม�รัถืถืือปฏิิบัีติเป็นม�ตรัฐ�นเด้ย์วกัน

ในทุกฝ่�ย์ง�นท้�เก้�ย์วข้องในกรัะบีวนก�รัต�ม SLA  

(Single Level Agreement) ท้�กำ�หนดไว้ โดย์เฉพ�ะ

ข้อร้ัองเร้ัย์นท้� ไ ด้ รัับีจ�กล้กค้้ำ� ซึึ่� ง ช่ำวย์ลดค้ำว�ม 

ไม่พึงพอใจและก่อให้เกิดค้ำว�มพึงพอใจต่อก�รั 

ให้บีริัก�รัของ บีสิย์. ได้ม�กย์ิ�งขึ�น

9 โค้ำรังก�รัพัฒน�รัะบีบีง�นเทค้ำโนโลย์้สิ�รัสินเทศึ เพื�อสินับีสินุนต่อย์ุทธศึ�สิตร์ัและก�รัดำ�เนินง�นของ

องค้ำ์กรั โดย์ม้โค้ำรังก�รัพัฒน�รัะบีบีง�นสิ�รัสินเทศึ 

ท้�สิำ�คั้ำญซึึ่�งได้พัฒน�แล้วเสิร็ัจและอย์้ร่ัะหว่�งดำ�เนินก�รั

ต�มแผนง�นท้�กำ�หนดไว้ ดังน้�

• ก�รัพฒัน�รัะบีบีค้ำำ��ปรัะกนัสิินเชืำ�อหลักใหม ่(Core 

Guarantee System : CGS) และโค้ำรังก�รัพัฒน�

รัะบีบีท้�เก้�ย์วเนื�อง

• ก�รัพัฒน� Credit Scoring Model และติดตั�ง

รัะบีบี Credit Scoring และ Risk Based Pricing

• ก�รัพัฒน�รัะบีบีก�รับีริัห�รัข้อม้ลเพื�อทำ�กิจกรัรัม

สิร้ั�ง Engagement กับีล้กค้้ำ�เพื�อให้บีริัก�รั

หลักส้ิตรัอบีรัมต่�ง ๆ กับี SMEs

• ก�รัพัฒน�ต่อเนื�องรัะบีบี ERP

• รัะบีบี Chatbot เพื�อเสิริัมปรัะสิิทธิภ�พรัะบีบี

ค้ำลินิกค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อออนไลน์

• รัะบีบีบีริัห�รัจัดก�รัทรััพย์�กรับุีค้ำค้ำล

• ก�รัตรัวจปรัะเมินช่ำองโหว่และก�รัทดสิอบีเจ�ะ

รัะบีบี
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 จ�กบีทบี�ทและภ�รักิจของ บีสิย์. ในก�รัเป็นกลไกสิำ�คั้ำญเพื�อลดอุปสิรัรัค้ำในก�รัเข้�ถึืงสิินเชืำ�อของผ้้ปรัะกอบีก�รั 

SMEs ท้�ก�รัพิจ�รัณ�ยั์งค้ำงอิงกับีหลักทรััพย์์ค้ำำ��ปรัะกันเป็นสิำ�คั้ำญ อันตอบีสินองต่อนโย์บี�ย์ภ�ค้ำรััฐในก�รัช่ำวย์เหลือและ 

ส่ิงเสิริัม SMEs ทั�งอย์่�งต่อเนื�องและในกรัณ้เร่ังด่วน และสิ�ม�รัถืขย์�ย์ย์อดอนุมัติจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อเพิ�มขึ�น 

โดย์เฉล้�ย์ปรัะม�ณ 1.5 เท่� และก่อให้เกิดค้ำว�มคุ้้ำมค่้ำ�ในด้�นงบีปรัะม�ณภ�ค้ำรััฐและปรัะสิิทธิภ�พในก�รัดำ�เนินง�นอย์้่ใน

รัะดับีส้ิงอันเป็นผลจ�กก�รัร่ัวมรัับีภ�รัะค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Risk Sharing) ในก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ โดย์ม้โค้ำรังก�รัท้�สิำ�คั้ำญ ดังน้�

ผลก�รดำำ�เนินง�นสำนับัสำน้นต่อนโยบั�ยภ�คัรฐั

ลี่ำาดัำบ โคัรงการ

ผลี่การดำำาเนินงานส่ะส่มู ณ 31 ธุนัวาคัมู 2563

วงเงน่โคริ่งกำ�ริ่ 
(ล��นบ�ทุ)

วงเงน่อน้มต่ั้
(ล��นบ�ทุ)

ส่ันเชื�อจำ�กำ 
กำ�ริ่คำ�ฯ   

(ล��นบ�ทุ)

จำำ�นวน LG 
(ฉบบั)

กำ�ริ่จำ��งง�นริ่วม 
(ริ่�ย)

1 PGS (เฟื้สิ 1) ปี 52 30,000 29,989.34 58,604.19 7,473 265,827

2 PGS (เฟื้สิ 2) ปี 53 30,000 30,000.00 53,563.03 10,152 294,580

3 PGS (เฟื้สิ 3) ปี 54 36,000 35,047.56 57,385.94 11,066 278,693

4 PGS (เฟื้สิ 4) ปี 55 24,000 23,999.87 40,250.95 7,647 162,391

5 PGS (เฟื้สิ 5) ปี 56-58 240,000 158,174.27 260,960.09 54,367 1,112,129

6 PGS5 (ปรัับีปรุังใหม่) 100,000 99,999.94 139,568.06 27,090 685,788

7 SMEs ทว้ทุน (PGS6) 19,000 18,678.01 31,503.62 6,923 167,541

8 SMEs ทว้ทุน (PGS6 ปรัับีปรุังใหม่) 81,000 81,000.00 133,491.85 21,147 563,271

9
PGS7 SMEs ปรัะชำ�รััฐและ
นโย์บี�ย์รััฐ (ผ่�น KTB)

10,000 821.26 1,101.37 1,181 3,041

10 PGS7 SMEs นิติบุีค้ำค้ำลบัีญช้ำเด้ย์ว 20,000 9,410.88 13,912.81 2,491 82,297

11 PGS7 SMEs รั�ย์เล็ก 30,000 21,782.42 28,934.24 15,621 146,788

12 PGS7 SMEs ท้�ได้รัับีสิินเชืำ�อผ่�น SFIs 40,000 10,824.85 19,123.07 2,678 92,285

13 PGS7 SMEs ทั�วไป 10,000 22,025.51 37,773.59 4,915 157,856

14 PGS8 บีสิย์. SMEs ด้แน่นอน 30,000 63,999.93 95,747.59 21,340 450,131

15 PGS8 บีสิย์. SMEs บัีญช้ำเด้ย์ว 14,400 14,399.54 21,278.44 3,635 128,456

16
PGS8 บีสิย์. SMEs ท้�ได้รัับีสิินเชืำ�อ
หนังสืิอค้ำำ��ปรัะกัน

2,000 1,999.93 4,004.65 128 13,464

17
PGS8 บีสิย์. SMEs Supply Chain/
Franchines

600 599.18 697.43 136 1,938

18 PGS8 บีสิย์. SMEs D ย์กกำ�ลังสิ�ม 5,000 5,000.00 6,078.84 3,613 53,282

19 PGS8 บีสิย์. SMEs สิร้ั�งไทย์ 50,000 49,999.64 54,580.32 21,051 531,375

20 PGS8 บีสิย์. SMEs เช่ำ�ซืึ่�อลิสิซิึ่�ง 150 46.51 46.52 19 1,692

21 PGS8 บีสิย์. SMEs พลิกฟ้ื้�นท่องเท้�ย์ว 3,700 3,101.58 3,558.81 1,084 38,454

22 PGS8 บีสิย์. SMEs ช้ำวิตใหม่ 10,000 9,999.73 13,208.68 2,538 79,749

23 PGS 5-7  ขย์�ย์เวล�* - 606.65 - 143 4,987

24 PGS โลจิสิติกส์ิแฟื้รันไชำส์ิข�ย์ตรัง 2,000 1,341.03 1,343.23 460 10,282

25 PGS อุทกภัย์ ธพว. 54 2,000 680.95 684.25 604 4,756

26 PGS Flood 2011 100,000 28,074.86 41,848.18 6,670 231,283



149

หม�ย์เหตุ : *วงเงินโค้ำรังก�รัไม่เกินภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันค้ำงเหลือของแต่ละโค้ำรังก�รั

 นอกจ�กน้� บีสิย์. ย์ังได้มุ่งพัฒน�ร้ัปแบีบีก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้ตอบีสินองต่อค้ำว�มต้องก�รัของ SMEs ทุกกลุ่ม 

ได้อย่์�งทันก�รัณ์ รัวมถึืงเพื�อตอบีสินองต่อค้ำว�มค้ำ�ดหวังของผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์และเพื�อว�งรั�กฐ�นในก�รัสิรั้�งองค์้ำกรั 

ให้เติบีโตอย์่�งม้เสิถ้ืย์รัภ�พต่อไป โดย์นับีแต่เริั�มก่อตั�งม้โค้ำรังก�รัสิำ�คั้ำญท้� บีสิย์. ดำ�เนินก�รัเอง ดังน้�

ลี่ำาดัำบ โคัรงการ

ผลี่การดำำาเนินงานส่ะส่มู ณ 31 ธุนัวาคัมู 2563

วงเงน่โคริ่งกำ�ริ่ 
(ล��นบ�ทุ)

วงเงน่อน้มต่ั้
(ล��นบ�ทุ)

ส่ันเชื�อจำ�กำ 
กำ�ริ่คำ�ฯ   

(ล��นบ�ทุ)

จำำ�นวน LG 
(ฉบบั)

กำ�ริ่จำ��งง�นริ่วม 
(ริ่�ย)

1 ปกติ - 6,603.34 13,744.31 2,497 14,077

2 จัดสิรัรัวงเงิน - 9,395.29 19,189.21 3,282 46,728

3 SME-NPL - 356.71 608.97 80 1,192

4 Risk Participation - 27,852.24 48,816.22 13,083 153,867

5 Loan Guarantee Scheme - 5.00 10.00 1 106

6 PGS TMB 3,000 ล้�น 3,000 2,999.94 4,569.31 925 20,363

7 หน้�นอกรัะบีบี 3,000 37.25 37.45 332 557

8 PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน (เฟื้สิ 1) 20,000 18,704.85 27,969.86 6,030 197,652

9 PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน (เฟื้สิ 2) 25,000 24,193.44 37,314.97 7,710 224,570

10 PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน (เฟื้สิ 3) 10,000 8,899.51 12,149.58 3,746 156,982

11 PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน (เฟื้สิ 4) 10,000 9,999.97 10,696.34 4,152 73,894

12 PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน (เฟื้สิ 5) 5,000 1,534.50 2,256.22 909 13,472

ลี่ำาดัำบ โคัรงการ

ผลี่การดำำาเนินงานส่ะส่มู ณ 31 ธุนัวาคัมู 2563

วงเงน่โคริ่งกำ�ริ่ 
(ล��นบ�ทุ)

วงเงน่อน้มต่ั้
(ล��นบ�ทุ)

ส่ันเชื�อจำ�กำ 
กำ�ริ่คำ�ฯ   

(ล��นบ�ทุ)

จำำ�นวน LG 
(ฉบบั)

กำ�ริ่จำ��งง�นริ่วม 
(ริ่�ย)

27 PGS New/Start-up SMEs 10,000 2,109.30 2,213.80 3,421 17,667

28 PGS PIL ปี 55 - 58 20,000 19,202.58 19,208.78 6,990 120,319

29 OTOP และวิสิ�หกิจชุำมชำน 10,000 77.76 91.90 221 1,259

30 Policy Loan 15,000 12,673.96 13,194.74 4,378 82,845

31 Micro Entrepreneurs รัะย์ะท้� 1 5,000 5,000.00 5,140.34 49,950 100,591

32 Micro Entrepreneurs รัะย์ะท้� 2 13,500 13,499.99 14,047.17 167,946 317,067

33 Micro Entrepreneurs รัะย์ะท้� 3 15,000 14,999.99 15,299.63 190,981 368,745

34 Start-up & Innovation 10,000 1,993.83 2,343.12 1,212 11,031

35 อุทกภัย์ภ�ค้ำใต้ ธพว. 60 5,000 1,623.62 1,804.79 632 9,561

36 SMEs Transformation Loan 15,000 13,572.75 14,570.42 4,085 93,831

37 อุทกภัย์และภัย์พิบัีติ ธพว. 60 3,376 2,323.39 2,607.49 938 13,210

38 Start-up & Innobiz 8,000 5,851.62 6,491.49 3,274 37,969

39 PGS รัะย์ะพิเศึษ Soft Loan พลัสิ 57,000 2,201.13 2,218.63 2,410 63,043

รวมู 816,733.36 1,218,482.05 670,610 6,799,474
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หม�ย์เหตุ : **วงเงินโค้ำรังก�รัไม่เกินวงเงินค้ำำ��ปรัะกันค้ำงเหลือ ณ วันค้ำรับีกำ�หนดอ�ยุ์โค้ำรังก�รั

ลี่ำาดัำบ โคัรงการ

ผลี่การดำำาเนินงานส่ะส่มู ณ 31 ธุนัวาคัมู 2563

วงเงน่โคริ่งกำ�ริ่ 
(ล��นบ�ทุ)

วงเงน่อน้มต่ั้
(ล��นบ�ทุ)

ส่ันเชื�อจำ�กำ 
กำ�ริ่คำ�ฯ   

(ล��นบ�ทุ)

จำำ�นวน LG 
(ฉบบั)

กำ�ริ่จำ��งง�นริ่วม 
(ริ่�ย)

13 PGS IBank Big Five 700 99.84 184.70 35 643

14 Micro SMEs GSB 3,000 5.65 5.95 41 117

15 BI SCBT 6,000 4,103.97 4,482.38 2,068 103,849

16 TCG Renew 120,000 26,052.06  -   7,205 165,421

17 SMEs Halal Trade 1,000 9.2 24.2 2 178

18 BI SCBT Y2014 10,000 1,379.09 1,464.62 628 37,526

19 BI SCB Y2014 1,000 47.86 73.34 9 99

20 BI CIMB THAI Y2015 2,000 254.98 587.91 25 1,543

21 PGS Renew 2559-2562 ** - 291.11  -   349 4,528

22 PGS Renew 2560-2563 ** - 18,826.60  -   6,188 85,904

23 PGS Renew 2561-2564 ** - 3,430.12  -   1,318 22,593

24 PGS Renew 2563-2566 ** - 556.85  -   565 6,992

25 PGS Renew 2564-2567 ** - 97.52  -   69 525

26 BI SMEs BAAC 1,000 999.38 1,811.60 375 6,325

27
สัิญญ�เช่ำ�ซืึ่�อ เช่ำ�แบีบีลิสิซิึ่�งและ

สิินเชืำ�อแฟ็ื้กเตอริัง
1,000 1,000.00 1,164.05 690 10,961

28 PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน (เฟื้สิ 6) 500 5,343.50 7,411.69 1,301 50,363

รวมู 173,079.77 194,572.88 63,615 1,401,027



ร�ยง�นคัว�มูรบััผิดำช่อบัข้อง 
คัณ์ะกรรมูก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

 ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญและตรัะหนักถึืงภ�รัะหน้�ท้�ในฐ�นะกรัรัมก�รั เป็นผ้้รัับีผิดชำอบีต่อ 

งบีก�รัเงิน และสิ�รัสินเทศึท�งก�รัเงินท้�ปรั�กฏิในรั�ย์ง�นกิจก�รัปรัะจำ�ปี จึงกำ�กับีด้แลให้ก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงินดังกล่�ว 

เป็นไปต�มม�ตรัฐ�นและหลักก�รับัีญช้ำท้�รัับีรัองทั�วไป ภ�ย์ใต้นโย์บี�ย์ก�รับัีญช้ำท้�เหม�ะสิมและให้ถืือปฏิิบัีติโดย์สิมำ��เสิมอ 

โดย์ยึ์ดหลักค้ำว�มรัะมัดรัะวัง ถ้ืกต้อง ค้ำรับีถ้ืวน เป็นจริังและสิมเหตุสิมผล เพื�อให้สิ�ม�รัถืสิะทอ้นผลก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. 

อย์่�งแท้จริัง อ้กทั�งได้ม้ก�รัรั�ย์ง�นผลก�รัดำ�เนินง�น และเปิดเผย์ข้อม้ลท้�สิำ�คั้ำญอย์่�งโปร่ังใสิและเพ้ย์งพออย์่�งต่อเนื�อง  

เพื�อปรัะโย์ชำน์ของผ้้ถืือหุ้น

 ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้จัดให้ม้และดำ�รังไว้ซึึ่�งรัะบีบีก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง รัะบีบีก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน ก�รัตรัวจสิอบี 

ภ�ย์ใน และก�รักำ�กับีด้แลท้�เหม�ะสิมและม้ปรัะสิิทธิภ�พ เพื�อให้มั�นใจว่�ข้อม้ลท�งก�รัเงิน ม้ค้ำว�มถ้ืกต้องค้ำรับีถ้ืวน และ

เพ้ย์งพอ ท้�จะดำ�รังรัักษ�ไวซึ้ึ่�งทรััพย์สิ์ิน ตลอดจนก�รัปอ้งกันก�รักรัะทำ�ทุจริัต หรืัอก�รัดำ�เนินก�รัท้�ผิดปกติอย่์�งม้นัย์สิำ�คั้ำญ

 ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ได้แต่งตั�งค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบี และค้ำณะกรัรัมก�รัอิสิรัะ เพื�อทำ�หน้�ท้�กำ�กับีด้แล  

สิอบีท�นค้ำว�มน่�เชืำ�อถืือและค้ำว�มถ้ืกต้องของรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ได้แต่งตั�งค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ปรัะกอบีด้วย์

กรัรัมก�รัท้�ม้ค้ำว�มร้้ัค้ำว�มสิ�ม�รัถืเพื�อทำ�หน้�ท้�กำ�กับีด้แลรัะบีบีค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในให้เป็นไปอย่์�งเพ้ย์งพอและเหม�ะสิม  

จึงมั�นใจได้ว่�งบีก�รัเงินของ บีสิย์. ดังกล่�วม้ค้ำว�มเชืำ�อถืือได้โดย์ค้ำณะกรัรัมก�รัตรัวจสิอบีได้แสิดงค้ำว�มเห็นไว้ในรั�ย์ง�น 

ค้ำณะกรัรัมก�รั ตรัวจสิอบี และค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้แสิดงค้ำว�มเห็นไว้ในรั�ย์ง�นค้ำณะกรัรัมก�รั 

บีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ซึึ่�งได้แสิดงไว้ ในรั�ย์ง�นกิจก�รัปรัะจำ�ปีน้�แล้ว

 งบีก�รัเงินของ บีสิย์. ได้รัับีก�รัตรัวจสิอบีโดย์ผ้้สิอบีบัีญช้ำของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินในก�รัตรัวจสิอบีนั�น 

บีสิย์. ได้ให้ข้อม้ลและเอกสิ�รัต่�ง ๆ ท้�ใช้ำปรัะกอบีก�รับัีนทึกบัีญช้ำและต�มท้�ผ้้สิอบีบัีญช้ำขอ เพื�อให้ผ้้สิอบีบัีญช้ำสิ�ม�รัถื 

ตรัวจสิอบีและแสิดงค้ำว�มเห็นได้ต�มม�ตรัฐ�นก�รัสิอบีบัีญช้ำ โดย์ค้ำว�มเห็นของผ้้สิอบีบัีญช้ำได้ปรั�กฏิในรั�ย์ง�นของ 

ผ้้สิอบีบัีญช้ำ  ซึึ่�งแสิดงไว้ในรั�ย์ง�นกิจก�รัปรัะจำ�ปีแล้ว

 ค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ม้ค้ำว�มเห็นว่� รัะบีบีก�รัค้ำวบีค้ำุมภ�ย์ในของ บีสิย์. โดย์รัวมม้ค้ำว�มเพ้ย์งพอและเหม�ะสิม 

สิ�ม�รัถืสิร้ั�งค้ำว�มเชืำ�อมั�นอย่์�งสิมเหตุสิมผลได้ว่�งบีก�รัเงินของ บีสิย์. สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563  

ม้ค้ำว�มเชืำ�อถืือได้ต�มม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำท้�รัับีรัองทั�วไป ถ้ืกต้องต�มกฎหม�ย์ และรัะเบ้ีย์บีท้�เก้�ย์วข้อง

(นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย)

ปรัะธ�นกรัรัมก�รั

(นายรักษ์ วิรกิจโภคาทร)

กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป
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เสำนอ ผู้ถือห้น้บัรรษััทประกันสิำนเช่ื�ออต้สำ�หกรรมูข้น�ดำยอ่มู

คัว�มูเหน็ 
 สิำ�นักง�นก�รัตรัวจแผ่นดินได้ตรัวจสิอบีงบีก�รัเงินของบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีรัรัษัท)  

ซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์ งบีแสิดงฐ�นะท�งก�รัเงิน ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 งบีกำ�ไรัข�ดทุนและกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�น  

งบีแสิดงก�รัเปล้�ย์นแปลงส่ิวนของเจ้�ของ และงบีกรัะแสิเงินสิดสิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันเด้ย์วกันและหม�ย์เหตุปรัะกอบีงบีก�รัเงิน 

รัวมถึืงสิรุัปนโย์บี�ย์ก�รับัีญช้ำท้�สิำ�คั้ำญ

 สิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน เห็นว่�งบีก�รัเงินข้�งต้นน้�แสิดงฐ�นะก�รัเงินของบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม 

ขน�ดย่์อม ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 ผลก�รัดำ�เนินง�นและกรัะแสิเงินสิด สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันเด้ย์วกันโดย์ถ้ืกต้องต�มท้�ค้ำวรั 

ในสิ�รัะสิำ�คั้ำญต�มหลักเกณฑ์์เก้�ย์วกับีก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ก�รัเงิน สิำ�หรัับีสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจและหลักเกณฑ์์อื�น ๆ  

ของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ ต�มท้�เปิดเผย์ในหม�ย์เหตุปรัะกอบีก�รัเงินข้อ 2

เกณ์ฑิใ์นก�รแสำดำงคัว�มูเหน็ 
 สิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินได้ปฏิิบัีติง�นตรัวจสิอบีต�มหลักเกณฑ์์ม�ตรัฐ�นเก้�ย์วกับีก�รัตรัวจเงินแผ่นดินและม�ตรัฐ�น

ก�รัสิอบีบัีญช้ำ ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินได้กล่�วไว้ ในวรัรัค้ำค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของผ้้สิอบีบัีญช้ำต่อก�รั 

ตรัวจสิอบีงบีก�รัเงินในรั�ย์ง�นของสิำ�นักง�นตรัวจเงินแผ่นดิน สิำ�นักง�นตรัวจเงินแผ่นดินม้ค้ำว�มเป็นอิสิรัะจ�กบีรัรัษัท 

ต�มหลักเกณฑ์์ม�ตรัฐ�นเก้�ย์วกับีก�รัตรัวจเงินแผ่นดินท้�กำ�หนดโดย์ค้ำณะกรัรัมก�รัก�รัตรัวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรัรัย์�บีรัรัณ

ของผ้้ปรัะกอบีวิชำ�ช้ำพบัีญช้ำท้�กำ�หนดโดย์สิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำโดย์ในส่ิวนท้�เก้�ย์วข้องกับีก�รัตรัวจสิอบีงบีก�รัเงิน และสิำ�นักง�น 

ตรัวจสิอบีเงินแผ่นดินได้ปฏิิบัีติต�มค้ำว�มรัับีผิดชำอบีด้�นจรัรัย์�บีรัรัณอื�น ๆ ซึึ่�งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ม�ตรัฐ�นเก้�ย์วกับี 

ก�รัตรัวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรัรัย์�บีรัรัณเหล่�น้� สิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินเชืำ�อว่�หลักฐ�นก�รัสิอบีบัีญช้ำท้�สิำ�นักง�น 

ก�รัตรัวจเงินแผ่นดินได้รัับีเพ้ย์งพอและเหม�ะสิม เพื�อใช้ำเป็นเกณฑ์์ในก�รัแสิดงค้ำว�มเห็นของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน

ข้อ้มููลและเหตก้�รณ์ท้์�เน้น 
 สิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน ขอให้สัิงเกตหม�ย์เหตุปรัะกอบีงบีก�รัเงิน ดังน้� 

 1. หม�ย์เหตุปรัะกอบีงบีก�รัเงินข้อ 2.1 เรืั�อง เกณฑ์์ก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงิน ซึึ่�งงบีก�รัเงินงวดบัีญช้ำ ปี 2562 ท้�นำ�ม� 

เปร้ัย์บีเท้ย์บี บีรัรัษัทได้ใช้ำเกณฑ์์ในก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงินต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินของสิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำและ 

ต�มหลักเกณฑ์์ท้�ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์กำ�หนด 

ร�ยง�นผู้สำอบับัญัช่้
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 สิำ�หรัับีงบีก�รัเงินงวดปีบัีญช้ำ 2563 บีรัรัษัทได้ใช้ำเกณฑ์์ในก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงินต�มปรัะก�ศึธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์  

ท้� สิกสิ2. 7/2564 ลงวันท้� 9 เมษ�ย์น 2564 เรืั�อง ก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงินสิำ�หรัับีสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ  

ซึึ่�งธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์์ดงักล่�วขึ�นเพื�อให้สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจถืือปฏิิบีตัแิทนม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�น 

ท�งก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน ปรัะก�ศึของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ฉบัีบีน้�เป็นไปต�มค้ำว�มเห็นชำอบีของรััฐมนตร้ั

ว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลงัท้�ต้องก�รัให้สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจม้รัะย์ะเวล�เพื�อเตร้ัย์มพร้ัอมในก�รัปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�น

ท�งก�รัเงนิท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงนิ โดย์ชำะลอก�รัถืือปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นรั�ย์ง�นท�งก�รัเงนิท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือ

ท�งก�รัเงิน  ออกไปอ้ก 5 ปี จนถึืงวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2568 แต่สิำ�หรัับีธุรักรัรัมหรืัอรั�ย์ก�รัท้�ไม่เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน 

บีรัรัษัทย์งัค้ำงใช้ำเกณฑ์์ก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงินต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินของสิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำเช่ำนเด้ย์วกับี

งวดปีบัีญช้ำ 2562

 2. หม�ย์เหตุปรัะกอบีก�รัเงิน ข้อ 2.3 เรืั�อง ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินฉบัีบีใหม่และฉบัีบีปรัับีปรุังใหม่ สิภ�วิชำ�ช้ำพ

บัีญช้ำได้ปรัะก�ศึใช้ำแนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำ 2 ฉบัีบี เพื�อเป็นม�ตรัก�รัผ่อนปรันชัำ�วค้ำรั�วสิำ�หรัับีกิจก�รัท้�ให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือ 

ล้กหน้�ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กสิถื�นก�รัณ์ท้�ส่ิงผลกรัะทบีต่อเศึรัษฐกิจไทย์ ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของโรัค้ำติดเชืำ�อไวรััสิโค้ำโรัน� 2019 

(COVID-19) ส่ิงผลกรัะทบีต่อกิจกรัรัมท�งธรุักิจของบีรัรัษทั ในส่ิวนท้�เก้�ย์วข้องกับีค้ำว�มสิ�ม�รัถืในก�รัชำำ�รัะชำำ�รัะหน้�ของล้กหน้�  

โดย์บีรัรัษัทได้เข้�ร่ัวมโค้ำรังก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือล้กหน้�ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีต�มเงื�อนไขท้�ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์กำ�หนด 

 ทั�งน้� สิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินมิได้แสิดงค้ำว�มเห็นอย่์�งม้เงื�อนไขในเรืั�องดังกล่�ว

ข้อ้มููลอื�น 
 ผ้้บีริัห�รัเป็นผ้้รัับีผิดชำอบีต่อข้อม้ลอื�น ข้อม้ลอื�นปรัะกอบีด้วย์ข้อม้ลซึึ่�งรัวมอย์้ใ่นรั�ย์ง�นปรัะจำ�ปี แต่ไม่รัวมถืงึงบีก�รัเงนิ 

และรั�ย์ง�นของผ้้สิอบีบัีญช้ำท้�อย์้ใ่นรั�ย์ง�นปรัะจำ�ปีนั�น ซึึ่�งผ้้บีริัห�รัจะจัดเตร้ัย์มรั�ย์ง�นปรัะจำ�ปีให้สิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน

ภ�ย์หลังวันท้�ในรั�ย์ง�นของผ้้สิอบีบัีญช้ำน้� 

 ค้ำว�มเห็นของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินต่องบีก�รัเงินไม่ค้ำรัอบีค้ำลุมถึืงข้อม้ลอื�นและสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน 

ไม่ได้ให้ค้ำว�มเชืำ�อมั�นต่อข้อม้ลอื�น

 ค้ำว�มรัับีผิดชำอบีของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินท้�เก้�ย์วเนื�องกับีก�รัตรัวจสิอบีงบีก�รัเงิน คื้ำอ ก�รัอ่�นและพิจ�รัณ�ว่�

ข้อม้ลอื�นม้ค้ำว�มขัดแย้์งท้�ม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญกับีงบีก�รัเงินหรืัอค้ำว�มรั้้ท้�ได้รัับีจ�กก�รัตรัวจสิอบีของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน  

หรืัอปรั�กฏิว่�ข้อม้ลอื�นม้ก�รัแสิดงข้อม้ลท้�ขัดต่อข้อเท็จจริังอันเป็นสิ�รัะสิำ�คั้ำญหรืัอไม่ 

 เมื�อสิำ�นักง�นก�รัตรัวจสิอบีเงินแผ่นดินได้อ่�นรั�ย์ง�นปรัะจำ�ปี ห�กสิำ�นักง�นก�รัตรัวจสิอบีเงินแผ่นดินสิรุัปได้ว่� 

ม้ก�รัแสิดงข้อม้ลท้�ขัดต่อข้อเท็จจริังอันเป็นสิ�รัะสิำ�คั้ำญ สิำ�นักง�นก�รัตรัวจสิอบีเงินแผ่นดินต้องสืิ�อสิ�รัเรืั�องดังกล่�ว 

กับีผ้้ม้หน้�ท้�ในก�รักำ�กับีด้แล
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คัว�มูรบััผิดำช่อบัข้องผู้บัรหิ�รและผู้มูห้น้�ท้�ในก�รกำ�กับัดำแูลต่องบัก�รเงิน 
 ผ้้บีริัห�รัม้หน้�ท้�รัับีผิดชำอบีในก�รัจัดทำ�และนำ�เสินองบีก�รัเงินเหล่�น้�โดย์ถ้ืกต้องต�มท้�ค้ำวรัต�มหลักเกณฑ์์ท้�เก้�ย์วกับี 

ก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงนิสิำ�หรัับีสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์และรัับีผิดชำอบีเก้�ย์วกับีก�รัค้ำวบีค้ำมุ

ภ�ย์ในท้�ผ้้บีริัห�รัพิจ�รัณ�ว่�จำ�เป็นเพื�อให้สิ�ม�รัถืจัดก�รัทำ�งบีก�รัเงินท้�ปรั�ศึจ�กก�รัแสิดงข้อม้ลท้�ขัดต่อข้อเท็จจริังอันเป็นสิ�รัะ

สิำ�คั้ำญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รัทุจริัตหรืัอข้อผิดพล�ด 

 ในก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงิน ผ้้บีริัห�รัรัับีผิดชำอบีในก�รัปรัะเมินค้ำว�มสิ�ม�รัถืของบีรัรัษัทในก�รัดำ�เนินง�นต่อเนื�อง  

เปิดเผย์เรืั�องท้�เก้�ย์วกับีก�รัดำ�เนินง�นต่อเนื�องต�มค้ำว�มเหม�ะสิม และก�รัใช้ำเกณฑ์์ก�รับัีญช้ำสิำ�หรัับีก�รัดำ�เนินง�นต่อเนื�อง  

เว้นแต่ผ้้บีริัห�รัม้ค้ำว�มตั�งใจท้�จะเลิกบีรัรัษัท หรืัอหยุ์ดก�รัดำ�เนินง�น หรืัอไม่สิ�ม�รัถืดำ�เนินง�นต่อเนื�องต่อไปได้ 

 ผ้้ม้หน้�ท้�ในก�รักำ�กับีด้แลม้หน้�ท้�ในก�รักำ�กับีด้แลกรัะบีวนก�รัในก�รัจัดทำ�รั�ย์ง�นท�งก�รัเงินของบีรัรัษัท

คัว�มูรบััผิดำช่อบัข้องผู้สำอบับัญัช่ต่้อก�รตรวจสำอบังบัก�รเงิน 
 ก�รัตรัวจสิอบีของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงนิแผ่นดินม้วัตถุืปรัะสิงค์้ำเพื�อให้ได้ค้ำว�มเชืำ�อมั�นอย่์�งสิมเหตสุิมผลว่�งบีก�รัเงนิ 

โดย์รัวมปรั�ศึจ�กก�รัแสิดงข้อม้ลท้�ขัดต่อข้อเท็จจริังอันเป็นสิ�รัะสิำ�คั้ำญหรืัอไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รัทุจริัตหรืัอข้อผิดพล�ด  

และเสินอรั�ย์ง�นของผ้้สิอบีบัีญช้ำซึึ่�งรัวมค้ำว�มเห็นของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินอย์้่ด้วย์ ค้ำว�มเชืำ�อมั�นอย่์�งสิมเหตุสิมผล  

คื้ำอ ค้ำว�มเชืำ�อมั�นในรัะดับีส้ิงแต่ไม่ได้เป็นก�รัรัับีปรัะกันว่�ก�รัปฏิิบัีติง�นตรัวจสิอบีต�มหลักเกณฑ์์ม�ตรัฐ�นเก้�ย์วกับีก�รัตรัวจสิอบี

เงินแผ่นดินและม�ตรัฐ�นก�รัสิอบีบีญัช้ำจะสิ�ม�รัถืตรัวจพบีข้อม้ลท้�ขัดต่อข้อเท็จจริังอันเป็นสิ�รัะสิำ�คั้ำญท้�ม้อย์้ไ่ด้เสิมอไป ข้อม้ลท้�

ขัดต่อข้อเท็จจริังอ�จเกิดจ�กก�รัทุจริัตหรืัอข้อผิดพล�ดและถืือว่�ม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญเมื�อค้ำ�ดก�รัณ์ได้อย่์�งสิมเหตุสิมผลว่� รั�ย์ก�รัท้� 

ขัดต่อข้อเท็จจริังแต่ละรั�ย์ก�รัหรืัอทุกรั�ย์ก�รัรัวมกันจะม้ผลต่อก�รัตัดสิินใจท�งเศึรัษฐกิจของผ้้ใช้ำงบีก�รัเงินจ�กก�รัใช้ำงบีก�รัเงิน 

เหล่�น้� 

 ในก�รัตรัวจสิอบีของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินต�มหลักเกณฑ์์ม�ตรัฐ�นเก้�ย์วกับีก�รัตรัวจเงินแผ่นดินและม�ตรัฐ�น

ก�รัสิอบีบัีญช้ำ สิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินได้ใช้ำดุลย์พินิจและก�รัสัิงเกตและสิงสัิย์เย์้�ย์งผ้้ปรัะกอบีวิชำ�ช้ำพตลอดก�รัตรัวจสิอบี 

ก�รัปฏิิบัีติง�นของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินรัวมถึืง

• รัะบีแุละปรัะเมนิค้ำว�มเส้ิ�ย์งจ�กก�รัแสิดงข้อม้ลท้�ขัดต่อข้อเท็จจริังอันเป็นสิ�รัะสิำ�คั้ำญในงบีก�รัเงนิไม่ว่�จะเกดิจ�ก 

ก�รัทุจริัตหรืัอข้อผิดพล�ด ออกแบีบีและก�รัปฏิิบัีติง�นต�มวิธ้ก�รัตรัวจสิอบีเพื�อตอบีสินองต่อค้ำว�มเส้ิ�ย์งเหล่�นั�น  

และได้หลักฐ�นก�รัสิอบีบีัญช้ำ ท้�เพ้ย์งพอและเหม�ะสิม เพื�อเป็นเกณฑ์์ในก�รัแสิดงค้ำว�มเห็นของสิำ�นักง�น 

ก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ไม่พบีข้อม้ลท้�ขัดต่อข้อเท็จจริังอันเป็นสิ�รัะสิำ�คั้ำญ ซึึ่�งเป็นผลม�จ�กก�รัทุจริัต 

จะส้ิงกว่�ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กข้อผิดพล�ด เนื�องจ�กก�รัทจุริัตอ�จเก้�ย์วกับีก�รัสิมรั้ร่้ัวมคิ้ำด ก�รัปลอมแปลงเอกสิ�รั

หลักฐ�น ก�รัตั�งใจละเว้นก�รัแสิดงข้อม้ล ก�รัแสิดงข้อม้ลท้�ไม่ตรังต�มข้อเท็จจริังหรืัอก�รัแทรักแซึ่งก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ใน

• ทำ�ค้ำว�มเข้�ใจในรัะบีบีก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในท้�เก้�ย์วข้องกับีก�รัตรัวจสิอบี เพื�อออกแบีบีวิธ้ก�รัตรัวจสิอบีท้�เหม�ะสิม 

กับีสิถื�นก�รัณ์ แต่ไม่ใช่ำเพื�อวัตถุืปรัะสิงค์้ำในก�รัแสิดงค้ำว�มเห็นต่อค้ำว�มม้ปรัะสิิทธิผลของก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในบีรัรัษัท

• ปรัะเมินค้ำว�มเหม�ะสิมของนโย์บี�ย์ก�รับัีญช้ำท้�ผ้้บีริัห�รัใช้ำและค้ำว�มสิมเหตุสิมผลของปรัะม�ณก�รัท�งบัีญช้ำ 

และก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลท้�เก้�ย์วข้องซึึ่�งจัดทำ�ขึ�นโดย์ผ้้บีริัห�รั
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• สิรุัปเก้�ย์วกับีค้ำว�มเหม�ะสิมของก�รัใช้ำเกณฑ์์บัีญช้ำสิำ�หรัับีดำ�เนินง�นต่อเนื�องของผ้้บีริัห�รัและจ�กหลักฐ�นก�รั 

สิอบีบัีญช้ำท้�ได้รัับี สิรุัปว่�ม้ค้ำว�มไม่แน่นอนท้�ม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญท้�เก้�ย์วกับีเหตุก�รัณ์หรืัอสิถื�นก�รัณ์ท้�อ�จเป็นเหตุ 

ให้เกิดข้อสิงสัิย์อย่์�งม้นัย์สิำ�คั้ำญต่อค้ำว�มสิ�ม�รัถืของบีรัรัษัทในก�รัดำ�เนินง�นต่อเนื�องหรืัอไม่ ถ้ื�สิำ�นักง�นก�รัตรัวจ

เงินแผ่นดินได้ข้อสิรุัปว่�ม้ค้ำว�มไม่แน่นอนท้�ม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญ สิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินต้องกล่�วไว้ในรั�ย์ง�น 

ของผ้้สิอบีบัีญช้ำของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินโดย์ให้ข้อสัิงเกตถืึงก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลในงบีก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้อง  

หรืัอถ้ื�ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลดังกล่�วไม่เพ้ย์งพอ ค้ำว�มเห็นของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินจะเปล้�ย์นแปลงไป ข้อสิรุัป 

ของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินขึ�นอย์้่กับีหลักฐ�นก�รัสิอบีบีัญช้ำท้�ได้รัับีจนถืึงวันท้�ในรั�ย์ง�นของผ้้สิอบีบัีญช้ำ 

ของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน อย่์�งไรัก็ต�มเหตุก�รัณ์หรืัอสิถื�นก�รัณ์ในอน�ค้ำตอ�จเป็นเหตุให้บีรัรัษัท 

ต้องหย์ดุก�รัดำ�เนินง�นต่อเนื�อง

• ปรัะเมินก�รันำ�เสินอโค้ำรังสิร้ั�งและเนื�อห�ของงบีก�รัเงินโดย์รัวม รัวมถึืงก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลว่�งบีก�รัเงินแสิดงรั�ย์ก�รั

และเหตุก�รัณ์ในร้ัปแบีบีท้�ทำ�ให้ม้ก�รันำ�เสินอข้อม้ลโดย์ถ้ืกต้องต�มท้�ค้ำวรัหรืัอไม่  

 สิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินได้สืิ�อสิ�รักับีผ้้ม้หน้�ท้�ในก�รักำ�กับีด้แลในเรืั�องต่�ง ๆ ท้�สิำ�คั้ำญซึึ่�งรัวมถึืงขอบีเขตและ 

ช่ำวงเวล�ของก�รัตรัวจสิอบีต�มท้�ได้ว�งแผนไว้ ปรัะเด็นท้�ม้นัย์สิำ�คั้ำญท้�พบีจ�กก�รัตรัวจสิอบีรัวมถืงึข้อบีกพร่ัองท้�ม้นัย์สิำ�คั้ำญในรัะบีบี

ก�รัค้ำวบีคุ้ำมภ�ย์ในห�กสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดินได้พบีในรัะหว่�งก�รัตรัวจสิอบีของสิำ�นักง�นก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวิวิิไลวิรรณ พรห่มอย่่)

ผ้้อำ�นวย์ก�รัสิำ�นักตรัวจสิอบีก�รัเงิน

และบีริัห�รัพัสิดุท้� 5

(นางสาวินฤมล ธันกิจวิรบ่ลย์) 

นักวิชำ�ก�รัตรัวจเงินแผ่นดิน 

ชำำ�น�ญก�รัพิเศึษ
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งบัก�รเงินและหมู�ยเหตป้ระกอบังบัก�รเงิน 

บรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563

หน่่วย : พััน่บาท 

หมูายเหต้ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินสิด 6.1 111 142 

รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสิุทธิ 6.2 357,347 147,772 

เงินลงทุนสิุทธิ 6.3 27,285,289 21,412,085 

ล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์จ�กรััฐบี�ลต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 6.4 3,499,179 2,307,905 

ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์สิุทธิ 6.5 111,117 84,018 

สิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนอื�นสิุทธิ 6.6 110,279 104,805 

สิินทรััพย์์อื�นสิุทธิ 6.7 57,360 51,758 

รวิมสินทรัพย์ 31,420,682  24,108,485 

หมายเหตุุประกอบงบการเงิน่เป็น่ส่่วน่หน่่�งของงบการเงิน่น้่�
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บรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563

หน่่วย : พััน่บาท 

หมูายเหต้ 2563 2562

ห่น้�สินและส่วินของเจ้าของ

ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันรัับีล่วงหน้� 6.8  2,716,820  2,388,618 

เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มจ�กรััฐบี�ล 6.9  485,817  92,573 

เงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รั PGS จ�กรััฐบี�ล 6.10  10,681,543  4,701,799 

ภ�รัะผ้กพันผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�น 6.11  85,958  47,911 

สิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 6.12  8,167,077  7,395,254 

หน้�สิินอื�น 6.13  118,457  154,472 

รวิมห่น้�สิน  22,255,672  14,780,627 

ส่ิวนของเจ้�ของ

ทุนเรืัอนหุ้น

ทุนจดทะเบ้ีย์น

หุ้นสิ�มัญ 68,399,467 หุ้น ม้ลค่้ำ�หุ้นละ 100 บี�ท 6.14 6,839,947 6,839,947 

ทุนท้�ออกและชำำ�รัะแล้ว 6.15

หุ้นสิ�มัญ 67,024,730 หุ้น ม้ลค่้ำ�หุ้นละ 100 บี�ท 6,702,473 6,702,473 

องค์้ำปรัะกอบีอื�นของส่ิวนของเจ้�ของ (57,608) 64,618 

กำ�ไรั (ข�ดทุน) สิะสิม

จัดสิรัรัแล้ว

ทุนสิำ�รัองต�มกฎหม�ย์ 6.16 497,358 371,392 

ย์ังไม่ได้จัดสิรัรั  2,022,787  2,189,375 

รวิมส่วินของเจ้าของ 9,165,010 9,327,858 

รวิมห่น้�สินและส่วินของเจ้าของ  31,420,682  24,108,485 

หมายเหตุุประกอบงบการเงิน่เป็น่ส่่วน่หน่่�งของงบการเงิน่น้่�

(นายวุิฒิพงศ์ จิตตั�งสกุล)

กรัรัมก�รั

(นางวิสุกานต์ วิิศาลสวัิสดิ�)

กรัรัมก�รัและรัักษ�ก�รัผ้้จัดก�รัทั�วไป
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บรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น

สำาห่รับปีีสิ�นสุดวัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563

หน่่วย : พััน่บาท 

หมูายเหต้ 2563 2562

รายได้จากการดำาเนินงาน

รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์ 6.20 175,526 324,974 

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ดอกเบ้ี�ย์ (1,016)  -   

รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์สุิทธิ 174,510 324,974 

รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน 718,600 747,163 

รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันจ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 5,993,503 5,179,765 

รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน 6,712,103 5,926,928 

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ (6,678,413) (5,485,921)

รัวมรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสุิทธิ 33,690 441,007

รั�ย์ได้เงินชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 1,660,317 1,014,227

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ (1,660,317) (1,014,227)

รั�ย์ได้เงินชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐสุิทธิ  -  - 

กำ�ไรัสุิทธิจ�กเงินลงทุน 6.21 218,095 389,008 

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นอื�น ๆ 6.22 62,778 75,371 

รั�ย์ได้จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 6.28 309,872 61,981 

รวิมรายได้จากการดำาเนินงาน 798,945 1,292,341 

ค่าใช้ัจ่ายจากการดำาเนินงานอ่�น ๆ

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์เก้�ย์วกับีพนักง�น 44,900 48,261 

ค่้ำ�ตอบีแทนกรัรัมก�รั 957 903 

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์เก้�ย์วกับีอ�ค้ำ�รัสิถื�นท้�และอุปกรัณ์ 10,926 9,859 

อื�น ๆ 6.23 9,424 12,822 

รวิมค่าใช้ัจ่ายจากการดำาเนินงานอ่�น ๆ 66,207 71,845 

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 6.28 479,792 466,724 

กำาไรสุทธิั 252,946 753,772 

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่�น

รั�ย์ก�รัท้�จัดปรัะเภทรั�ย์ก�รัใหม่เข้�ไปไว้ในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนในภ�ย์หลัง

กำ�ไรั (ข�ดทุน) จ�กก�รัวัดม้ลค่้ำ�เงินลงทุนเผื�อข�ย์ (122,226) 138,064 

รวิมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่�นสุทธิั (122,226) 138,064 

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวิม 130,720 891,836 

กำาไรต่อหุ้่น

กำาไรต่อหุ้่นขั�นพ่�นฐาน (บาท) 6.27 3.77  11.25 

หมายเหตุุประกอบงบการเงิน่เป็น่ส่่วน่หน่่�งของงบการเงิน่น้่�

(นายวุิฒิพงศ์ จิตตั�งสกุล)

กรัรัมก�รั

(นางวิสุกานต์ วิิศาลสวัิสดิ�)

กรัรัมก�รัและรัักษ�ก�รัผ้้จัดก�รัทั�วไป
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บรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม

งบแสดงการเปีล้�ยนแปีลงส่วินของเจ้าของ

สำาห่รับปีีสิ�นสุดวัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563

หน่่วย : พััน่บาท 

อังคัป์ระกอับอั่�นข้อัง
ส่่วนข้อังเจา้ข้อัง

กำาไร 
(ข้าดำทน้) ส่ะส่มู

หมูายเหต้
 ทน้ท่�อัอัก 
แลี่ะชำาระ

แล้ี่ว

ส่่วนเกิน (ตำากวา่) ทน้ 
จากการเปล่ี่�ยนแปลี่ง

มููลี่ค่ัาเงนิลี่งทน้

จดัำส่รรแล้ี่ว
ส่ำารอังตามู
กฎหมูาย

ยังไมู่ได้ำ รวมู

ย์อดค้ำงเหลือ ณ วันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2562 6,702,473  (73,446) 296,015 1,743,556 8,668,598 

สิำ�รัองต�มกฎหม�ย์ 6.16  -    -    75,377 (75,377)  -   

เงินปันผลจ่�ย์  -    -    -    (232,576) (232,576)

กำ�ไรั (ข�ดทุน) เบ็ีดเสิร็ัจรัวม 6.15  -    138,064  -    753,772  891,836 

ยอดคงเห่ล่อ ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2562 6,702,473  64,618 371,392 2,189,375 9,327,858 

ย์อดค้ำงเหลือ ณ วันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 6,702,473  64,618 371,392 2,189,375 9,327,858 

สิำ�รัองต�มกฎหม�ย์ 6.16  -    -   125,966  (125,966)  -   

เงินปันผลจ่�ย์ 6.17  -    -    -    (293,568) (293,568)

กำ�ไรั (ข�ดทุน) เบ็ีดเสิร็ัจรัวม 6.15  -    (122,226)  -    252,946  130,720 

ยอดคงเห่ล่อ ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563 6,702,473 (57,608) 497,358 2,022,787 9,165,010 

หมายเหตุุประกอบงบการเงิน่เป็น่ส่่วน่หน่่�งของงบการเงิน่น้่�

(นายวุิฒิพงศ์ จิตตั�งสกุล)

กรัรัมก�รั

(นางวิสุกานต์ วิิศาลสวัิสดิ�)

กรัรัมก�รัและรัักษ�ก�รัผ้้จัดก�รัทั�วไป
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บรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม

งบกระแสเงินสด

สำาห่รับปีีสิ�นสุดวัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563

หน่่วย : พััน่บาท 

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำ�ไรัสุิทธิ  252,946  753,772 

รั�ย์ก�รัปรัับีกรัะทบีกำ�ไรัสุิทธิเป็นเงินสิดรัับี (จ่�ย์) จ�กกิจกรัรัมดำ�เนินง�น

ค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�และค่้ำ�ตัดจำ�หน่�ย์  58,903  32,739 

หน้�ส้ิญและหน้�สิงสัิย์จะส้ิญ  4,993  6,037 

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์เพิ�มขึ�น (ลดลง)  (804,091)  (1,383,077)

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ  1,660,317  1,014,227 

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นอื�น - รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มอื�น ๆ  (84,403)  (71,158)

ภ�รัะผ้กพันผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�น  39,054  9,503 

(กำ�ไรั) ข�ดทุนสุิทธิจ�กเงินลงทุน  (218,095)  (389,008)

(กำ�ไรั) ข�ดทุนจ�กก�รัตัดจำ�หน่�ย์สิินทรััพย์์  -    61 

รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์สุิทธิ  (174,509)  (324,974)

เงินสิดรัับีดอกเบ้ี�ย์  166,212  208,463 

เงินสิดจ่�ย์ดอกเบ้ี�ย์  (1,016)  -   

กำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เนินง�นก่อนก�รัเปล้�ย์นแปลงในสิินทรััพย์์และหน้�สิินดำ�เนินง�น  900,311  (143,415)

สิินทรััพย์ด์ำ�เนินง�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์จ�กรััฐบี�ลต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ  (1,191,275)  (1,536,635)

สิินทรััพย์อื์�น  (1,282)  (12,458)

หน้�สิินดำ�เนินง�นเพิ�มขึ�น (ลดลง)

ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันรัับีล่วงหน้�  338,192  230,633 

เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันจ�กรััฐบี�ล  383,254  (142,874)

เงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รั PGS จ�กรััฐบี�ล  5,979,744  141,732 

เงินค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มรัอจ่�ย์คื้ำนล้กหน้�  -    (2)

เงินจ่�ย์ผลปรัะโย์ชำน์พนักง�นรัะหว่�งงวด  (1,007)  (9,712)

หน้�สิินอื�น  (65,468)  33,205 

 5,442,158  (1,296,111)

เงินสิดสุิทธิได้ม�จ�ก (ใช้ำไปใน) กิจกรัรัมดำ�เนินง�น  6,342,469  (1,439,526)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิน่เป็น่ส่่วน่หน่่�งของงบการเงิน่น้่�
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บรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาห่รับปีีสิ�นสุดวัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563

หน่่วย : พััน่บาท 

หมูายเหต้ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสิดจ่�ย์ในเงินลงทุน  (14,086,440)  (9,294,323)

เงินสิดจ่�ย์จ�กก�รัซืึ่�อท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ 6.2.2  (24,756)  (21,261)

เงินสิดจ่�ย์จ�กก�รัซืึ่�อสิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนอื�น 6.2.3  (23,927)  (74,131)

เงินสิดรัับีจ�กเงินลงทุน  8,309,105  11,044,006 

เงินสิดรัับีจ�กก�รัจำ�หน่�ย์ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์  -    8 

เงินสิดสุิทธิได้ม�จ�ก (ใช้ำไปใน) กิจกรัรัมลงทุน  (5,826,018)  1,654,299 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดห่าเงิน

เงินสิดจ่�ย์เงินปันผล  (293,568)  (232,576)

เงินสิดจ่�ย์ชำำ�รัะคื้ำนหน้�ต�มสัิญญ�เช่ำ�  (13,339)  -   

เงินสิดสุิทธิใช้ำไปในกิจกรัรัมจัดห�เงิน  (306,907)  (232,576)

เงินสิดและรั�ย์ก�รัเท้ย์บีเท่�เงินสิดเพิ�มขึ�นสุิทธิ  209,544  (17,803)

เงินสิดและรั�ย์ก�รัเท้ย์บีเท่�เงินสิด ณ วันท้� 1 มกรั�ค้ำม  147,915  165,718 

เงินสดและรายการเท้ยบเท่าเงินสด ณ วัินท้� 31 ธัันวิาคม 6.2.1  357,459  147,915 

หมายเหตุุประกอบงบการเงิน่เป็น่ส่่วน่หน่่�งของงบการเงิน่น้่�

(นายวุิฒิพงศ์ จิตตั�งสกุล)

กรัรัมก�รั

(นางวิสุกานต์ วิิศาลสวัิสดิ�)

กรัรัมก�รัและรัักษ�ก�รัผ้้จัดก�รัทั�วไป
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บรรษัทปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม

ห่มายเห่ตุปีระกอบงบการเงิน

สำาห่รับปีีสิ�นสุดวัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563

ห่มายเห่ตุ เร่�อง
1. ข้อม้ลทั�วไปและก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์.
2. เกณฑ์์ก�รัเสินองบีก�รัเงิน
3. ปรัะม�ณก�รัและข้อสิมมติฐ�น
4. สิรุัปนโย์บี�ย์ก�รับัีญช้ำท้�สิำ�คั้ำญ
5. ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง
6. ข้อม้ลเพิ�มเติม

6.1 เงินสิด
6.2 รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสุิทธิ
6.3 เงินลงทุนสุิทธิ
6.4 ล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์จ�กรััฐบี�ลต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ
6.5 ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์สุิทธิ
6.6 สิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนอื�นสุิทธิ
6.7 สิินทรััพย์์อื�นสุิทธิ
6.8 ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันรัับีล่วงหน้�
6.9 เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มจ�กรััฐบี�ล
6.10 เงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รั PGS จ�กรััฐบี�ล
6.11 ภ�รัะผ้กพันผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�น
6.12 สิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์
6.13 หน้�สิินอื�น
6.14 ทุนเรืัอนหุ้น
6.15 องค์้ำปรัะกอบีอื�นของส่ิวนของเจ้�ของ
6.16 ทุนสิำ�รัองต�มกฎหม�ย์
6.17 เงินปันผลจ่�ย์
6.18 ภ�รัะผ้กพันจ�กภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม
6.19 ฐ�นะก�รัเงินและผลก�รัดำ�เนินง�นท้�สิำ�คั้ำญจำ�แนกต�มปรัะเภทธุรักรัรัม
6.20 รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์
6.21 กำ�ไรัสุิทธิจ�กเงินลงทุน
6.22 รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นอื�นๆ
6.23 ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์อื�นๆ
6.24 ค่้ำ�ตอบีแทนผ้้บีริัห�รัสิำ�คั้ำญของกิจก�รั
6.25 สิินทรััพย์์สิภ�พค้ำล่อง
6.26 สิินทรััพย์์ท�งก�รัเงิน หน้�สิินท�งก�รัเงิน ท้�วัดม้ลค่้ำ�ด้วย์ม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัม
6.27 กำ�ไรัต่อหุ้นขั�นพื�นฐ�น
6.28 ธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ

7. ผลก�รัดำ�เนินง�นโค้ำรังก�รั PGS ต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐและโค้ำรังก�รั บีสิย์.
8. ก�รัจัดปรัะเภทรั�ย์ก�รัใหม่
9. หน้�สิินท้�อ�จจะเกิดขึ�น
10. ม�ตรัก�รัช่ำวย์เหลอืท้�สิำ�คั้ำญต�มปรัะก�ศึของ ธปท. สืิบีเนื�องจ�กผลกรัะทบีของก�รัรัะบี�ดของโค้ำวดิ 2019 (COVID – 19)
11. ก�รัอนุมัติงบีก�รัเงิน

162
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ห่มายเห่ตุปีระกอบงบการเงิน

สำาห่รับปีีสิ�นสุดวัินท้� 31 ธัันวิาคม 2563

1. ข้อ้มููลทั�วไปและก�รดำำ�เนินง�นข้อง บัสำย.
 1.1 ข้อม่ลทั�วิไปี

 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) จัดตั�งเป็นนิติบุีค้ำค้ำลต�มพรัะรั�ชำบีัญญัติบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�อ

อุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม พ.ศึ. 2534 ซึึ่�งม้ผลใช้ำบัีงคั้ำบีตั�งแต่วันท้� 30 ธันว�ค้ำม 2534 และพรัะรั�ชำบัีญญัติบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�อ

อุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (ฉบัีบีท้� 2) พ.ศึ. 2560 ม้ผลใช้ำบัีงคั้ำบีตั�งแต่วันท้� 31 สิิงห�ค้ำม 2560 โดย์สิำ�นักง�นใหญ่ตั�งอย์้เ่ลขท้� 2922/243 

อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 ชัำ�น 17-18 ถืนนเพชำรับุีร้ัตัดใหม่ แขวงบี�งกะปิ เขตห้วย์ขว�ง กรุังเทพมห�นค้ำรั 10310

 1.2 ข้อม่ลการดำาเนินงาน

 บีสิย์. จัดตั�งขึ�นเพื�อทำ�หน้�ท้�บีริัก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ และดำ�เนินก�รัเก้�ย์วกับีภ�รัธุรัะอุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม  

(ก�รัปรัะกอบีอุตสิ�หกรัรัม ก�รัทำ�หัตถืกรัรัมหรืัอก�รัปรัะกอบีกิจก�รัอื�นต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�หนด ทั�งน้�ต้องม้ลักษณะเป็นกิจก�รั

ขน�ดย่์อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ท้�บุีค้ำค้ำลภ�ค้ำเอกชำนเท่�นั�นเป็นเจ้�ของ และม้ทรััพย์์สิินถื�วรัต�มจำ�นวน

ท้�กำ�หนดโดย์กฎกรัะทรัวง) เพื�อให้ได้รัับีสิินเชืำ�อจ�กสิถื�บัีนก�รัเงินจำ�นวนม�กขึ�น และสิ�ม�รัถืเร่ังก�รักรัะจ�ย์สิินเชืำ�อไปทั�วปรัะเทศึ

ได้เร็ัวขึ�น ทำ�ให้เกิดปรัะโย์ชำน์ต่อก�รัพัฒน�เศึรัษฐกิจและสัิงค้ำมของปรัะเทศึย์ิ�งขึ�น ปัจจุบัีน บีสิย์. ได้ม้ก�รัขย์�ย์ฐ�นก�รัให้บีริัก�รั 

ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อค้ำรัอบีค้ำลุมไปย์ังธุรักรัรัมแฟ็ื้กตอริั�ง ธุรักรัรัมก�รัให้เช่ำ�ซืึ่�อ ธุรักรัรัมก�รัให้เช่ำ�แบีบีลิสิซิึ่�ง และธุรักรัรัมอื�นท้�ม้ 

ลักษณะค้ำล้�ย์ก�รัให้สิินเชืำ�อต�มท้�รััฐมนตร้ัปรัะก�ศึกำ�หนด รัวมถืึงก�รัโอนสิิทธิเร้ัย์กร้ัองเก้�ย์วกับีก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อภ�รัธุรัะ

อุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมให้แก่บุีค้ำค้ำลอื�น หรืัอก�รัดำ�เนินก�รัใด ๆ ท้�เก้�ย์วกับีสิิทธิเร้ัย์กร้ัองดังกล่�ว ทั�งน้� ก�รัโอนสิิทธิเร้ัย์กร้ัอง 

ให้เป็นไปต�มท้�ค้ำณะกรัรัมก�รักำ�หนด

 บสย. ให้่การคำ�าปีระกันสินเช่ั�อแบ่งออกเป็ีน 2 กลุ่มโครงการดังน้�

1. โค้ำรังก�รัปกต ิ หม�ย์ถึืง โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกนัสิินเชืำ�อท้� บีสิย์. ให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกนัสิินเชืำ�อโดย์พจิ�รัณ�ร่ัวมกับีสิถื�บีนั 

ก�รัเงินเป็นรั�ย์ตัวล้กค้้ำ� และค้ำว�มรัับีผิดในก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์พิจ�รัณ�ต�มเงื�อนไขของหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกัน 

แต่ละฉบัีบี บีสิย์. ม้ก�รัค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รัปกติ จำ�นวน 4 ร้ัปแบีบี ดังน้�

 1.1 ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทปกติ

 1.2 ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภท NPL

 1.3 ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทจัดสิรัรัวงเงินค้ำำ��ปรัะกันให้แก่ผ้้ก้้ (MOU)

 1.4 ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทรัับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งร่ัวมกัน (Risk Participation : RP)

2. โค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme (PGS) หม�ย์ถึืง โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อท้� บีสิย์. ให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 

สิินเชืำ�อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme และกำ�หนดค้ำว�มรัับีผิดในก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มเงื�อนไข 

ของแต่ละโค้ำรังก�รั

2. เกณ์ฑิก์�รเสำนองบัก�รเงิน
2.1 เกณฑ์์การจัดทำางบการเงิน

 บีสิย์. ได้จัดทำ�งบีก�รัเงินและแสิดงรั�ย์ก�รัในงบีก�รัเงินต�มปรัะก�ศึธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ท้� สิกสิ. 27/2562 ลงวันท้� 

2 กันย์�ย์น 2562 เรืั�อง ก�รัจัดทำ�และก�รัปรัะก�ศึงบีก�รัเงินของสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจเพื�อให้สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจทุกแห่ง

ใช้ำร้ัปแบีบีงบีก�รัเงินท้�เป็นม�ตรัฐ�นเด้ย์วกัน และสิ�ม�รัถืเปร้ัย์บีเท้ย์บีกันได้ อันจะเป็นปรัะโย์ชำน์ทั�งในด้�นก�รักำ�กับีด้แลและก�รั

ใช้ำข้อม้ลของผ้้ใช้ำงบีก�รัเงิน และเป็นไปต�มปรัะก�ศึธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ ท้� สิกสิ2. 7/2564 ลงวันท้� 9 เมษ�ย์น 2564 เรืั�อง 

ก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงินสิำ�หรัับีสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ เพื�อเป็นก�รักำ�หนดหลักเกณฑ์์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ 

ใช้ำในก�รับัีนทึกบัีญช้ำและจัดทำ�รั�ย์ง�นก�รัเงินสิำ�หรัับีธุรักรัรัมหรืัอรั�ย์ก�รัท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน ในรัะหว่�ง ให้ 

สิถื�บีนัก�รัเงนิเฉพ�ะกจิชำะลอก�รัถืือปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงนิท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงนิท้�สิภ�วิชำ�ช้ำพ

บัีญช้ำได้ปรัะก�ศึให้ถืือปฏิิบัีติแล้ว สิำ�หรัับีรัอบีรัะย์ะเวล�บัีญช้ำท้�เริั�มในหรืัอหลังวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563
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2. เกณ์ฑิก์�รเสำนองบัก�รเงิน (ต่อ)
 โดย์รััฐมนตร้ัว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลังเห็นชำอบีให้ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ออกปรัะก�ศึกำ�หนดหลักเกณฑ์์เก้�ย์วกับีก�รัจัด 

ทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงินให้สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจถืือปฏิิบัีติตั�งแต่วันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 โดย์ม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญ ดังน้�

 “(1) ธุรักรัรัมหรืัอรั�ย์ก�รัท้�ไม่เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน ให้ถืือปฏิิบัีติต�มกรัอบีแนวคิ้ำดสิำ�หรัับีก�รัรั�ย์ง�นท�ง 

ก�รัเงิน ม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำ และม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้องท้�สิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำกำ�หนด รัวมถึืงหลักเกณฑ์์ 

ด้�นก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและก�รัรั�ย์ง�นอื�นใดท้�เก้�ย์วข้องท้�ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ปรัะก�ศึกำ�หนด

 (2) ธุรักรัรัมหรืัอรั�ย์ก�รัท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน รัวมถึืงธุรักรัรัม หรืัอรั�ย์ก�รัอื�น ๆ ท้�ม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำและ

ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้องท้�สิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำกำ�หนดให้ปฏิิบัีติโดย์ม้ก�รัอ้�งอิงถึืง TFRS 9 นั�น ให้ถืือปฏิิบัีติต�ม

หลักเกณฑ์์ก�รัจัดทำ�บัีญช้ำต�มท้�กำ�หนดในเอกสิ�รัแนบีท้�ย์ปรัะก�ศึฉบัีบีน้� รัวมถึืงหลักเกณฑ์์ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ท้�เก้�ย์วข้อง 

และหลักเกณฑ์์อื�นใดท้�ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ปรัะก�ศึกำ�หนดเพิ�มเติม”

 รั�ย์ละเอ้ย์ดหลักเกณฑ์์ก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงินสิำ�หรัับีสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ (หลักเกณฑ์์) ท้�ธน�ค้ำ�รั 

แห่งปรัะเทศึไทย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจถืือปฏิิบัีติสิำ�หรัับีธุรักรัรัมหรืัอรั�ย์ก�รัท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน ม้ดังน้�

1. หลักเกณฑ์์เรืั�องหน้�สิงสัิย์จะส้ิญและหน้�ส้ิญท้� ธปท. กำ�หนด

2. หลักเกณฑ์์เรืั�องก�รับัีญช้ำสิำ�หรัับีก�รัปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้�ท้�ม้ปัญห�ท้� ธปท. กำ�หนด

3. หลักเกณฑ์์เรืั�องก�รับัีญช้ำสิำ�หรัับีเงินลงทุนในตรั�สิ�รัหน้�และตรั�สิ�รัทุนท้� ธปท. กำ�หนด

4. หลักเกณฑ์์สิำ�หรัับีก�รัตัดรั�ย์ก�รัสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงินและหน้�สิินท�งก�รัเงินท้� ธปท. กำ�หนด

5. หลักเกณฑ์์สิำ�หรัับีก�รับัีนทึกบัีญช้ำหุ้นปันผลท้� ธปท. กำ�หนด

6. หลักเกณฑ์์เรืั�องสิินทรััพย์์ท้�ล้กหน้�โอนให้เพื�อชำำ�รัะหน้�ท้� ธปท. กำ�หนด

7. หลักเกณฑ์์เรืั�องก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลในงบีก�รัเงินของธน�ค้ำ�รั และสิถื�บัีนก�รัเงินท้�ค้ำล้�ย์ค้ำลึงกัน ท้� ธปท. กำ�หนด

8. หลักเกณฑ์์เรืั�องก�รัแสิดงรั�ย์ก�รัและก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลสิำ�หรัับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินท้� ธปท. กำ�หนด

9. หลักเกณฑ์์เก้�ย์วกับีหุ้นทุนซืึ่�อคื้ำนของกิจก�รัท้� ธปท. กำ�หนด

 โดย์หลักเกณฑ์์ดังกล่�วจะนำ�ม�ใช้ำทดแทนม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงนิท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินในรัะหว่�ง

ท้� บีสิย์. อย์้ร่ัะหว่�งเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมในก�รันำ�ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินม�ถืือปฏิิบัีติ 

ซึึ่�ง บีสิย์. จะสิ�ม�รัถืใช้ำหลักเกณฑ์์น้�ได้จนถึืงวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2568 

  ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินซึึ่�ง บีสิย์. ชำะลอก�รัถืือปฏิิบัีติ ได้แก่

 สิำ�หรัับีม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินท้�กล่�วข้�งต้น บีสิย์. ไม่ม้ธุรักรัรัมหรืัอรั�ย์ก�รัท้�เก้�ย์วข้องกับีรั�ย์ก�รัลำ�ดับีท้�  

4 - 6 แต่อย่์�งใด

 ปรัะก�ศึธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ ท้� สิกสิ2. 7/2564 ลงวันท้� 9 เมษ�ย์น 2564 เรืั�อง ก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงิน

สิำ�หรัับีสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ ให้ถืือปฏิิบัีติกับีงบีก�รัเงินของสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจท้�เริั�มต้นในหรืัอหลังวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 

เป็นต้นไป 

 

1. ม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำฉบัีบีท้� 32 เรืั�อง ก�รัแสิดงรั�ย์ก�รัเค้ำร้ั�องมือท�งก�รัเงิน

2. ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 7 เรืั�อง ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน

3. ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 9 เรืั�อง เค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน

4. ก�รัต้ค้ำว�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 16 เรืั�อง ก�รัป้องกันค้ำว�มเส้ิ�ย์งของเงินลงทุนสุิทธิ

       ในหน่วย์ง�นต่�งปรัะเทศึ

5. ก�รัต้ค้ำว�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 19 เรืั�อง ก�รัชำำ�รัะหน้�สิินท�งก�รัเงินด้วย์ตรั�สิ�รัทุน

6. แนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำ เรืั�อง เค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินและก�รัเปิดเผย์ข้อม้ล

       สิำ�หรัับีธุรักิจปรัะกันภัย์
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2. เกณ์ฑิก์�รเสำนองบัก�รเงนิ  (ต่อ)
 บีสิย์. ได้แย์กบัีญช้ำธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ (Public Service Account : PSA) ต�มปรัะก�ศึธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์  

ท้� สิกสิ. 28/2562 เรืั�อง หลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ ลงวันท้� 2 กันย์�ย์น 2562 และใช้ำวิธ้ก�รัปันส่ิวนค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ 

ในก�รัดำ�เนินง�นอื�นและรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มและบีรักิ�รั เพื�อใช้ำในก�รับีนัทึกบัีญช้ำธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐต�มท้�ได้รัับีค้ำว�มเหน็ชำอบี 

จ�กสิำ�นักง�นเศึรัษฐกิจก�รัค้ำลัง ต�มหนังสืิอท้� กค้ำ 1006/ว 2990 ลงวันท้� 2 สิิงห�ค้ำม 2559

2.2 สกุลเงินท้�ใช้ัในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน

 งบีก�รัเงินน้�จัดทำ�และแสิดงหน่วย์เงินตรั�เป็นสิกุลเงินบี�ท โดย์สิกุลเงินท้�ใช้ำในก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์.  

เป็นสิกุลเงินบี�ท งบีแสิดงฐ�นะก�รัเงนิ งบีกำ�ไรัข�ดทนุและกำ�ไรัข�ดทนุเบ็ีดเสิรัจ็อื�น งบีแสิดงก�รัเปล้�ย์นแปลงสิว่นของเจ�้ของ  

และงบีกรัะแสิเงินสิดแสิดงเป็นหลักพันบี�ท และม้ก�รัปัดเศึษในหม�ย์เหตุปรัะกอบีงบีก�รัเงินให้แสิดงเป็นหลักล้�นบี�ท  

หรืัอย์กเว้นท้�รัะบุีไว้เป็นอย์่�งอื�น

 งบีก�รัเงินจัดทำ�ขึ�นโดย์ใช้ำเกณฑ์์รั�ค้ำ�ทุนเดิมในก�รัวัดม้ลค่้ำ�องค์้ำปรัะกอบีของงบีก�รัเงิน ย์กเว้นต�มท้�รัะบุีใน 

นโย์บี�ย์ก�รับัีญช้ำ

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับให่ม่และฉบับปีรับปีรุงให่ม่

 ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินฉบัีบีใหม่และฉบัีบีปรัับีปรุังใหม่ท้�ถืือปฏิิบัีติ สิำ�หรัับีรัอบีรัะย์ะเวล�บัีญช้ำท้�เริั�มใน 

หรืัอหลังวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 ท้�เก้�ย์วข้องและม้ผลกรัะทบีท้�ม้นัย์สิำ�คั้ำญต่อ บีสิย์. 

  เคร่�องม่อทางการเงิน

 สิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำได้ปรัะก�ศึใช้ำม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงนิใหม่ท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินเพื�อถืือปฏิิบัีติ

สิำ�หรัับีรัอบีรัะย์ะเวล�บัีญช้ำท้�เริั�มในหรืัอหลังวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 ได้แก่

 กรัะทรัวงก�รัค้ำลังโดย์สิำ�นักเศึรัษฐกิจก�รัค้ำลังได้ม้หนังสืิอ ท้� กค้ำ. 1006/1254 ลงวันท้� 19 ม้น�ค้ำม 2562 เรืั�อง ก�รัปฏิิบัีติ

ต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินของไทย์ (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ฉบัีบีท้� 9 เรืั�อง เค้ำรืั�องมือท�ง 

ก�รัเงิน ของสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ โดย์รััฐมนตร้ัว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลังเห็นชำอบีให้สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอม

ในก�รัปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินฉบัีบีดังกล่�วออกไปอ้ก จนถึืงวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2568 

 ในรัะหว่�งท้�สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจไม่ได้ปฏิิบีตัติ�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน

ทั�ง 6 ฉบัีบี ท้�กล่�วข้�งต้นนั�น รััฐมนตร้ัว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลังได้เห็นชำอบีให้ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ออกปรัะก�ศึกำ�หนด 

หลักเกณฑ์์เก้�ย์วกับีก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงินจำ�นวน 9 เรืั�อง (หม�ย์เหตุปรัะกอบีงบีก�รัเงิน ข้อ 2.1) ให้สิถื�บัีนก�รัเงิน

เฉพ�ะกิจถืือปฏิิบัีติแทนม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินทั�ง 6 ฉบัีบี โดย์สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะ

กิจสิ�ม�รัถืใช้ำหลกัเกณฑ์์เก้�ย์วกับีก�รัจดัทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงนิดังกล่�วแทนก�รัปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงนิ

ท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินได้จนถึืงวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2568 

 ปัจจุบัีนผ้้บีริัห�รัของ บีสิย์. อย์้ร่ัะหว่�งก�รัพิจ�รัณ�และปรัะเมินผลกรัะทบีท้�อ�จม้ต่องบีก�รัเงินในปีท้�เริั�มนำ�ม�ตรัฐ�น 

ก�รับัีญช้ำและม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินดังกล่�วม�ถืือปฏิิบัีติ

 สิำ�หรัับีธุรักรัรัมหรัอืรั�ย์ก�รัท้�ไม่เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน บีสิย์. ย์งัค้ำงปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รับีญัช้ำและม�ตรัฐ�น

ก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินท้�สิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำได้กำ�หนดไว้

1. ม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำฉบัีบีท้� 32 เรืั�อง ก�รัแสิดงรั�ย์ก�รัเค้ำร้ั�องมือท�งก�รัเงิน

2. ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 7 เรืั�อง ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน

3. ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 9 เรืั�อง เค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน

4. ก�รัต้ค้ำว�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 16 เรืั�อง ก�รัป้องกันค้ำว�มเส้ิ�ย์งของเงินลงทุนสุิทธิ

       ในหน่วย์ง�นต่�งปรัะเทศึ

5. ก�รัต้ค้ำว�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 19 เรืั�อง ก�รัชำำ�รัะหน้�สิินท�งก�รัเงินด้วย์ตรั�สิ�รัทุน

6. แนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำ เรืั�อง เค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินและก�รัเปิดเผย์ข้อม้ล

       สิำ�หรัับีธุรักิจปรัะกันภัย์
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับให่ม่และฉบับปีรับปีรุงให่ม่ (ต่อ)

 สัญญาเช่ัา

 สิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำได้ปรัะก�ศึใช้ำม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงนิ ฉบัีบีท้� 16 เรืั�อง สัิญญ�เช่ำ� โดย์ให้ถืือปฏิิบัีติสิำ�หรัับี 

รัอบีรัะย์ะเวล�บัีญช้ำท้�เริั�มในหรืัอหลังวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 ซึึ่�ง บีสิย์. ปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินฉบัีบีน้� โดย์ไม่ม้

ก�รัย้์อนหลังกับีข้อม้ลเปร้ัย์บีเท้ย์บี แต่จะรัับีร้้ัผลกรัะทบีสิะสิมจ�กก�รันำ�ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 16 ม�ปฏิิบัีติใช้ำ

ค้ำรัั�งแรัก ณ วันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 บีสิย์. ได้ปรัับีปรุังสิินทรััพย์์สิิทธิก�รัใช้ำและรัับีร้้ัหน้�สิินต�มสัิญญ�เช่ำ�สิำ�หรัับีสัิญญ�เช่ำ�ท้�เค้ำย์ 

จัดปรัะเภทเป็นสัิญญ�เช่ำ�ดำ�เนินง�นด้วย์ม้ลค่้ำ�ปัจจุบัีนของเงินจ่�ย์ชำำ�รัะต�มสัิญญ�เช่ำ�ท้�เหลืออย์้คิ่้ำดลดด้วย์อัตรั�คิ้ำดลดของธน�ค้ำ�รั

 ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินฉบัีบีท้� 16 เรืั�องสัิญญ�เช่ำ� ส่ิงผลให้ บีสิย์. ในฐ�นะผ้้เช่ำ�รัับีร้้ัสัิญญ�เช่ำ�เกือบีทั�งหมดใน

งบีแสิดงฐ�นะก�รัเงนิ โดย์ไม่ต้องจัดปรัะเภทเป็นสัิญญ�เช่ำ�ดำ�เนินง�นและสัิญญ�เช่ำ�ก�รัเงินอ้กต่อไป บีสิย์. ต้องรัับีร้้ัสิินทรััพย์์ 

สิิทธิก�รัใช้ำและหน้�สิินต�มสัิญญ�เช่ำ� เว้นแต่เป็นสัิญญ�เช่ำ�รัะย์ะสัิ�นและสัิญญ�เช่ำ�ซึึ่�งสิินทรััพย์์อ้�งอิงม้ม้ลค่้ำ�ตำ�� 

 สิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำได้ปรัะก�ศึใช้ำแนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำ 2 ฉบัีบี ซึึ่�งปรัะก�ศึในรั�ชำกิจจ�นุเบีกษ�แล้วเมื�อวันท้� 22 เมษ�ย์น 

2563 โดย์ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�

 1) ปรัะก�ศึสิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำ เรืั�อง แนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำ เรืั�อง ม�ตรัก�รัผ่อนปรันชัำ�วค้ำรั�วสิำ�หรัับีกิจก�รัท้�ให้ค้ำว�ม

ช่ำวย์เหลือล้กหน้�ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กสิถื�นก�รัณ์ท้�ส่ิงผลกรัะทบีต่อเศึรัษฐกิจไทย์แนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำฉบัีบีน้�ม้วัตถุืปรัะสิงค์้ำ

เพื�อเป็นม�ตรัก�รัผ่อนปรันชัำ�วค้ำรั�วสิำ�หรัับีกิจก�รัท้�ให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือล้กหน้�ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กสิถื�นก�รัณ์ท้�ส่ิงผลกรัะทบีต่อ

เศึรัษฐกิจไทย์ โดย์ม้ก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือล้กหน้�ดังกล่�วรัะหว่�งวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 ถึืงวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2564 หรืัอจนกว่�

ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์จะม้ก�รัเปล้�ย์นแปลงและให้ถืือปฏิิบัีติต�มก�รัเปล้�ย์นแปลงดังกล่�ว

 บีสิย์. ได้ใช้ำแนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำดังกล่�วในก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงินสิำ�หรัับีงวดรัะย์ะเวล�ตั�งแต่วันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 ถึืง

วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 ทั�งน้�ในส่ิวนของก�รันำ�แนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำม�ถืือปฏิิบัีติ ได้เปิดเผย์ข้อม้ลในหม�ย์เหตุปรัะกอบีงบีก�รั

เงินข้อ 10 ม�ตรัก�รัช่ำวย์เหลือท้�สิำ�คั้ำญต�มปรัะก�ศึของ ธปท. สืิบีเนื�องจ�กผลกรัะทบีของก�รัรัะบี�ดของโค้ำวดิ 2019 (COVID - 19)

 2) ปรัะก�ศึสิภ�วิชำ�ช้ำพบัีญช้ำ เรืั�อง แนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำ เรืั�องม�ตรัก�รัผ่อนปรันชัำ�วค้ำรั�ว สิำ�หรัับีท�งเลือกเพิ�มเติม 

ท�งบัีญช้ำเพื�อรัองรัับีผลกรัะทบีจ�กสิถื�นก�รัณ์ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของโรัค้ำติดเชืำ�อไวรััสิโค้ำโรัน� 2019 (COVID - 19) 

 แนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำฉบัีบีน้�ให้เป็นท�งเลือกสิำ�หรัับีทุกกิจก�รัท้�ถืือปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินสิำ�หรัับี

กิจก�รัท้�ม้ส่ิวนได้เส้ิย์สิ�ธ�รัณะ เนื�องจ�กก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงินในช่ำวงเวล�ท้�ก�รัรัะบี�ดของโค้ำวิด 2019 (COVID - 19) ย์งัค้ำงอย์้ใ่น

สิถื�นก�รัณ์ค้ำว�มไม่แน่นอนส้ิง ณ วันสิิ�นงวดบัีญช้ำ อ�จเป็นผลให้ผ้้บีริัห�รัของ บีสิย์. ต้องใช้ำดุลย์พินิจอย่์�งม�กในก�รัปรัะม�ณก�รั

หรืัอในก�รัวัดม้ลค่้ำ�และรัับีร้้ัรั�ย์ก�รัท�งบัีญช้ำ แนวปฏิิบัีติท�งก�รับัีญช้ำฉบัีบีน้�จึงม้วัตถุืปรัะสิงค์้ำเพื�อลดผลกรัะทบีในบี�งเรืั�องจ�กก�รั

ปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินบี�งฉบัีบี และเพื�อให้เกิดค้ำว�มชัำดเจนในวิธ้ปฏิิบัีติท�งบัีญช้ำในช่ำวงเวล�ท้�ย์งัม้ค้ำว�ม 

ไม่แน่นอนเก้�ย์วกับีสิถื�นก�รัณ์ดังกล่�ว ทั�งน้� กิจก�รัสิ�ม�รัถืใช้ำแนวปฏิิบัีติท�งก�รับีัญช้ำฉบัีบีน้�สิำ�หรัับีก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงินท้�ม้ 

รัอบีรัะย์ะเวล�รั�ย์ง�นสิิ�นสุิดภ�ย์ในช่ำวงเวล�รัะหว่�งวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 ถึืงวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563

3. ประมู�ณ์ก�รและข้อ้สำมูมูติฐ�น
 ในก�รัจดัทำ�งบีก�รัเงินให้เป็นไปต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงนิ ผ้้บีริัห�รัต้องใช้ำก�รัปรัะม�ณก�รัและข้อสิมมติฐ�น

หล�ย์ปรัะก�รั ซึึ่�งม้ผลกรัะทบีต่อก�รักำ�หนดนโย์บี�ย์ก�รับัีญช้ำและก�รัรั�ย์ง�นจำ�นวนเงินท้�เก้�ย์วกับีสิินทรััพย์์ หน้�สิิน รั�ย์ได้และ 

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ และก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลเก้�ย์วกับีสิินทรััพย์์และหน้�สิินท้�อ�จจะเกิดขึ�น ซึึ่�งผลท้�เกิดขึ�นจริังอ�จแตกต่�งไปจ�กท้� 

ปรัะม�ณก�รัไว้

 ปรัะม�ณก�รัและข้อสิมมตฐิ�นท้�ใช้ำในก�รัจดัทำ�งบีก�รัเงนิจะได้รัับีก�รัทบีทวนอย่์�งต่อเนื�อง ก�รัปรัับีปรัะม�ณก�รัท�ง

บัีญช้ำ  จะบัีนทึกในงวดบัีญช้ำท้�ปรัะม�ณก�รัดังกล่�วได้รัับีก�รัทบีทวนและในงวดอน�ค้ำตท้�รัับีผลกรัะทบี
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3. ประมู�ณ์ก�รและข้อ้สำมูมูติฐ�น (ต่อ)
 ข้อม้ลเก้�ย์วกับีก�รัปรัะม�ณค้ำว�มไม่แน่นอนและสิมมตฐิ�นสิำ�คั้ำญท้�นำ�ม�ใช้ำในก�รัปฏิิบัีติต�มนโย์บี�ย์ก�รับัีญช้ำท้�ม้สิ�รัะ

สิำ�คั้ำญต่อก�รัรัับีร้้ัจำ�นวนเงินในงบีก�รัเงินของ บีสิย์. ได้ถ้ืกเปิดเผย์ไว้ในหม�ย์เหตุปรัะกอบีงบีก�รัเงิน ดังน้�

 6.3 เงินลงทุนสุิทธิ

 6.4 ล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์จ�กรััฐบี�ลต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ

 6.5 ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์สุิทธิ

 6.6 สิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนอื�นสุิทธิ

 6.11 ภ�รัะผ้กพันผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�น

 6.18 ภ�รัะผ้กพันจ�กภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม

4. สำรป้นโยบั�ยก�รบัญัช่ท้้�สำำ�คััญ
4.1 การรับร้่รายได้

 4.1.1 รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกนัรัับีร้้ัเมื�อม้ก�รัอนมัุติวงเงินค้ำำ��ปรัะกนัสิินเชืำ�อของโค้ำรังก�รัโดย์เร้ัย์กเกบ็ีล่วงหน้�เป็น

รั�ย์ปีต�มอัตรั�ท้�กำ�หนด และเฉล้�ย์รัับีร้้ัต�มเกณฑ์์สัิดส่ิวนของเวล�

 4.1.2 รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์

 - ดอกเบ้ี�ย์รัับีจ�กเงินให้สิินเชืำ�อรัับีร้้ัต�มเกณฑ์์เงินสิด

 - รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินรัับีร้้ัต�มเกณฑ์์ค้ำงค้้ำ�ง

 - รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์จ�กเงินลงทุนรัับีร้้ัต�มเกณฑ์์ค้ำงค้้ำ�งด้วย์วิธ้อัตรั�ดอกเบ้ี�ย์ท้�แท้จริัง 

4.2 การรับร้่ค่าใช้ัจ่าย 

 บีสิย์. รัับีร้้ัค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์เก้�ย์วกับีพนักง�น ค่้ำ�ตอบีแทนกรัรัมก�รั ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์เก้�ย์วกับีอ�ค้ำ�รัสิถื�นท้�และอุปกรัณ์ และค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์

ดำ�เนินง�นอื�น ๆ ต�มเกณฑ์์ค้ำงค้้ำ�ง 

4.3 เงินสด

 เงินสิด หม�ย์ถึืง เงินสิดย่์อย์ เงินสิดในมือและรั�ย์ก�รัเงินสิดรัะหว่�งเร้ัย์กเก็บี

4.4 รายการระห่ว่ิางธันาคารและตลาดเงินสุทธิั

 หม�ย์ถึืง เงินฝ�กธน�ค้ำ�รัและเงินลงทุนท้�ม้รัะย์ะเวล�ไม่เกิน 3 เดือน และรั�ย์ก�รัเท้ย์บีเท่�เงินสิด

4.5 เงินลงทุน

 บีสิย์. จัดกลุ่มก�รัลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คื้ำอ เงินลงทุนรัะย์ะย์�ว หรืัอ เงินกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล และเงินลงทุนเพื�อก�รับีริัห�รัเงิน

สิภ�พค้ำล่อง โดย์กำ�หนดกรัอบีนโย์บี�ย์ไว้ดังน้�

 นโย์บี�ย์ก�รัลงทุนเงินกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล

 เป็นเงินลงทุนรัะย์ะย์�ว เน้นก�รัลงทุนในหลักทรััพย์์ท้�ม้ค้ำว�มมั�นค้ำง โดย์ม้ก�รัจัดสิรัรัเงินลงทุนต�มรัะดับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้� 

รัับีได้ คื้ำอ รัะดับีตำ��ถึืงป�นกล�ง ดังนั�น จึงม้ก�รัลงทุนส่ิวนใหญ่ในตรั�สิ�รัท�งก�รัเงินและตรั�สิ�รัหน้�ภ�ค้ำรััฐ รัวมทั�งม้ก�รัลงทุนใน

ตรั�สิ�รัทุนเพื�อเพิ�มโอก�สิในก�รัสิร้ั�งผลตอบีแทนท้�ส้ิงขึ�น 

 ลักษณะก�รัลงทุนเป็นไปเพื�อเน้นก�รัแสิวงห�ผลตอบีแทนหรืัอผลปรัะโย์ชำน์ ในร้ัปแบีบีดอกเบ้ี�ย์และเงินปันผล รัวมทั�ง 

อ�จม้ก�รัข�ย์ทำ�กำ�ไรัส่ิวนเกนิเมื�อโอก�สิอำ�นวย์ กลย์ทุธ์ก�รัลงทนุม้ค้ำว�มย์ดืหย์ุน่ในรัะดบัีหนึ�ง สิ�ม�รัถืปรัับีเปล้�ย์นให้เหม�ะสิมกบัี

สิถื�นก�รัณ์ตล�ดเงินตล�ดทุนท้�เปล้�ย์นแปลงไป จึงอ�จม้รัะย์ะเวล�ก�รัถืือค้ำรัองหลักทรััพย์์ตำ��กว่� 1 ปี (ถืือเป็นหลักทรััพย์์ลงทุน 

เผื�อข�ย์)
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4.5 เงินลงทุน (ต่อ)

 4.5.1 เงินลงทุนในตรั�สิ�รัหน้�และตรั�สิ�รัทุน 

 ตรั�สิ�รัหน้�และตรั�สิ�รัทุนท้�เป็นหลักทรััพย์์ในค้ำว�มต้องก�รัของตล�ดซึึ่�งถืือไว้เพื�อเผื�อข�ย์ จัดปรัะเภทเป็นเงินลงทุน 

เผื�อข�ย์และแสิดงด้วย์ม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัม กำ�ไรัหรืัอข�ดทุนท้�ย์งัไม่ได้เกิดขึ�นจ�กก�รัเปล้�ย์นแปลงม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมแสิดงในกำ�ไรั (ข�ดทุน) 

เบ็ีดเสิร็ัจอื�นในงบีกำ�ไรัข�ดทุนและกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�น และแสิดงผลสิะสิมในองค์้ำปรัะกอบีอื�นของส่ิวนของเจ้�ของ เมื�อหลัก

ทรััพย์์เกิดก�รัด้อย์ค่้ำ�หรืัอม้ก�รัจำ�หน่�ย์หลักทรััพย์์ บีสิย์. จะกลับีรั�ย์ก�รักำ�ไรัหรืัอข�ดทุนท้�ย์ังไม่เกิดขึ�นจ�กก�รัเปล้�ย์นแปลง 

ม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมก่อนก�รัรัับีร้้ัผลข�ดทุนจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ� และกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนจ�กก�รัจำ�หน่�ย์หลักทรััพย์์ในงบีกำ�ไรัข�ดทุนและกำ�ไรั

ข�ดทนุเบ็ีดเสิร็ัจอื�น ในกรัณ้ท้�เป็นเงินลงทุนปรัะเภทท้�ม้ดอกเบ้ี�ย์จะบัีนทึกดอกเบี้�ย์ในกำ�ไรัหรัอืข�ดทนุ โดย์วิธ้อัตรั�ดอกเบี้�ย์ท้�แท้จริัง

 ตรั�สิ�รัหน้�ท้� บีสิย์. ตั�งใจถืือและสิ�ม�รัถืถืือจนค้ำรับีกำ�หนด จัดปรัะเภทเป็นเงินลงทุนท้�ถืือจนค้ำรับีกำ�หนด ซึึ่�งเงินลงทุนท้�

ถืือจนค้ำรับีกำ�หนดจะแสิดงด้วย์รั�ค้ำ�ทุนตัดจำ�หน่�ย์หักด้วย์ข�ดทุนจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ�ของเงินลงทุน ผลต่�งรัะหว่�งรั�ค้ำ�ทุนท้�ซืึ่�อม�กับี

รั�ค้ำ�ไถ่ืถือนของตรั�สิ�รัหน้�จะถ้ืกตัดจ่�ย์โดย์วิธ้อัตรั�ดอกเบ้ี�ย์ท้�แท้จริังตลอดอ�ยุ์ของตรั�สิ�รัหน้�ท้�เหลือ

 สิำ�หรัับีเงินลงทุนในตรั�สิ�รัทุนซึึ่�งไม่ใช่ำหลักทรััพย์์ในค้ำว�มต้องก�รัของตล�ดถืือเป็นเงินลงทุนทั�วไปและแสิดงด้วย์รั�ค้ำ�ทุน

หักค่้ำ�เผื�อก�รัด้อย์ค่้ำ� (ถ้ื�ม้)

 เงินลงทุนในตรั�สิ�รัทุนท้�อย์้่ในค้ำว�มต้องก�รัของตล�ดและหน่วย์ลงทุนท้�เป็นหลักทรััพย์์จดทะเบ้ีย์นจัดปรัะเภทเป็น 

เงินลงทุนเผื�อข�ย์ จะแสิดงม้ลค่้ำ�ย์ุติธรัรัมด้วย์รั�ค้ำ�เสินอซืึ่�อค้ำรัั�งล่�สุิดของตล�ดหลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศึไทย์ หรืัอรั�ค้ำ�ปิดของ

ตล�ดหลักทรััพย์์อื�นท้�ตรั�สิ�รันั�นม้ก�รัซืึ่�อข�ย์ ณ วันท้�รั�ย์ง�น

 ปรัะเภทตรั�สิ�รัท้� บีสิย์. ลงทุน ม้ดังน้�

 - ตรั�สิ�รัหน้� ท้�เป็นก�รัลงทุนในตรั�สิ�รัหน้�ภ�ค้ำรััฐ ได้แก่ พันธบัีตรัรััฐบี�ล พันธบัีตรัธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ ตั�วเงินค้ำลัง 

พันธบัีตรัรััฐวิสิ�หกิจ และหุ้นก้้ท้�ออกโดย์รััฐวิสิ�หกิจหรืัอออกโดย์ภ�ค้ำเอกชำนท้�ม้ค้ำว�มมั�นค้ำง และหุ้นก้้แปลงสิภ�พ นอกจ�กน้� 

เป็นเงินฝ�กท้�ธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์ ตั�วแลกเงิน หรืัอตั�วสัิญญ�ใช้ำเงิน และบัีตรัเงินฝ�ก ท้�ออกโดย์ธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์ เป็นต้น

 - ตรั�สิ�รัทุน ท้�เป็นก�รัลงทุนในหุ้นสิ�มัญ หรืัอหุ้นบุีริัมสิิทธิท้�ออกโดย์สิถื�บีันท้�ม้ค้ำว�มมั�นค้ำง และให้ผลตอบีแทนด้  

โดย์พิจ�รัณ�ลงทุนเฉพ�ะบีริัษัทจดทะเบ้ีย์น ซึึ่�งเป็นสิม�ชิำกของกลุ่มหลักทรััพย์์ในดัชำน้ SET 100 Index หรืัอ เป็นหลักทรััพย์์ 

จดทะเบ้ีย์นอื�นท้�ม้คุ้ำณลักษณะทำ�นองเด้ย์วกันหรืัอใบีสิำ�คั้ำญแสิดงสิิทธิ (Warrant) ท้�จะซืึ่�อหุ้นสิ�มัญหรืัอหุ้นบุีริัมสิิทธิ หรืัอใบีแสิดง

สิิทธิในก�รัซืึ่�อหุ้นเพิ�มทุนท้�โอนสิิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR)

 ก�รับัีนทึกรั�ย์ก�รัของตรั�สิ�รั ณ วันท้�รั�ย์ง�น

 ตรั�สิ�รัหน้� จะใช้ำรั�ค้ำ�ปิดของตรั�สิ�รัท้�ปรัะก�ศึบีนเว็บีไซึ่ด์ตล�ดตรั�สิ�รัหน้�ไทย์ (Thai BMA) ม�บัีนทึกเป็นรั�ค้ำ�ตล�ด

เพื�อเปร้ัย์บีเท้ย์บีกับีรั�ค้ำ�ต้นทุนท้�ม้ก�รั Amortized และบัีนทึกเป็นกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนของตรั�สิ�รั

 ตรั�สิ�รัทุน จะใช้ำรั�ค้ำ�ปิดของตรั�สิ�รัท้�ปรัะก�ศึบีนเว็บีไซึ่ด์ตล�ดหลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศึไทย์ (SET Index) ม�บัีนทึกเป็น

รั�ค้ำ�ตล�ดเพื�อเปร้ัย์บีเท้ย์บีกับีรั�ค้ำ�ต้นทุนเฉล้�ย์และบัีนทึกเป็นกำ�ไรัหรัือข�ดทุนของตรั�สิ�รั ก�รัรัับีร้้ัม้ลค่้ำ�ทรััพย์์สิินสุิทธิ  

(Net Asset Value : NAV) จะเป็นก�รัค้ำำ�นวณจ�กม้ลค่้ำ�ทรััพย์์สิินรัวมท้�ค้ำำ�นวณได้หักด้วย์ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กก�รับีริัห�รัจัดก�รักองทุน 

ค่้ำ�รัับีฝ�กทรััพย์์สิิน และค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์อื�น ๆ (เช่ำน ค่้ำ�โอนพันธบัีตรั)

 4.5.2 ก�รัจำ�หน่�ย์เงินลงทุน

 เมื�อม้ก�รัจำ�หน่�ย์เงินลงทุน ผลต่�งรัะหว่�งจำ�นวนเงินสุิทธิท้�ได้รัับีและม้ลค่้ำ�ต�มบัีญช้ำ รัวมถึืงกำ�ไรัหรืัอข�ดทุน 

จ�กก�รัต้รั�ค้ำ�หลักทรััพย์์ท้�เก้�ย์วข้องท้�เค้ำย์บัีนทึกในส่ิวนของเจ้�ของ จะถ้ืกบัีนทึกในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุน

 ในกรัณ้ท้�ม้ก�รัจำ�หน่�ย์บี�งส่ิวนของเงินลงทุนท้�ถืืออย์้ ่ ก�รัค้ำำ�นวณต้นทุนสิำ�หรัับีเงินลงทุนท้�จำ�หน่�ย์ไปและเงินลงทุน 

ท้�ย์งัถืืออย์้ใ่ช้ำวิธ้ถัืวเฉล้�ย์ถ่ืวงนำ��หนัก

 นโย์บี�ย์ก�รัลงทุนเพื�อก�รับีริัห�รัเงินสิภ�พค้ำล่อง

 เงินสิภ�พค้ำล่อง หม�ย์ถึืง สิินทรััพย์์สิภ�พค้ำล่องท้� บีสิย์. ต้องดำ�รังไว้ให้เพ้ย์งพอสิำ�หรัับีก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ต่�ง ๆ  

ต�มวัตถุืปรัะสิงค์้ำของก�รับีริัห�รัสิภ�พค้ำล่อง
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4.5 เงินลงทุน (ต่อ)

 สิินทรััพย์์สิภ�พค้ำล่อง หม�ย์ถึืง เงินฝ�กหรืัอตรั�สิ�รัท�งก�รัเงินท้�ม้สิภ�พค้ำล่องและค้ำว�มมั�นค้ำงท้� บีสิย์. ต้องดำ�รังไว้เพื�อ

ค้ำว�มเพ้ย์งพอสิำ�หรัับีก�รัดำ�เนินง�นและสิ�ม�รัถืรัองรัับีก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ ได้แก่ เงินฝ�กทุกปรัะเภท ตั�วสัิญญ�ใช้ำเงิน  

ตั�วแลกเงิน พันธบัีตรั ตั�วเงินค้ำลัง กองทุนรัวมตล�ดเงินท้�ม้นโย์บี�ย์ในก�รัลงทุนสิอดค้ำล้องกับีขอบีเขตก�รัลงทุนของ บีสิย์.  

และตรั�สิ�รัท�งก�รัเงินอื�นท้�ได้รัับีก�รัอนุมัติจ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์.

 แหล่งท้�ม�และแหล่งท้�ใช้ำไปของเงินสิภ�พค้ำล่อง

 1. แหล่งท้�ม� ได้แก่ ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกัน ก�รัถือนเงินจ�กกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำลซึึ่�งบีริัห�รัโดย์บีริัษัทจัดก�รั  

ก�รัรัับีคื้ำนเงินค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ ดอกเบ้ี�ย์รัับี ดอกเบ้ี�ย์จ�กล้กหน้�ค้ำำ��ปรัะกัน เงินชำดเชำย์ต�มมติค้ำณะรััฐมนตร้ัและรั�ย์ได้อื�น ๆ เป็นต้น

 2. แหล่งท้�ใช้ำไป ได้แก่ ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในก�รัดำ�เนินง�น รั�ย์จ่�ย์ลงทุนและค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์

4.6 ค่าปีระกันชัดเชัยให้่สถาบันการเงินจากการคำ�าปีระกัน

 เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�เกิดขึ�นเมื�อ บีสิย์. ได้จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันแก่ 

ผ้้ให้ก้้ (สิถื�บัีนก�รัเงิน) เป็นจำ�นวนเท่�ใดแล้ว บีสิย์. จะได้รัับีช่ำวงสิิทธิเก้�ย์วกับีก�รัเร้ัย์กร้ัองชำำ�รัะหน้� และสิิทธิเร้ัย์กร้ัอง

 ในหลักปรัะกันต่อ SMEs ได้เท่�กับีจำ�นวนท้�จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันเงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รั

ค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�รัับีร้้ัรั�ย์ก�รั ดังน้�

 4.6.1 เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้� บีสิย์. จัดปรัะเภทโค้ำรังก�รัออกเป็น 2 โค้ำรังก�รั ดังน้�

  4.6.1.1 โค้ำรังก�รัปกติ Non - PGS

   1. ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทปกติ รัับีร้้ัรั�ย์ก�รัด้วย์จำ�นวนเงินต�มค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต�มภ�รัะค้ำำ��ปรัะกัน

บีวกดอกเบ้ี�ย์ตั�งแต่วันผิดนัดจนถึืงวันท้�ฟ้ื้องหรืัอไม่เกินเงื�อนไขต�มก�รัค้ำำ��ปรัะกันท้�รัะบุีไว้ในหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกัน

   2. ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภท NPL รัับีร้้ัรั�ย์ก�รัด้วย์จำ�นวนเงินต�มค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต�มภ�รัะค้ำำ��ปรัะกัน

บีวกดอกเบ้ี�ย์ตั�งแต่วันผิดนัดจนถึืงวันท้�ค้ำด้ถึืงท้�สุิด 

   3. ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทจัดสิรัรัวงเงินค้ำำ��ปรัะกันให้แก่ผ้้ก้้ (MOU) รัับีร้้ัรั�ย์ก�รัด้วย์จำ�นวนเงิน 

ต�มค้ำว�มรัับีผิดชำอบีต�มภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันบีวกดอกเบ้ี�ย์ตั�งแต่วันผิดนัดจนถึืงวันท้�ฟ้ื้อง หรืัอไม่เกิน 180 วัน ต�มท้�รัะบุีไว้ในหนังสืิอ 

ค้ำำ��ปรัะกัน 

   4. ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทรัับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งร่ัวมกัน (Risk Participation : RP) รัับีร้้ัรั�ย์ก�รัด้วย์จำ�นวนเงิน

ต�มค้ำว�มรัับีผิดชำอบีค้ำรึั�งหนึ�งของส่ิวนส้ิญเส้ิย์ (ส่ิวนส้ิญเส้ิย์เท่�กับีภ�รัะหน้�ค้ำงเหลือหักม้ลค่้ำ�หลักปรัะกันท้�ข�ย์ได้) บีวกดอกเบ้ี�ย์ 

ตั�งแต่วันผิดนัดจนถึืงวันท้�ฟ้ื้องแต่ไม่เกิน 180 วัน

  4.6.1.2 โค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme (PGS)

   เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บีันก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�โค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme 

จะรัับีร้้ัเมื�อม้ก�รัฟ้ื้องร้ัองค้ำด้หลังจ�ก 1 ปี นับีแต่วันท้�ออกหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกันหรืัอย์ื�นขอรัับีชำำ�รัะหน้�ในค้ำด้ล้มละล�ย์กับี SMEs  

ในกรัะบีวนก�รัท�งศึ�ลแล้ว ภ�ย์ในอ�ยุ์ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน โดย์ค้ำว�มรัับีผิดในก�รัค้ำำ��ปรัะกันของ บีสิย์. เฉพ�ะหน้�ต้นเงินของสิินเชืำ�อ 

ท้�ค้ำำ��ปรัะกัน และเฉพ�ะภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันท้�เป็น NPGs ของแต่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตรั�ร้ัอย์ละท้�กำ�หนดไว้

แต่ละโค้ำรังก�รั ของภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันเฉล้�ย์ ณ วันสิิ�นอ�ยุ์ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน โดย์ บีสิย์. จะพิจ�รัณ�จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มภ�รัะ 

ค้ำำ��ปรัะกันท้�ออกให้ SMEs แต่ละรั�ย์เต็มจำ�นวนภ�รัะค้ำำ��ปรัะกัน

 4.6.2 เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�ต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐเป็นโค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee 

Scheme (PGS) ท้�ได้รัับีมติจ�กค้ำณะรััฐมนตร้ั ซึึ่�ง บีสิย์. ได้จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มภ�รัะค้ำำ��ปรัะกนัแก่ผ้้ให้ก้้ (สิถื�บีนัก�รัเงนิ)  

เป็นจำ�นวนเท่�ใด แล้ว บีสิย์. จะได้รัับีช่ำวงสิิทธิเก้�ย์วกับีก�รัเร้ัย์กร้ัองชำำ�รัะหน้� และสิิทธิเร้ัย์กร้ัองในหลักปรัะกันต่อ SMEs ได้เท่�กับี

จำ�นวนท้�จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มภ�รัะค้ำำ��ปรัะกัน เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้� จะรัับีร้้ัเมื�อม้ก�รัฟ้ื้องร้ัอง

ค้ำด้หลังจ�ก 1 ปี นับีแต่วันท้�ออกหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกันหรืัอย์ื�นขอรัับีชำำ�รัะหน้�ในค้ำด้ล้มละล�ย์กับี SMEs ในกรัะบีวนก�รัท�งศึ�ลแล้ว 

ภ�ย์ในอ�ย์กุ�รัค้ำำ��ปรัะกัน โดย์ค้ำว�มรัับีผิดในก�รัค้ำำ��ปรัะกันของ บีสิย์. เฉพ�ะหน้�ต้นเงินของสิินเชืำ�อท้�ค้ำำ��ปรัะกัน และเฉพ�ะภ�รัะค้ำำ��

ปรัะกนัท้�เป็น NPGs ของแต่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตรั�ร้ัอย์ละท้�กำ�หนดไว้แต่ละโค้ำรังก�รั ของภ�รัะค้ำำ��ปรัะกนั

เฉล้�ย์ ณ วันสิิ�นอ�ย์กุ�รัค้ำำ��ปรัะกนั โดย์ บีสิย์. จะพิจ�รัณ�จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มภ�รัะค้ำำ��ปรัะกนัท้�ออกให้ SMEs แต่ละรั�ย์ 

เต็มจำ�นวน ภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รัต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐจะแบ่ีงเป็น 2 ส่ิวน ดังน้�
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4.6 ค่าปีระกันชัดเชัยให้่สถาบันการเงินจากการคำ�าปีระกัน (ต่อ)

  4.6.2.1 ล้กหน้�ค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รัท้�ได้รัับีเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กรััฐบี�ล บีสิย์. จะได้รัับีเงินชำดเชำย์ 

ต�มค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�เกิดขึ�นจริังแต่ไม่เกินวงเงินท้�ได้รัับีอนุมัติจ�กมติค้ำณะรััฐมนตร้ัโดย์ล้กหน้�กลุ่มน้�จะม้ทั�งส่ิวนท้�จ่�ย์จ�กเงินท้�รัับีจ�ก

ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันและเงินท้�รััฐบี�ลให้ก�รัชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ โดย์ก�รัชำดเชำย์จะพิจ�รัณ�จ่�ย์ให้ต�มค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�เกิดขึ�น

จริัง ดังนั�นล้กหน้�โค้ำรังก�รัท้�รััฐบี�ลให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือจึงคิ้ำดเป็นจำ�นวนค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์รัวมทั�งโค้ำรังก�รั ซึึ่�งในก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 

บีสิย์. จะจ่�ย์ต�มรัะย์ะเวล�ท้�กำ�หนดในหลักเกณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน โดย์จ่�ย์จ�กเงินค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันเป็นลำ�ดับีแรัก ห�กย์งัม้

ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�เกิดขึ�นเกินกว่�เงินค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันท้�ได้รัับีสิะสิม บีสิย์. จึงจะนำ�เงินส่ิวนท้�รััฐบี�ลม้มติชำดเชำย์ต�มค้ำว�ม 

เส้ิย์ห�ย์ท้�เกิดขึ�นจริังแต่ไม่เกินวงเงินท้�อนุมัติ ม�จ่�ย์ในลำ�ดับีถัืดไป

  4.6.2.2 ล้กหน้�ค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รัท้�ไม่ได้รัับีเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กรััฐบี�ล เป็นโค้ำรังก�รัท้� บีสิย์. ได้รัับีก�รั

อนุมัติจ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. ให้ดำ�เนินก�รัค้ำำ��ปรัะกนัต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ ในก�รัตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จะตั�งสิำ�รัอง 

จ�กเงนิรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกนัท้�รัับีร้้ัในแต่ละงวดบีญัช้ำด้วย์จำ�นวนท้�เท่�กัน ซึึ่�งในก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกนัชำดเชำย์ บีสิย์. จะจ่�ย์ต�ม

รัะย์ะเวล�ท้�กำ�หนดในหลักเกณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันจ�กเงินค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันท้�ได้รัับีเท่�นั�น โดย์โค้ำรังก�รัต�มมติ ค้ำรัม. น้�  

บีสิย์. จะไม่ได้รัับีเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รัจ�กรััฐบี�ล

4.7 สำารองค่าปีระกันชัดเชัย

 สิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์เกิดจ�กภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันท้� บีสิย์. ค้ำำ��ปรัะกันให้กับี SMEs เป็น

 1. ภ�รัะผ้กพันท้�เป็นรั�ย์ก�รันอกงบีแสิดงฐ�นะก�รัเงินของผ้้ให้ก้้ (ล้กหน้�ของสิถื�บัีนก�รัเงิน) ท้�ถ้ืกจัดชัำ�นเป็นสิินทรััพย์์ 

จัดชัำ�นตำ��กว่�ม�ตรัฐ�น จัดชัำ�นสิงสัิย์ และจัดชัำ�นสิงสัิย์จะส้ิญหรืัอ

  2. ภ�รัะผ้กพันท้�เป็นรั�ย์ก�รันอกงบีแสิดงฐ�นะก�รัเงินจะรัับีร้้ัเป็นปรัะม�ณก�รัหน้�สิินต�มม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำ ฉบัีบีท้� 37 

(ปรัับีปรุัง 2563) เมื�อเข้�เงื�อนไขทุกข้อดังต่อไปน้�

  2.1 ม้ภ�รัะผ้กพันในปัจจุบัีนซึึ่�งเกิดจ�กเหตกุ�รัณ์ในอด้ตไม่ว่�ภ�รัะผ้กพันนั�นจะเป็นภ�รัะผ้กพันต�มกฎหม�ย์

หรืัอภ�รัะผ้กพันจ�กก�รัอนุม�น

  2.2 ม้ค้ำว�มเป็นไปได้ค่้ำอนข้�งแน่ท้� บีสิย์. จะส้ิญเส้ิย์ทรััพย์�กรัท้�ม้ปรัะโย์ชำน์เชิำงเศึรัษฐกิจต่อกิจก�รัเพื�อจ่�ย์ชำำ�รัะ

ภ�รัะผ้กพันดังกล่�ว

  2.3 สิ�ม�รัถืปรัะม�ณม้ลค่้ำ�ภ�รัะผ้กพันได้อย่์�งน่�เชืำ�อถืือ

 เนื�องจ�ก บีสิย์. ไม่ได้เป็นผ้้ให้ก้้หรืัอผ้้ให้สิินเชืำ�อ ก�รัตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จึงอ้�งอิงก�รัจัดชัำ�นสิินทรััพย์์ของสิถื�บัีน 

ก�รัเงินท้�เป็นผ้้ให้ก้้ ซึึ่�งสิถื�บัีนก�รัเงินท้�เป็นผ้้ให้ก้้ย์มืหรืัอผ้้ให้สิินเชืำ�อได้จัดชัำ�นต�มปรัะก�ศึธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ท้� สิกสิ. 23/2562 

ลงวันท้� 2 กันย์�ย์น 2562 เรืั�อง หลักเกณฑ์์ก�รัจัดชัำ�นและก�รักันเงินสิำ�รัองของสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจสิรุัปสิ�รัะสิำ�คั้ำญ ดังน้�

 สิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ เป็นปรัะม�ณก�รัหน้�สิินท้�ค้ำ�ดว่�จะเกิดขึ�นจ�ก บีสิย์. เข้�ไปรัับีภ�รัะก�รัค้ำำ��ปรัะกัน SMEs  

กับีสิถื�บัีนก�รัเงินท้�เป็นผ้้ให้ก้้ ซึึ่�ง บีสิย์. ม้หลักเกณฑ์์ในก�รัตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์สิำ�หรัับีภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันของหน้�จัดชัำ�น 

ด้อย์คุ้ำณภ�พสิำ�หรัับีโค้ำรังก�รัปกติและโค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme (PGS) เป็นดังน้�

 4.7.1 โค้ำรังก�รัปกติ

 ตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ สิำ�หรัับีล้กหน้�ด้อย์คุ้ำณภ�พโค้ำรังก�รัปกติ ดังน้�

 a. สิินทรััพย์์จัดชัำ�นปกติ และสิินทรััพย์์จัดชัำ�นกล่�วถึืงเป็นพิเศึษ บีสิย์. ไม่ตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์

 b. สิินทรััพย์์จัดชัำ�นตำ��กว่�ม�ตรัฐ�น สิินทรััพย์์จัดชัำ�นสิงสัิย์ สิินทรััพย์์จัดชัำ�นสิงสัิย์จะส้ิญ บีสิย์. ตั�งสิำ�รัองในอตัรั�ร้ัอย์ละ 100

 วิธ้ก�รัค้ำำ�นวณก�รักันสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ แบ่ีงต�มวิธ้ก�รัค้ำำ�นวณค้ำว�มรัับีผิดเป็น 2 กลุ่ม ดังน้�

 กลุ่มท้� 1 ได้แก่ ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทโค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทปกติ โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภท NPL (Non -  

Performing Loan) โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกนัปรัะเภทจัดสิรัรัวงเงินค้ำำ��ปรัะกันให้แก่ผ้้ก้้ (MOU) ม้หลักเกณฑ์์ก�รักันสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์

สิำ�หรัับีภ�รัะค้ำำ��ปรัะกัน ดังน้�

 ก�รักนัสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกนัชำดเชำย์ ค้ำำ�นวณจ�กร้ัอย์ละ 100 ของภ�รัะค้ำว�มรัับีผิดในก�รัค้ำำ��ปรัะกนัของล้กหน้�จัดชัำ�นตำ��กว่�

ม�ตรัฐ�น (เกรัด C) จัดชัำ�นสิงสัิย์ (เกรัด D) หรืัอจัดชัำ�นสิงสัิย์จะส้ิญ 

 กลุ่มท้� 2 ก�รัค้ำำ��ปรัะกันปรัะเภทโค้ำรังก�รั Risk Participation (RP) ม้หลักเกณฑ์์ก�รักันสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์สิำ�หรัับี

ภ�รัะค้ำำ��ปรัะกัน ดังน้�
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4.7 สำารองค่าปีระกันชัดเชัย (ต่อ)

 ก�รักันสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ ค้ำำ�นวณจ�กร้ัอย์ละ 100 สิำ�หรัับีส่ิวนต่�งรัะหว่�งย์อดหน้�ต�มบัีญช้ำกับีม้ลค่้ำ�ปัจจุบัีน 

ของกรัะแสิเงินสิดท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีจ�กล้กหน้� หรืัอม้ลค่้ำ�ปัจจุบัีนของกรัะแสิเงินสิดท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีจ�กก�รัจำ�หน่�ย์หลักปรัะกัน 

(ต�มวิธ้ก�รัท้�ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์กำ�หนด)

  4.7.2 ก�รัตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ สิำ�หรัับีภ�รัะผ้กพันนอกงบีแสิดงฐ�นะก�รัเงิน โค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee 

Scheme (PGS) เป็นดังน้�

 โค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme เป็นโค้ำรังก�รัท้�กำ�หนดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ส้ิงสุิดท้�เป็นภ�รัะค้ำำ��ปรัะกนัหน้�จัดชัำ�น 

ด้อย์คุ้ำณภ�พ (NPGs) ต�มอตัรั�ร้ัอย์ละท้�กำ�หนดในแต่ละ Portfolio ของภ�รัะค้ำำ��ปรัะกนัเฉล้�ย์ ณ วันสิิ�นอ�ย์กุ�รัค้ำำ��ปรัะกนัก�รั 

กันเงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์โค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme ตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ด้วย์จำ�นวนเงินเท่�กับีก�รั 

รัับีร้้ัรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสุิทธิในปีนั�น ๆ

 สิำ�หรัับีก�รัตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มม�ตรัก�รัโค้ำรังก�รัของรััฐบี�ล มติค้ำณะรััฐมนตร้ัได้กำ�หนดจำ�นวนเงินเพื�อชำดเชำย์

ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ของแต่ละโค้ำรังก�รัแก่ บีสิย์. โดย์ บีสิย์. จะรัับีร้้ัเงินจำ�นวนน้�เป็นสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กรััฐบี�ล 

และรัับีร้้ัเป็นรั�ย์ได้เงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กรััฐบี�ลในค้ำรั�วเด้ย์วกัน เมื�อม้ข้อบ่ีงช้ำ�ว่�แต่ละไตรัม�สิเงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์

สุิทธิค้ำงเหลือน้อย์กว่�ก�รัรัับีร้้ัรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสิะสิม

 เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์โค้ำรังก�รั PGS บีสิย์. ตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ�กก�รัปรัะม�ณก�รัค้ำว�มส้ิญเส้ิย์ ท้�อ�จเกิด

ขึ�นแต่ไม่เกินค้ำว�มรัับีผิดท้� บีสิย์. ต้องจ่�ย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินผ้้ให้ก้้แก่ SMEs ต�มหลักเกณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันของแต่ละโค้ำรังก�รั  

โดย์ก�รัตั�งสิำ�รัอง บีสิย์. แย์กก�รัตั�งสิำ�รัอง ดังน้�

  1.1 สิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ตั�งต�มก�รัรัับีร้้ัรั�ย์ได้ในแต่ละงวดบัีญช้ำ ซึึ่�งเป็นก�รัรัับีร้้ัรั�ย์ได้จ�กค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์ม 

ค้ำำ��ปรัะกันท้� บีสิย์. ได้รัับีทั�งโค้ำรังก�รัจ�ก SMEs และจ�กส่ิวนท้�รััฐบี�ลจ่�ย์ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันแทนให้แก่ SMEs 

  1.2 สิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ�กเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รัต�มนโย์บี�ย์รััฐ บีสิย์. จะตั�งสิำ�รัองเงินชำดเชำย์

ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กรััฐบี�ล ห�กเงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มก�รัรัับีร้้ัรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสิะสิมม้ไม่เพ้ย์งพอต่อก�รัจ่�ย์

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ในแต่ละไตรัม�สิ บีสิย์. จะนำ�ส่ิวนต่�งท้�รัับีร้้ัรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสิะสิมหักกับีค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ่�ย์สิะสิม

ม�ตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐและรัับีรั้้เป็นรั�ย์ได้เงินชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐด้วย์จำ�นวนท้�เท่�กัน  

ในกรัณ้ท้�รััฐบี�ลยั์งไม่ได้จัดสิรัรัเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ส่ิวนน้�ให้ บีสิย์. และ บีสิย์. ต้องสิำ�รัองจำ�นวนเงินดังกล่�วน้� บีสิย์. จะตั�งรััฐบี�ล

เป็นล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์จ�กรััฐบี�ลต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ

4.8 การรับสภาพห่น้�

 ล้กหน้�ท้� บีสิย์. จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ให้แก่สิถื�บัีนก�รัเงินผ้้ให้ก้้ในก�รัติดต�มหน้�กับีล้กหน้�นอกจ�กก�รัดำ�เนินค้ำด้ท�ง

กฎหม�ย์แล้ว บีสิย์. ให้ล้กหน้�ย์อมรัับีสิภ�พหน้�ก่อนก�รัดำ�เนนิค้ำด้ ด้วย์ม้ลหน้�ท้�ล้กหน้�ย์อมรัับีว่� บีสิย์. ได้ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อของ 

ล้กหน้�ต่อสิถื�บัีนก�รัเงินผ้้ให้ก้้ และ บีสิย์. เป็นผ้้จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ให้แก่สิถื�บัีนก�รัเงินผ้้ให้ก้้นั�นต�มต้นเงิน (ต้นเงิน หม�ย์ถึืง 

จำ�นวนเงินพร้ัอมดอกเบ้ี�ย์จำ�นวนหนึ�งท้� บีสิย์. จ่�ย์ให้แก่สิถื�บัีนก�รัเงินต�มสิิทธิในเงื�อนไขของหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกันแต่ละฉบัีบี หรืัอ

แต่ละ Portfolio โดย์ก�รัรัับีสิภ�พหน้� ล้กหน้�ได้ย์อมรัับีท้�จะชำดใช้ำต้นเงินและดอกเบ้ี�ย์ของต้นเงินในอัตรั�ร้ัอย์ละต�มท้�กฎหม�ย์กำ�หนด)

4.9 ค่าเผ่�อการปีรับโครงสร้างห่น้�

 บีสิย์. ม้วิธ้ก�รัปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้�ให้แก่ล้กหน้� ดังต่อไปน้�

 1. ชำำ�รัะต้นเงินพร้ัอมดอกเบ้ี�ย์เต็มจำ�นวน

 2. ชำำ�รัะต้นเงินเต็มจำ�นวนแต่ขอลดหย่์อนดอกเบ้ี�ย์

4.10 ล่กห่น้�รอการชัดเชัยจากรัฐบาลตามธุัรกรรมนโยบายรัฐ

 โค้ำรังก�รัต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ เกิดขึ�นต�มมติค้ำณะรััฐมนตร้ั (ค้ำรัม.) โดย์ให้ บีสิย์. ดำ�เนินก�รัต�มนโย์บี�ย์รััฐบี�ล เพื�อให้

สิอดค้ำล้องกับีก�รัพัฒน�เศึรัษฐกิจ ซึึ่�งก�รัดำ�เนินก�รัในแต่ละโค้ำรังก�รัต�มมติ ค้ำรัม. นั�น จะกำ�หนดค้ำว�มช่ำวย์เหลือ โดย์แบ่ีงเป็นเงิน

อุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน และเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รั
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4.10 ล่กห่น้�รอการชัดเชัยจากรัฐบาลตามธุัรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)

 เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน เป็นเงินส่ิวนท้�รััฐบี�ลให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือ SMEs โดย์ก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน

แทน SMEs ให้แก่ บีสิย์. โดย์เงินค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกนัน้� ในกรัณ้ท้�รััฐบี�ลย์งัไม่จ่�ย์เงินงบีปรัะม�ณอดุหนุนส่ิวนน้�ให้แก่ บีสิย์.  

ณ วันท้�ค้ำำ��ปรัะกันสิินเช้ำ�อให้แก่ SMEs บีสิย์. จะตั�งรััฐบี�ลเป็นล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์เป็นรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันค้้ำ�งรัับีจ�ก

รััฐบี�ล เท่�กับีจำ�นวนเงินท้�รัับีร้้ัรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันในแต่ละรัอบีบัีญช้ำ

 เงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันจ�กรััฐบี�ล เป็นส่ิวนท้�รััฐบี�ลจ่�ย์เงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ให้แก่ บีสิย์. เพื�อ

ชำดเชำย์โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันท้�เกิดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ต�มท้�เกิดขึ�นจริังแต่ไม่เกินวงเงินค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ส้ิงสุิดท้�กำ�หนดไว้ต�มมติ ค้ำรัม. สิำ�หรัับี

จำ�นวนเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ บีสิย์. จะรัับีร้้ัรั�ย์ก�รัเฉพ�ะจำ�นวนเงนิผลต่�งท้�เกิดขึ�นจ�กรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มสิะสิมม้น้อย์กว่�

จำ�นวนเงนิจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกนัชำดเชำย์สิะสิม ณ สิิ�นงวดใดงวดหนึ�ง และตั�งรััฐบี�ลเป็นล้กหน้�ค่้ำ�ปรัะกนัชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ค้้ำ�งรัับีจ�ก

รััฐบี�ล ต�มจำ�นวนเงินผลต่�งท้�รัับีร้้ั ณ สิิ�นงวดนั�น ๆ

4.11 ท้�ดิน อาคารและอุปีกรณ์

 ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์แสิดงในงบีแสิดงฐ�นะก�รัเงินด้วย์รั�ค้ำ�ทุนหักค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�สิะสิม

 รั�ค้ำ�ทนุรัวมถืงึต้นทุนท�งตรังท้�เก้�ย์วข้องกับีก�รัได้ม�ของสิินทรััพย์์ ต้นทุนท�งตรังอื�น ๆ  ท้�เก้�ย์วข้องกับีก�รัจดัห�สิินทรััพย์์

เพื�อให้สิินทรััพย์์นั�นอย์้ใ่นสิภ�พท้�พร้ัอมจะใช้ำง�นได้ต�มค้ำว�มปรัะสิงค์้ำ ต้นทุนในก�รัรืั�อถือน ก�รัขนย้์�ย์และก�รับ้ีรัณะสิถื�นท้�ตั�ง

ของสิินทรััพย์์และต้นทุนก�รัก้ยื้์มถืือเป็นต้นทุนของสิินทรััพย์์ ก�รัซืึ่�อลิขสิิทธิ�ซึ่อฟื้ท์แวร์ัท้�เป็นส่ิวนสิำ�คั้ำญในรัะบีบีก�รัทำ�ง�นของ

อุปกรัณ์ถ้ืกบัีนทึกเป็นส่ิวนหนึ�งของอุปกรัณ์

 ส่ิวนปรัะกอบีของท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ แต่ละรั�ย์ก�รัท้�ม้อ�ยุ์ก�รัให้ปรัะโย์ชำน์ไม่เท่�กันจะถ้ืกบัีนทึกเป็นรั�ย์ก�รัแย์ก

ต่�งห�กในท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ 

 รั�ย์จ่�ย์เก้�ย์วกับีก�รัต่อเติม ก�รัต่ออ�ย์ ุหรืัอก�รัปรัับีปรุังสิินทรััพย์์ให้ด้ขึ�น ซึึ่�งทำ�ให้รั�ค้ำ�เปล้�ย์นแทนในปัจจุบัีนของสิินทรััพย์์

เพิ�มขึ�นอย่์�งเป็นสิ�รัะสิำ�คั้ำญจะรัวมเป็นรั�ค้ำ�ทุนของสิินทรััพย์์ ส่ิวนค่้ำ�ซ่ึ่อมแซึ่มและค่้ำ�บีำ�รุังรัักษ� รัับีร้้ัเป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในรัอบีรัะย์ะ

เวล�บัีญช้ำท้�เกิดขึ�น

 กำ�ไรัและข�ดทุนจ�กก�รัจำ�หน่�ย์ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ คื้ำอผลต่�งรัะหว่�งสิิ�งตอบีแทนสุิทธิท้�ได้รัับีจ�กก�รัจำ�หน่�ย์กับี

ม้ลค่้ำ�ต�มบัีญช้ำของท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ จะรัับีร้้ัเป็นรั�ย์ได้อื�นหรืัอค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์อื�นในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุน

 รั�ย์จ่�ย์ฝ่�ย์ทุนท้�เกิดขึ�นภ�ย์หลัง

 รั�ย์จ่�ย์ท้�เกิดขึ�นภ�ย์หลังท้�เก้�ย์วข้องกับี ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ จะถ้ืกบัีนทึกเพิ�มในบัีญช้ำของสิินทรััพย์์ท้�เก้�ย์วข้อง  

ห�กม้ค้ำว�มเป็นไปได้ค่้ำอนข้�งแน่ว่� บีสิย์. จะได้รัับีปรัะโย์ชำน์เชิำงเศึรัษฐกจิในอน�ค้ำตจ�กสิินทรััพย์์ดังกล่�วและสิ�ม�รัถืวดัม้ลค่้ำ�ต้นทุน

รั�ย์ก�รันั�นได้อย่์�งน่�เชืำ�อถืือ ในกรัณ้ท้�ไม่เข้�เงื�อนไขข้�งต้นจะบัีนทึกเป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในงวดท้�เกิดขึ�น

 ค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�

 ค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�ค้ำำ�นวณจ�กม้ลค่้ำ�เสืิ�อมสิภ�พของรั�ย์ก�รัอ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ ซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์รั�ค้ำ�ทุนของสิินทรััพย์์หรืัอ

ต้นทุนในก�รัเปล้�ย์นแทนอื�น หักด้วย์ม้ลค่้ำ�ค้ำงเหลือของสิินทรััพย์์

 ค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�บัีนทึกเป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุน ค้ำำ�นวณโดย์วิธ้เส้ินตรังต�มเกณฑ์์อ�ย์กุ�รัใช้ำง�นโดย์ปรัะม�ณของ

สิินทรััพย์์แต่ละรั�ย์ก�รั ค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�ค้ำำ�นวณจ�กรั�ค้ำ�ทุนโดย์วิธ้เส้ินตรัง ต�มอ�ย์ุก�รัให้ปรัะโย์ชำน์โดย์ปรัะม�ณของสิินทรััพย์์ 

ดังต่อไปน้�

  ปีระเภทสินทรัพย์   อายุการให้่ปีระโยชัน์

  อ�ค้ำ�รั    20  ปี

  เค้ำรืั�องตกแต่งและติดตรึังสิำ�นักง�น 5 - 10  ปี

  เค้ำรืั�องใช้ำสิำ�นักง�น   5  ปี

  ค้ำอมพิวเตอร์ัและอุปกรัณ์  3 ปี

  ย์�นพ�หนะ   5 ปี

  ส่ิวนปรัับีปรุังอ�ค้ำ�รัสิำ�นักง�น 5 - 10  ปี
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4.12 สินทรัพย์ไม่ม้ตัวิตน

 สิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนท้�ม้อ�ย์ุก�รัใช้ำง�นจำ�กัดแสิดงในงบีแสิดงฐ�นะก�รัเงินด้วย์รั�ค้ำ�ทุนหักค่้ำ�ตัดจำ�หน่�ย์สิะสิมและ 

ค่้ำ�เผื�อก�รัด้อย์ค่้ำ�ของสิินทรััพย์์

 รั�ย์จ่�ย์ฝ่�ย์ทุนท้�เกิดขึ�นภ�ย์หลัง

 รั�ย์จ่�ย์ท้�เกิดขึ�นภ�ย์หลังจะบัีนทึกเป็นสิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนเมื�อม้ค้ำว�มเป็นไปได้ค่้ำอนข้�งแน่ท้�จะได้รัับีปรัะโย์ชำน์เชิำงเศึรัษฐกิจ

ในอน�ค้ำตจ�กรั�ย์ก�รัดังกล่�วและสิ�ม�รัถืวัดม้ลค่้ำ�ต้นทุนของรั�ย์ก�รันั�นได้อย่์�งน่�เชืำ�อถืือ ในกรัณ้ท้�ไม่เข้�เงื�อนไขข้�งต้นจะบัีนทึก

เป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในงวดท้�เกิดขึ�น

 ค่้ำ�ตัดจำ�หน่�ย์

 ค่้ำ�ตัดจำ�หน่�ย์บัีนทึกเป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนค้ำำ�นวณโดย์วิธ้เส้ินตรัง ซึึ่�งส่ิวนใหญ่จะสิะท้อนร้ัปแบีบีและรัะย์ะเวล�

ท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีปรัะโย์ชำน์ในอน�ค้ำตจ�กสิินทรััพย์์นั�น โดย์เริั�มตัดจำ�หน่�ย์สิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนเมื�อสิินทรััพย์์นั�นพร้ัอมท้�จะให้ปรัะโย์ชำน์ 

อ�ย์กุ�รัให้ปรัะโย์ชำน์โดย์ปรัะม�ณของสิินทรััพย์์ แต่ละปรัะเภทม้ดังน้� 

  โปรัแกรัมค้ำอมพิวเตอร์ั  3 - 10  ปี

 สิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนท้�ม้อ�ย์กุ�รัให้ปรัะโย์ชำน์ท้�ไม่ทรั�บีแน่นอนจะถ้ืกปรัะเมินก�รัด้อย์ค่้ำ�อย่์�งม้รัะบีบี ณ ทุกวันท้�รั�ย์ง�น 

วิธ้ก�รัตัดจำ�หน่�ย์ รัะย์ะเวล�ท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีปรัะโย์ชำน์ และม้ลค่้ำ�ค้ำงเหลือจะถ้ืกทบีทวนทุกปีและปรัับีปรุังต�มค้ำว�มเหม�ะสิม

4.13 สัญญาเช่ัา

 สัิญญ�เช่ำ�ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ ซึึ่�งผ้้เช่ำ�เป็นผ้้รัับีค้ำว�มเส้ิ�ย์งและผลตอบีแทนของค้ำว�มเป็นเจ้�ของเกือบีทั�งหมดถืือเป็น

สัิญญ�เช่ำ�ท�งก�รัเงิน ซึึ่�งบัีนทึกเป็นรั�ย์จ่�ย์ฝ่�ย์ทุนด้วย์ม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมของสิินทรััพย์์ท้�เช่ำ�หรืัอม้ลค่้ำ�ปัจจุบัีนสุิทธิของจำ�นวนเงินท้�

ต้องจ่�ย์ต�มสัิญญ�เช่ำ� แล้วแต่ม้ลค่้ำ�ใดจะตำ��กว่� จำ�นวนเงินท้�ต้องจ่�ย์ดังกล่�วจะปันส่ิวนรัะหว่�งหน้�สิินและค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ท�งก�รัเงิน

เพื�อให้ได้อัตรั�ดอกเบ้ี�ย์ค้ำงท้�ต่อหน้�สิินค้ำงค้้ำ�งอย์้ ่โดย์พิจ�รัณ�แย์กแต่ละสัิญญ� ภ�รัะผ้กพันต�มสัิญญ�เช่ำ�หักค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ท�งก�รัเงิน

จะบัีนทึกเป็นหน้�สิิน ส่ิวนดอกเบ้ี�ย์จ่�ย์จะบัีนทึกในงบีกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจตลอดอ�ยุ์ของสัิญญ�เช่ำ�เพื�อทำ�ให้อัตรั�ดอกเบ้ี�ย์แต่ละ

งวดเป็นดอกเบี้�ย์ค้ำงท้�สิำ�หรัับีย์อดค้ำงเหลอืของหน้�สิินท้�เหลืออย์้ ่สิินทรััพย์์ท้�ได้ม�ต�มสิญัญ�เช่ำ�ก�รัเงนิจะค้ำดิค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�ตลอดอ�ย์ุ

ก�รัให้ปรัะโย์ชำน์ของสิินทรััพย์์ท้�เช่ำ�หรืัออ�ย์ขุองสัิญญ�เช่ำ�แล้วแต่รัะย์ะใดจะน้อย์กว่�

 ก�รัถืือปฏิิบัีติม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 16 เรืั�อง สัิญญ�เช่ำ� บีสิย์. ในฐ�นะผ้้เช่ำ� รัับีร้้ัสิินทรััพย์์สิิทธิก�รัใช้ำ

และหน้�สิินต�มสิญัญ�เช่ำ�ด้วย์ม้ลค่้ำ�ปัจจุบัีนของภ�รัะต�มสิญัญ�เช่ำ�รัวมกับีต้นทุนท�งตรังเริั�มแรัก และตดัจำ�หน่�ย์สิินทรััพย์์สิิทธิ

ก�รัใช้ำด้วย์วิธ้เส้ินตรังตลอดอ�ย์สัุิญญ�เช่ำ�

 สิินทรััพย์์สิิทธิก�รัใช้ำ

 ม้ลค่้ำ�ของสิินทรััพย์์สิิทธิก�รัใช้ำบัีนทึกด้วย์รั�ค้ำ�ทุน ก�รัคิ้ำดอัตรั�คิ้ำดลด (Discount Rate) ใช้ำอัตรั�ต�มท้�รัะบุีในสัิญญ�  

(ถ้ื�ม้) หรืัอใช้ำอัตรั�เงินก้้ย์มืถัืวเฉล้�ย์ของธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ สิำ�หรัับีสัิญญ�เช่ำ�รัถืย์นต์อ้�งอิงอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์จ�กบีริัษัทเช่ำ�ซืึ่�อ

รัถืย์นต์แห่งหนึ�งก�รัค้ำำ�นวณค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�และก�รัรัับีร้้ัดอกเบ้ี�ย์จ่�ย์ค้ำำ�นวณโดย์ใช้ำวิธ้เส้ินตรังต�มอ�ย์ุก�รัใช้ำง�นของสิินทรััพย์์ 

สิิทธิก�รัใช้ำ โดย์พิจ�รัณ�ก�รัเลือกใช้ำสิิทธิขย์�ย์อ�ย์สัุิญญ�เช่ำ�

 บีสิย์. นำ�ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 16 ม�ถืือปฏิิบัีติ โดย์ไม่ปรัับีย้์อนหลังกับีข้อม้ลเปร้ัย์บีเท้ย์บีใหม่ และ

รัับีร้้ัผลกรัะทบีสิะสิมจ�กก�รันำ�ม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 16 ม�ปฏิิบัีติใช้ำค้ำรัั�งแรัก ณ วันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563  

รัวมถึืง บีสิย์. ปรัับีปรุังสิินทรััพย์์สิิทธิก�รัใช้ำและรัับีร้้ัหน้�สิินต�มสัิญญ�เช่ำ� สิำ�หรัับีสัิญญ�เช่ำ�ท้�เค้ำย์จัดปรัะเภทเป็นสัิญญ�เช่ำ�ดำ�เนิน

ง�นด้วย์ม้ลค่้ำ�ปัจจุบัีนของเงินจ่�ย์ชำำ�รัะต�มสัิญญ�เช่ำ�ท้�เหลืออย์้คิ่้ำดลดด้วย์อัตรั�คิ้ำดลด ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 ม้สิินทรััพย์์รัวม

และหน้�สิินรัวมเนื�องม�จ�กก�รัรัับีร้้ัสิินทรััพย์์สิิทธิก�รัใช้ำและหน้�สิินต�มสัิญญ�เช่ำ�ต�มงบีก�รัเงิน จำ�นวน 29.48 ล้�นบี�ท  

และจำ�นวน 30.51 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี

4.14 การด้อยค่า

 สิินทรััพย์์ต�มบัีญช้ำของ บีสิย์. ได้รัับีก�รัทบีทวน ณ ทุกวันท้�รั�ย์ง�นว่�ม้ข้อบ่ีงช้ำ�เรืั�องก�รัด้อย์ค่้ำ�หรืัอไม่ ในกรัณ้ท้�ม้ข้อบ่ีงช้ำ�

ก�รัด้อย์ค่้ำ�จะทำ�ก�รัปรัะม�ณม้ลค่้ำ�ของสิินทรััพย์์ท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีคื้ำน ม้ลค่้ำ�ท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีคื้ำนจะถ้ืกปรัะม�ณในช่ำวงเวล�เด้ย์วกัน

ของแต่ละปี
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4.14 การด้อยค่า (ต่อ)

 ข�ดทุนจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ�รัับีร้้ัเมื�อม้ลค่้ำ�ต�มบัีญช้ำของสิินทรััพย์์ หรืัอม้ลค่้ำ�ต�มบัีญช้ำของหน่วย์สิินทรััพย์์ท้�ก่อให้เกิดเงินสิดส้ิง

กว่�ม้ลค่้ำ�ท้�จะได้รัับีคื้ำน ข�ดทุนจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ�รัับีร้้ัในงบีกำ�ไรัข�ดทุนและกำ�ไรัข�ดทนุเบ็ีดเสิร็ัจอื�นเว้นแต่เมื�อม้ก�รักลับีรั�ย์ก�รัก�รั

ปรัะเมินม้ลค่้ำ�ของสิินทรััพย์์เพิ�มของสิินทรััพย์์ชิำ�นเด้ย์วกันท้�เค้ำย์รัับีรั้ใ้นส่ิวนของเจ้�ของและม้ก�รัด้อย์ค่้ำ�ในเวล�ต่อม� ในกรัณ้น้�จะ

รัับีร้้ัในส่ิวนของเจ้�ของ

 เมื�อม้ก�รัลดลงในม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมของสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงนิเผื�อข�ย์ ซึึ่�งได้บัีนทึกในกำ�ไรัข�ดทนุเบ็ีดเสิร็ัจอื�น และม้ค้ำว�ม

ชัำดเจนว่�สิินทรััพย์์ดังกล่�วม้ก�รัด้อย์ค่้ำ� ย์อดข�ดทุนซึึ่�งเค้ำย์บัีนทึกในกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�นจะถ้ืกบัีนทึกในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนโดย์

ไม่ต้องปรัับีกับีย์อดสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงินดังกล่�ว ย์อดข�ดทุนท้�บัีนทึกในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนเป็นผลต่�งรัะหว่�งม้ลค่้ำ�ต�มบัีญช้ำกับีม้ลค่้ำ�

ย์ติุธรัรัมในปัจจุบัีนของสิินทรััพย์์ หักข�ดทุนจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ�ของสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงินนั�น ๆ ซึึ่�งเค้ำย์รัับีร้้ัแล้วในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุน

 ก�รัค้ำำ�นวณม้ลค่้ำ�ท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีคื้ำน

 ม้ลค่้ำ�ท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีคื้ำนของสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงินสิำ�หรัับีหลักทรััพย์์เผื�อข�ย์ ค้ำำ�นวณโดย์อ้�งอิงถึืงม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมม้ลค่้ำ�ท้�

ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีคื้ำนของสิินทรััพย์์ท้�ไม่ใช่ำสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงิน หม�ย์ถึืง ม้ลค่้ำ�จ�กก�รัใช้ำของสิินทรััพย์์หรืัอม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมของสิินทรััพย์์

หักต้นทุนในก�รัข�ย์แล้วแต่ม้ลค่้ำ�ใดจะส้ิงกว่� ในก�รัปรัะเมนิม้ลค่้ำ�จ�กก�รัใช้ำของสิินทรััพย์์ค้ำำ�นวณโดย์ปรัะม�ณก�รักรัะแสิเงนิสิด

ท้�จะได้รัับีในอน�ค้ำตจะคิ้ำดลดเป็นม้ลค่้ำ�ปัจจุบัีนโดย์ใช้ำอัตรั�คิ้ำดลดก่อนค้ำำ�นึงถึืงภ�ษ้เงินได้เพื�อให้สิะท้อนม้ลค่้ำ�ท้�อ�จปรัะเมินได้ 

ในตล�ดปัจจุบัีน ซึึ่�งแปรัไปต�มเวล�และค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ม้ต่อสิินทรััพย์์ สิำ�หรัับีสิินทรััพย์์ท้�ไม่ก่อให้เกิดกรัะแสิเงินสิดรัับีโดย์อิสิรัะ 

จ�กสิินทรััพย์์อื�น จะพิจ�รัณ�ม้ลค่้ำ�ท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีคื้ำนรัวมกับีหน่วย์สิินทรััพย์์ ท้�ก่อให้เกิดเงินสิดท้�สิินทรััพย์์นั�นเก้�ย์วข้องด้วย์

  ก�รักลับีรั�ย์ก�รัด้อย์ค่้ำ�

 ข�ดทนุจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ�ของสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงนิ จะถ้ืกกลบัีรั�ย์ก�รัเมื�อม้ลค่้ำ�ท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีคื้ำนเพิ�มขึ�นในภ�ย์หลัง และ

ก�รัเพิ�มขึ�นนั�นสัิมพันธ์โดย์ตรังกบัีข�ดทนุจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ�ท้�เค้ำย์รัับีร้้ัในกำ�ไรัหรัอืข�ดทนุ ก�รักลบัีรั�ย์ก�รัจะถ้ืกบัีนทึกในกำ�ไรัหรัอื

ข�ดทุน ส่ิวนสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงินท้�จัดปรัะเภทเป็นหลักทรััพย์์เผื�อข�ย์ ก�รักลับีรั�ย์ก�รัจะถ้ืกรัับีร้้ัโดย์ตรังในกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�น

 ข�ดทุนจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ�ของสิินทรััพย์์ท้�ไม่ใช่ำสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงินท้�เค้ำย์รัับีร้้ัในงวดก่อนจะถ้ืกปรัะเมิน ณ ทุกวันท้�ท้�ออก

รั�ย์ง�นว่�ม้ข้อบ่ีงช้ำ�เรืั�องก�รัด้อย์ค่้ำ�หรืัอไม่และจะถ้ืกกลบัีรั�ย์ก�รั ห�กม้ก�รัเปล้�ย์นแปลงปรัะม�ณก�รัท้�ใช้ำในก�รัค้ำำ�นวณม้ลค่้ำ� 

ท้�ค้ำ�ดว่�จะได้รัับีคื้ำน ข�ดทุนจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ�จะถ้ืกกลับีรั�ย์ก�รัเพ้ย์งเท่�ท้�ม้ลค่้ำ�ต�มบัีญช้ำของสิินทรััพย์์ไม่เกินกว่�ม้ลค่้ำ�ต�มบัีญช้ำ

ภ�ย์หลังหักค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�หรืัอค่้ำ�ตัดจำ�หน่�ย์ เสิมือนหนึ�งไม่เค้ำย์ม้ก�รับัีนทึกข�ดทุนจ�กก�รัด้อย์ค่้ำ�ม�ก่อน

4.15 ภาระผ่กพันผลปีระโยชัน์ของพนักงาน

 ผลปรัะโย์ชำน์รัะย์ะสัิ�นของพนักง�น รัับีร้้ัม้ลค่้ำ�ท้�ค้ำ�ดว่�จะจ่�ย์ชำำ�รัะเป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนเมื�อพนักง�นทำ�ง�นให้

 ผลปรัะโย์ชำน์หลังออกจ�กง�น - โค้ำรังก�รัผลปรัะโย์ชำน์ท้�กำ�หนดไว้ (Retirement Benefit) 

 ต�มกฎหม�ย์แรังง�นและนโย์บี�ย์ก�รัจ้�งง�น บีสิย์. จะจ่�ย์เงินชำดเชำย์เมื�อเกษ้ย์ณอ�ย์ุ ซึึ่�งต�มม�ตรัฐ�นก�รับีัญช้ำ 

ฉบัีบีท้� 19 เรืั�อง ผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�น ในก�รัปรัะม�ณก�รัภ�รัะหน้�สิินก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนเมื�อพนักง�นเกษ้ย์ณอ�ย์ุ  

และก�รัจ่�ย์รั�งวัลก�รัปรัะม�ณก�รัหน้�สิินผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�นค้ำำ�นวณต�มหลักค้ำณิตศึ�สิตร์์ัปรัะกันภัย์ด้วย์วิธ้คิ้ำดลด 

แต่่ละหน่วย์ท้�ปรัะม�ณก�รัไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึึ่�งนำ�ข้อม้ลจ�กปรัะสิบีก�รัณ์ม�เป็นปัจจัย์ในก�รัปรัะม�ณก�รัจ�ก

ม้ลค่้ำ�ปัจจุบัีนของกรัะแสิเงินสิดของผลปรัะโย์ชำน์ท้�ค้ำ�ดว่�จะต้องจ่�ย์ในอน�ค้ำต และค้ำำ�นวณคิ้ำดลดด้วย์อัตรั�ผลตอบีแทนพันธบัีตรัรััฐบี�ล

ไทย์ของสิม�ค้ำมตรั�สิ�รัหน้�ไทย์ โดย์แสิดงเป็นส่ิวนหนึ�งของปรัะม�ณก�รัหน้�สิิน ผลแตกต่�งเพิ�มขึ�นหรืัอลดลงจ�กก�รัปรัะม�ณก�รัต�ม

หลักค้ำณิตศึ�สิตร์ัปรัะกันภัย์ท้�ปรัับีค่้ำ�ให้เหม�ะสิมกบัี บีสิย์. ในแต่่ละงวดบีญัช้ำจะรัับีร้้ัเป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์หรืัอรั�ย์ได้ในงวดนั�น สิำ�หรัับี 

หน้�สิินผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�นในอด้ตทั�งจำ�นวนปรัับีกับีข�ดทุนสิะสิมย์กม�ต้นปี 2554 และทบีทวนปัจจัย์ในก�รัค้ำำ�นวณทุกปี

 กำ�ไรั (ข�ดทุน) จ�กก�รัปรัะม�ณก�รัต�มหลักค้ำณิตศึ�สิตร์ัปรัะกันภัย์ (Actuarial Gain/Loss) รัับีร้้ัเข้�กำ�ไรัสิะสิม 

ผ่�นกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�นในงวดท้�เกิดขึ�นทั�งจำ�นวนและรัับีร้้ัเป็นส่ิวนหนึ�งของกำ�ไรัสิะสิม

 ผลปรัะโย์ชำน์หลังออกจ�กง�น - โค้ำรังก�รัสิมทบีเงิน

 โค้ำรังก�รัสิมทบีเงนิ เป็นโค้ำรังก�รัผลปรัะโย์ชำน์ท้� บีสิย์. จ่�ย์สิมทบีเป็นจำ�นวนเงนิท้�แน่นอนไปย์งักองทุนสิำ�รัองเล้�ย์งช้ำพ 

ท้�เป็นอ้กกิจก�รัแย์กต่�งห�ก โดย์ บีสิย์. ไม่ม้ภ�รัะผ้กพันต�มกฎหม�ย์ หรืัอโดย์อนุม�นท้�จะต้องจ่�ย์สิมทบีเพิ�มเติม โดย์ส่ิวนท้�  

บีสิย์. จ่�ย์เงินสิมทบีเข้�กองทุนสิำ�รัองเล้�ย์งช้ำพ จะบัีนทึกเป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในงบีกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�นสิำ�หรัับีรัอบีรัะย์ะเวล�บัีญช้ำ 

ท้�เกิดรั�ย์ก�รั 
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4.15 ภาระผ่กพันผลปีระโยชัน์ของพนักงาน (ต่อ)

 กองทุนสิำ�รัองเล้�ย์งช้ำพพนักง�น บีสิย์. ได้จดทะเบ้ีย์นกองทุนสิำ�รัองเล้�ย์งช้ำพพนักง�นเป็นไปต�มพรัะรั�ชำบีญัญัติกองทุน

สิำ�รัองเล้�ย์งช้ำพ พ.ศึ. 2530 โดย์พนักง�นจ่�ย์สิมทบีเข้�กองทุนในอัตรั�ร้ัอย์ละ 5 - 15 ของเงินเดือนพนักง�น และ บีสิย์. จ่�ย์สิมทบี

ในอัตรั�ร้ัอย์ละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักง�น ต�มอ�ย์ุก�รัทำ�ง�นของพนักง�น บีสิย์. โดย์บีริัษัทหลักทรััพย์์จัดก�รักองทุน 

เอ็มเอฟื้ซ้ึ่ จำ�กัด (มห�ชำน) เป็นผ้้จัดก�รักองทุน

4.16 ภาษ้เงินได้

 บีสิย์. จัดตั�งขึ�นต�มพรัะรั�ชำบัีญญัติบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม พ.ศึ. 2534 ม้ฐ�นะเป็นนิติบุีค้ำค้ำลต�ม 

พรัะรั�ชำบัีญญัติดังกล่�ว โดย์ บีสิย์. ไม่เข้�ลักษณะเป็น “บีริัษัทหรืัอห้�งหุ้นส่ิวนนิติบุีค้ำค้ำล” ต�มม�ตรั� 39 แห่งปรัะมวลรััษฎ�กรั 

บีสิย์. จึงไม่อย์้ใ่นบัีงคั้ำบีต้องเส้ิย์ภ�ษ้เงินได้นิติบุีค้ำค้ำลต�มส่ิวน 3 หมวด 3 แห่งปรัะมวลรััษฎ�กรัและกิจก�รัของบีรัรัษัทฯ ได้รัับีย์กเว้น

ภ�ษ้ธุรักิจเฉพ�ะต�มพรัะรั�ชำกฤษฎ้ก�ออกต�มค้ำว�มในปรัะมวลรััษฎ�กรั ว่�ด้วย์ก�รัย์กเว้นภ�ษ้ธุรักิจเฉพ�ะ (ฉบัีบีท้� 257)  

พ.ศึ. 2535 และได้รัับีย์กเว้นอ�กรัแสิตมป์ต�ม (19) ของม�ตรั� 6 แห่งพรัะรั�ชำกฤษฎ้ก�ออกต�มค้ำว�มในปรัะมวลรััษฎ�กรั  

ว่�ด้วย์ก�รัย์กเว้นรััษฎ�กรั (ฉบัีบีท้� 10) พ.ศึ. 2500 ซึึ่�งแก้ไขเพิ�มเติมโดย์พรัะรั�ชำกฤษฎ้ก�ออกต�มค้ำว�มในปรัะมวลรััษฎ�กรั  

ว่�ด้วย์ก�รัย์กเว้นภ�ษ้ม้ลค่้ำ�เพิ�ม (ฉบัีบีท้� 258) พ.ศึ. 2535

4.17 กำาไรต่อหุ้่น

 กำ�ไรัต่อหุ้นขั�นพื�นฐ�นค้ำำ�นวณโดย์ก�รันำ�กำ�ไรัสิทุธิหรืัอข�ดทนุสุิทธิสิำ�หรัับีปีท้�เป็นของหุ้นสิ�มญัห�รัด้วย์จำ�นวนถืวัเฉล้�ย์

ถ่ืวงนำ��หนักของหุ้นสิ�มัญท้�ออกและชำำ�รัะแล้ว

4.18 รายได้และค่าใช้ัจ่ายตามธุัรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)

 รั�ย์ได้และค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ บีสิย์. ดำ�เนินก�รั ดังน้�

 รั�ย์ได้ แสิดงรั�ย์ก�รัจ�กรั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกนัโค้ำรังก�รัท้�ได้รัับีอนมัุติจ�กมตคิ้ำณะรััฐมนตร้ัและรั�ย์ได้อื�นท้�เก้�ย์วข้อง

 ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ แสิดงรั�ย์ก�รัค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ท้�เก้�ย์วข้อง และก�รัปันส่ิวนต�มสัิดส่ิวนของภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันแต่ละโค้ำรังก�รั ณ วันสิิ�นงวด

ของแต่ละรัอบีบัีญช้ำ

4.19 การดำารงเงินกองทุน

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้สิินทรััพย์์เส้ิ�ย์งเงินกองทุนชัำ�นท้� 1 ทั�งสิิ�นเป็นอัตรั�ส่ิวนกับีสิินทรััพย์์เส้ิ�ย์งต�มหลักเกณฑ์์

วิธ้ก�รัและเงื�อนไขท้�ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์กำ�หนด ดังน้�

 - ทุนจดทะเบ้ีย์น ชำำ�รัะแล้ว

 - ทุนสิำ�รัองต�มกฎหม�ย์

 - กำ�ไรัสุิทธิค้ำงเหลือหลังจ�กก�รัจัดสิรัรั

 บีสิย์. ได้ปรัะเมินองค์้ำปรัะกอบีของสิินทรััพย์์ท้�นำ�ม�ค้ำำ�นวณก�รัดำ�รังเงินกองทุนชัำ�นท้� 2 ต�มปรัะก�ศึธน�ค้ำ�รัแห่ง

ปรัะเทศึไทย์ ท้� สิกสิ. 15/2562 ลงวันท้� 2 กันย์�ย์น 2562 เรืั�อง หลักเกณฑ์์ก�รักำ�กับีด้แลเงินกองทุนของสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ

โดย์ให้ใช้ำบัีงคั้ำบีใช้ำตั�งแต่วันท้� 1 ตุล�ค้ำม 2562 เป็นต้นไป แล้วไม่ม้ผลกรัะทบีต่อสิินทรััพย์์เส้ิ�ย์ง (BIS Ratio) ของ บีสิย์.

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. จำ�แนกเงินกองทุนไว้ดังน้�
หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

เงินกองทุนชัำ�นท้� 1

ทุนชำำ�รัะแล้ว  6,702.47  6,702.47 

ทุนสิำ�รัองต�มกฎหม�ย์    446.77    296.01 

กำ�ไรัสุิทธิค้ำงเหลือหลังจ�กก�รัจัดสิรัรั  2,073.89  1,510.98 

รัวมเงินกองทุนชัำ�นท้� 1  9,223.13  8,509.46 
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4.20 การนำาเคร่�องม่อทางการเงินมาปีฏิิบัติ

 บีสิย์. อย์้ร่ัะหว่�งก�รัปรัะเมินผลกรัะทบีท้�อ�จม้ต่องบีก�รัเงินในปีท้�เริั�มนำ�ม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำและม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�น

ท�งก�รัเงินท้�เก้�ย์วข้องกับีเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินดังกล่�วม�ถืือปฏิิบัีติ อย่์�งไรัก็ต�ม กรัะทรัวงก�รัค้ำลังโดย์สิำ�นักง�นเศึรัษฐกิจก�รั

ค้ำลังได้แจ้งให้สิถื�บีนัก�รัเงนิของรััฐเตร้ัย์มค้ำว�มพร้ัอมในก�รัปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงนิ ฉบัีบีท้� 9  (Thai Financial 

Reporting Standards 9 : TFRS 9) เรืั�อง เค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงิน (Financial Instruments) เพื�อจะได้รัับีทรั�บีผลกรัะทบีท้�แท้จริัง 

และเพื�อสิ�ม�รัถืเตร้ัย์มม�ตรัก�รัรัองรัับีท้�เหม�ะสิม รััฐมนตร้ัว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลังเห็นชำอบีให้ขย์�ย์รัะย์ะเวล�ก�รัปฏิิบัีติต�ม 

TFRS 9 ของสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ออกไปอ้ก 5 ปีจนถึืงวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2568 

ทั�งน้� ห�กสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจใดปรัะสิงค์้ำจะปฏิิบัีติต�ม TFRS 9 แทนหลักเกณฑ์์ก�รัจัดทำ�บัีญช้ำและรั�ย์ง�นก�รัเงินสิำ�หรัับี

สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ ต�มปรัะก�ศึธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ท้� สิกสิ2. 7/2564 ลงวนัท้� 9 เมษ�ย์น 2564 ได้ก่อนวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 

2568 ก็สิ�ม�รัถืดำ�เนินก�รัได้ต�มค้ำว�มสิมัค้ำรัใจ ซึึ่�งฝ่�ย์บีริัห�รัของ บีสิย์. อย์้ร่ัะหว่�งพิจ�รัณ�ผลกรัะทบีถึืงก�รัท้� บีสิย์. ชำะลอ 

ก�รัใช้ำ TFRS 9

5. ก�รบัรหิ�รคัว�มูเส้ำ�ยง
5.1 ข้อม่ลควิามเส้�ยง

 5.1.1 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิต (Credit Risk)

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิต (ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ) หม�ย์ถึืง ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กล้กค้้ำ�ท้� บีสิย์. ให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 

สิินเชืำ�อ ไม่สิ�ม�รัถืชำำ�รัะหน้�คื้ำนสิถื�บัีนก�รัเงินผ้้ให้ก้้ได้ หรืัอค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กโอก�สิท้�ล้กค้้ำ�อ�จไม่สิ�ม�รัถืชำำ�รัะหน้�คื้ำนได้  

(Potential Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บีสิย์. อ�จต้องจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ ซึึ่�งอ�จส่ิงผลกรัะทบีต่อฐ�นะเงินกองทุน 

และรั�ย์ได้ของ บีสิย์.

  บีสิย์. ม้ก�รักำ�หนดเป้�หม�ย์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้สิ�ม�รัถืตอบีสินองต่อพันธกิจและม้ค้ำว�มสิอดค้ำล้องกับีนโย์บี�ย์ของ

ภ�ค้ำรััฐโดย์ค้ำำ�นึงถึืงค้ำว�มเส้ิ�ย์งและสิถื�นก�รัณ์ท�งเศึรัษฐกิจ ซึึ่�ง บีสิย์. ได้ม้ก�รัออกผลิตภัณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อแบีบี Portfolio 

Guarantee Scheme ท้�เป็นร้ัปแบีบีก�รัค้ำำ��ปรัะกันท้�สิ�ม�รัถืค้ำวบีคุ้ำมค้ำว�มเส้ิ�ย์งได้ และม้ก�รัพัฒน�และปรัับีปรุังเค้ำรืั�องมือบีริัห�รั

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิตอย่์�งต่อเนื�องอ�ทิเช่ำน แบีบีจำ�ลอง Credit Scoring ให้ม้ค้ำว�มถ้ืกต้อง ค้ำว�มแม่นย์ำ�และเป็นปัจจุบัีน เพื�อใช้ำ

สินับีสินนุก�รัค้ำำ��ปรัะกนัสิินเชืำ�อให้ม้ปรัะสิิทธภิ�พม�กขึ�น รัวมถืงึก�รักำ�หนดเพด�นค้ำว�มเส้ิ�ย์งในก�รัตดิต�มและค้ำวบีค้ำมุล้กหน้� NPGs 

(Non Performing Credit Guarantee : NPGs) ซึึ่�งถืือเป็นส่ิวนท้�สิำ�คั้ำญของก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดิต โดย์ได้ม้ก�รัดำ�เนิน

ม�ตรัก�รัในก�รัป้องกันและแก้ไขหน้� NPGs ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย์และเพื�อช่ำวย์เหลือ SMEs ท้�ย์ังพอม้ศึักย์ภ�พให้สิ�ม�รัถื 

ชำำ�รัะหน้�ได้ รัวมทั�งเป็นก�รัลดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ให้แก่ บีสิย์. นอกจ�กน้�ย์ังม้ก�รัจัดทำ�ก�รัทดสิอบีภ�วะวิกฤต (Stress Testing)  

เพื�อปรัะเมินผลกรัะทบีท้�ม้ต่อค้ำว�มเพ้ย์งพอของเงินกองทุน

 5.1.2 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด (Market Risk)

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด หม�ย์ถืงึ ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้� บีสิย์. อ�จจะเกดิค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์เนื�องจ�กก�รัเปล้�ย์นแปลงม้ลค่้ำ�ของฐ�นะท้�อย์้่

ในงบีแสิดงฐ�นะก�รัเงนิ ท้�เกิดจ�กก�รัเค้ำลื�อนไหวของอตัรั�ดอกเบี้�ย์ และรั�ค้ำ�หลกัทรััพย์์ท้�ม้ผลกรัะทบีในท�งลบีต่อรั�ย์ได้และ 

เงินกองทุนของ บีสิย์.

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

อัตรั�ส่ิวนเงินกองทุน

อัตรั�ส่ิวนเงินกองทุนทั�งสิิ�นต่อสิินทรััพย์์เส้ิ�ย์ง

เงินกองทุนชัำ�นท้� 1      41.76 62.37

4.19 การดำารงเงินกองทุน (ต่อ)

176



 5.1.2 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด (Market Risk) (ต่อ)

  5.1.2.1 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์ (Interest Rate Risk) 

   ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์คื้ำอค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กก�รัเปล้�ย์นแปลงของอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์อันอ�จม้ 

ผลทำ�ให้ม้ลค่้ำ�ของตรั�สิ�รัท�งก�รัเงนิหรืัอม้ลค่้ำ�ของสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงนิของ บีสิย์. เปล้�ย์นแปลงไปทั�งในปัจจุบัีนและในอน�ค้ำต 

ซึึ่�งส่ิงผลกรัะทบีต่อรั�ย์ได้และเงินกองทุนของ บีสิย์. จึงได้ม้ก�รับีริัห�รัโค้ำรังสิร้ั�งก�รัลงทุนให้สิอดค้ำล้องกับีทิศึท�งอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์  

รัวมถึืงม้ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งผ่�นเค้ำรืั�องมือบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�สิำ�คั้ำญ ได้แก่ ก�รักำ�หนดดัชำน้ช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator 

: KRI) เพื�อให้มั�นใจได้ว่�ผลตอบีแทนจ�กก�รับีริัห�รัก�รัลงทุนเป็นไปต�มเป้�หม�ย์ท้�กำ�หนด

  5.1.2.2 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นรั�ค้ำ�ตรั�สิ�รัทุน (Equity Price Risk)

   ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นรั�ค้ำ�ตรั�สิ�รัทุนคื้ำอค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กก�รัเปล้�ย์นแปลงรั�ค้ำ�หลักทรััพย์์ปรัะเภท

ตรั�สิ�รัทุนหรืัอหุ้นทุนท้�ม้ผลทำ�ให้ม้ลค่้ำ�ของตรั�สิ�รัท�งก�รัเงินหรืัอม้ลค่้ำ�ของสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงินของ บีสิย์. เปล้�ย์นแปลงไป 

ทั�งในปัจจุบัีนและในอน�ค้ำต ซึึ่�งส่ิงผลกรัะทบีต่อรั�ย์ได้และเงินกองทุนของ บีสิย์.

   บีสิย์. ม้นโย์บี�ย์และข้อจำ�กัดก�รัลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดย์ม้นำ��หนักก�รัลงทุน

ในตรั�สิ�รัทุนท้�ไม่เกินร้ัอย์ละ 15 ของเงินลงทุน และม้ก�รัค้ำวบีคุ้ำมค้ำว�มเส้ิ�ย์งโดย์กำ�หนดค่้ำ�เพด�นค้ำว�มเส้ิ�ย์ง ได้แก่ ค่้ำ� VaR  

ค่้ำ� Beta และค่้ำ� Duration ของ Portfolio ท้�เหม�ะสิม รัวมถึืงกำ�หนดดัชำน้ช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�ส่ิงสัิญญ�ณเตือนถึืงผลตอบีแทนจ�ก

ก�รับีริัห�รัเงินลงทุนของบีริัษัทหลักทรััพย์์จัดก�รักองทุนท้�อ�จไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย์

  นอกจ�กน้� ได้ม้ก�รัทดสิอบีภ�วะวิกฤต (Stress Testing) ด้�นตล�ด เป็นรั�ย์ไตรัม�สิ โดย์พิจ�รัณ�ผลกรัะทบี

ในภ�พรัวมของค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นตล�ด ซึึ่�งรัวมค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์ และรั�ค้ำ�ตรั�สิ�รัทุน เพื�อให้มั�นใจได้ว่� บีสิย์. จะสิ�ม�รัถื

รัองรัับีค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�อ�จเกิดขึ�นในภ�วะวิกฤต

 5.1.3 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่อง (Liquidity Risk)

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่อง หม�ย์ถึืง ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�เกิดจ�กก�รัท้� บีสิย์. ไม่สิ�ม�รัถืชำำ�รัะหน้�สิินและค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 

ต่อสิถื�บีันก�รัเงิน เนื�องจ�กไม่สิ�ม�รัถืเปล้�ย์นสิินทรััพย์์เป็นเงินสิดได้ทันเวล� หรัือไม่สิ�ม�รัถืจัดห�เงินทุนได้อย่์�งเพ้ย์งพอ  

หรืัอสิ�ม�รัถืจัดห�เงินทุนได้แต่ด้วย์ต้นทุนท้�ส้ิงเกินกว่�ท้�จะย์อมรัับีได้ ซึึ่�งอ�จส่ิงผลกรัะทบีต่อรั�ย์ได้และเงินกองทุนของ บีสิย์.

  บีสิย์. ม้ก�รับีรัหิ�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นสิภ�พค้ำล่องโดย์ฝ่�ย์บีริัห�รัก�รัลงทนุเป็นผ้้รัับีผิดชำอบีก�รับีรัหิ�รัและจดัก�รัสิภ�พค้ำล่อง

ของ บีสิย์. และม้ก�รักำ�หนดเค้ำรืั�องมือและกรัอบีก�รับีรัหิ�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง เพื�อใช้ำในก�รัรัะบุี ปรัะเมิน ค้ำวบีคุ้ำม ติดต�มและรั�ย์ง�น 

ค้ำว�มเส้ิ�ย์ง เพื�อให้มั�นใจได้ว่�ฐ�นะสิภ�พค้ำล่องม้ค้ำว�มเหม�ะสิมและเพ้ย์งพอในก�รัรัองรัับีก�รัดำ�เนินง�นของ บีสิย์. ทั�งในภ�วะปกติ

และภ�วะวิกฤต

 5.1.4 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รั (Operational Risk)

 ค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รั หม�ย์ถึืง ค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�จะเกิดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์อันเนื�องม�จ�กก�รัข�ดก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัท้�ด้  

หรืัอข�ดธรัรัม�ภิบี�ลในองค์้ำกรั และข�ดก�รัค้ำวบีคุ้ำมท้�ด้ โดย์อ�จเก้�ย์วข้องกับีกรัะบีวนก�รัปฏิิบัีติง�นภ�ย์ใน บุีค้ำล�กรั รัะบีบีง�น 

หรืัอ เหตุก�รัณ์ภ�ย์นอก และส่ิงผลกรัะทบีต่อรั�ย์ได้และเงินกองทุนของ บีสิย์. 

 ก�รับีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รัของ บีสิย์. ดำ�เนินก�รัผ่�นกรัะบีวนก�รัรัะบุี ปรัะเมิน ค้ำวบีคุ้ำม ติดต�มและรั�ย์ง�น

ค้ำว�มเส้ิ�ย์งอย่์�งต่อเนื�องและเป็นรัะบีบีซึึ่�งได้ม้ก�รันำ�เค้ำรืั�องมือบีริัห�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์งท้�สิำ�คั้ำญม�ใช้ำ อ�ทิเช่ำน ก�รัปรัะเมินก�รัค้ำวบีคุ้ำม

ภ�ย์ในด้วย์ตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ก�รักำ�หนดดชัำน้ช้ำ�วัดค้ำว�มเส้ิ�ย์ง (Key Risk Indicator : KRI) และก�รัรั�ย์ง�น

ข้อม้ลเหตุก�รัณ์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ (Loss Incidents) พร้ัอมทั�งดำ�เนินม�ตรัก�รัเพื�อค้ำวบีคุ้ำมค้ำว�มเส้ิ�ย์ง เป็นต้น โดย์ม้วัตถุืปรัะสิงค์้ำ

เพื�อเพิ�มศัึกย์ภ�พในก�รัค้ำวบีคุ้ำมและก�รัติดต�มค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นปฏิิบัีติก�รัให้อย์้่ในรัะดับีท้�เหม�ะสิมสิ�ม�รัถืจัดก�รัค้ำว�มเส้ิ�ย์ง 

ได้อย่์�งทันท่วงท้ก่อนท้�จะเกิดค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ต่อ บีสิย์. และล้กค้้ำ�ของ บีสิย์. รัวมถืงึม้ก�รับีรัหิ�รัค้ำว�มตอ่เนื�องท�งธุรักิจ (Business 

Continuity Management) เพื�อให้มั�นใจว่� บีสิย์. จะสิ�ม�รัถืดำ�เนินธุรักิจได้อย์่�งต่อเนื�องภ�ย์ใต้สิถื�นก�รัณ์ฉุกเฉินต่�ง ๆ
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6. ข้อ้มููลเพิั�มูเติมู
6.1 เงินสด

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

เงินสิด 0.11 0.14

รัวม 0.11 0.14

5.2 ม่ลค่ายุติธัรรมของตราสารทางการเงิน

 ตั�งแต่วันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 บีสิย์. ถืือปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีท้� 13 เรืั�อง ก�รัวัดม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัม 

ก�รัถืือปฏิิบัีตติ�มม�ตรัฐ�นฉบัีบีน้�ไม่ม้ผลกรัะทบีท้�ม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญต่อผลก�รัดำ�เนินง�นท้�รั�ย์ง�นในงบีก�รัเงิน กรัอบีแนวคิ้ำดหลักของ

นโย์บี�ย์ก�รับัีญช้ำใหม่เก้�ย์วกับีก�รัวัดม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมม้ดังน้�

 ก�รัวัดม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัม

 ม้ลค่้ำ�ยุ์ติธรัรัม คื้ำอ รั�ค้ำ�ท้�จะได้รัับีจ�กก�รัข�ย์สิินทรััพย์์ หรืัอจ่�ย์ชำำ�รัะเพื�อโอนหน้�สิินรัะหว่�งผ้้ม้ส่ิวนร่ัวมในตล�ดหลัก  

ณ วันท้�วัดม้ลค่้ำ� ในกรัณ้ไม่ม้ตล�ดหลัก จะใช้ำตล�ดท้�ได้เปร้ัย์บีม�กท้�สุิดซึึ่�ง บีสิย์. สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงตล�ดได้ในวันท้�วัดม้ลค่้ำ� บีสิย์. 

ปรัะเมินม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมสิำ�หรัับีสิินทรััพย์์ท้�ไม่ใช่ำสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงนิภ�ย์ใต้สิมมติฐ�นว่�สิินทรััพย์์นั�นจะสิร้ั�งปรัะโย์ชำน์เชิำงเศึรัษฐกิจ

ได้ส้ิงสุิด

 บีสิย์. วัดม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมโดย์ใช้ำลำ�ดับีชัำ�นม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมซึึ่�งสิะท้อนค้ำว�มม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญของข้อม้ลท้�ใช้ำในก�รัปรัะเมินม้ลค่้ำ� ดังน้�

 รัะดับี 1 อ้�งอิงรั�ค้ำ�เสินอซืึ่�อข�ย์ในตล�ดท้�ม้สิภ�พค้ำล่องสิำ�หรัับีสิินทรััพย์์หรืัอหน้�สิินอย่์�งเด้ย์วกัน

 รัะดับี 2 อ้�งอิงจ�กข้อม้ลอื�นท้�สัิงเกตได้ทั�งโดย์ท�งตรังหรืัอโดย์ท�งอ้อมท้�นอกเหนือจ�กข้อม้ลในรัะดับี 1 ของสิินทรััพย์์

หรืัอหน้�สิินอย่์�งเด้ย์วกัน รัวมถึืงรั�ค้ำ�เสินอซืึ่�อข�ย์ไม่ว่�ในตล�ดท้�ม้หรืัอไม่ม้สิภ�พค้ำล่องของเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงินท้�ค้ำล้�ย์ค้ำลึงกันหรืัอ

จ�กเทค้ำนิค้ำก�รัปรัะเมินม้ลค่้ำ�โดย์ใช้ำข้อม้ลท้�สัิงเกตได้โดย์ท�งตรังหรืัอโดย์ท�งอ้อม

 รัะดับี 3 อ้�งอิงข้อม้ลท้�ไม่สิ�ม�รัถืสัิงเกตได้ ซึึ่�งรัวมถึืงกรัณ้วัดม้ลค่้ำ�ของสิินทรััพย์์หรืัอหน้�สิินจ�กเทค้ำนิค้ำก�รัปรัะเมินม้ลค่้ำ� 

โดย์ไม่ได้ใช้ำข้อม้ลท้�สัิงเกตได้และข้อม้ลนั�นม้ผลกรัะทบีอย่์�งม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญต่อม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมก�รัโอนเปล้�ย์นลำ�ดับีชัำ�นของม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัม

จะเกิดขึ�นเมื�อม้ก�รัเปล้�ย์นแปลงแหล่งท้�ม�หรืัอรัะดับีก�รัสัิงเกตได้ของข้อม้ล ท้�ใช้ำในก�รัวัดม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัม

6.2 รายการระห่ว่ิางธันาคารและตลาดเงินสุทธิั 
หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

เมู่�อัทวงถามู มู่ระยะเวลี่า รวมู เมู่�อัทวงถามู มู่ระยะเวลี่า รวมู

ในปรัะเทศึ

ธน�ค้ำ�รัพ�ณิชำย์์ 354.55  - 354.55 143.69  - 143.69

สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ 2.80  - 2.80 4.08  - 4.08

รัวม 357.35  - 357.35 147.77  - 147.77

บีวก ดอกเบ้ี�ย์ค้้ำ�งรัับี 49.01  - 49.01 39.69  - 39.69

รัวม 406.36  - 406.36 187.46  - 187.46
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6.2 รายการระห่ว่ิางธันาคารและตลาดเงินสุทธิั (ต่อ)

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสุิทธิ จำ�นวน 406.36 ล้�นบี�ท เป็นเงินฝ�กธน�ค้ำ�รั

ปรัะเภทออมทรััพย์์และใบีรัับีฝ�กเผื�อเร้ัย์ก ม้อัตรั�ดอกเบ้ี�ย์รัะหว่�งร้ัอย์ละ 0.05 - 0.35 ต่อปี 

 ข้อม่ลปีระกอบงบกระแสเงินสด

 6.2.1 เงินสดและรายการเท้ยบเท่าเงินสด
หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

เงินสิด 0.11 0.14

รั�ย์ก�รัเท้ย์บีเท่�เงินสิด

กรัะแสิรั�ย์วัน 0.15 0.19

ออมทรััพย์์ 357.20 147.58

รัวม 357.46 147.91

 6.2.2 เงินสดจ่ายจากการซ่ื้�อท้�ดิน อาคารและอุปีกรณ์

 6.2.3 เงินสดจ่ายจากการซ่ื้�อสินทรัพย์ไม่ม้ตัวิตนอ่�น

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

เจ้�หน้�ค่้ำ�ซืึ่�อท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ต้นงวด 0.03 2.15

ค่้ำ�ซืึ่�อท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ 24.78 19.14

หัก เงินสิดจ่�ย์ค่้ำ�ซืึ่�อท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์   (24.76)   (21.26)

เจ้�หน้�จ�กก�รัซืึ่�อท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ปล�ย์งวด 0.05 0.03

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

เจ้�หน้�ค่้ำ�ซืึ่�อสิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนอื�นต้นงวด 1.18 0.02

ค่้ำ�ซืึ่�อสิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนอื�น 22.85 75.29

หัก เงินสิดจ่�ย์ค่้ำ�ซืึ่�อสิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนอื�น (23.93) (74.13)

เจ้�หน้�จ�กก�รัซืึ่�อสิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนอื�นปล�ย์งวด     0.10 1.18
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หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ราคัาท้น มููลี่ค่ัา 
ย้ติธุรรมู

ราคัาท่�แส่ดำง
ในงบการเงนิ ราคัาทน้ มููลี่ค่ัา 

ย้ติธุรรมู
ราคัาท่�แส่ดำง 
ในงบการเงนิ

เงินฝ่ากธันาคาร

เงินฝ�กออมทรััพย์์ 149.33 149.33 149.33 63.70 63.70 63.70

เงินฝ�กปรัะจำ� 121.00 121.00 121.00 167.94 167.94 167.94

270.33 270.33 270.33 231.64 231.64 231.64

เงินลงทุนในห่ลักทรัพย์อ่�น
พันธับัตรและตั�วิเงินคลัง

พันธบัีตรัรััฐบี�ล 4,125.19 4,172.85 4,172.85 4,279.09 4,332.93 4,332.93

พันธบัีตรัท้�ธน�ค้ำ�รัเป็นผ้้ออก 1,821.77 1,825.03 1,825.03 2,024.05 2,029.57 2,029.57

พันธบัีตรัรััฐวิสิ�หกิจท้� 
กรัะทรัวงก�รัค้ำลังค้ำำ��ปรัะกัน 71.72 71.96 71.96          -            -            -   

6,018.68 6,069.84 6,069.84 6,303.14 6,362.50 6,362.50

หุ้่นก้่

หุ้นก้้ของธน�ค้ำ�รั 63.58 63.58 63.58 48.77 48.96 48.96

หุ้นก้้ท้�ไม่ใช่ำของสิถื�บัีนก�รัเงิน 1,929.93 1,968.10 1,968.10 2,047.50 2,102.76 2,102.76

 1,993.51 2,031.68 2,031.68 2,096.27 2,151.72 2,151.72

หุ้่น

หุ้นสิ�มัญ 1,619.22 1,498.85 1,498.85 1,479.76 1,432.48 1,432.48

ใบีสิำ�คั้ำญแสิดงสิิทธิท้�จะซืึ่�อหุ้น          -   0.08 0.08          -            -            -   

กองทุนรัวมอสัิงห�ริัมทรััพย์์/กองทรััสิต์/ 
กองทุนรัวมโค้ำรังสิร้ั�งพื�นฐ�น 138.64 111.99 111.99 104.51 101.58 101.58

1,757.86 1,610.92 1,610.92 1,584.27 1,534.06 1,534.06

ล้กหน้�จ�กก�รัข�ย์หลักทรััพย์์และล้กหน้�อื�น 107.83 107.83 107.83 77.17 77.17 77.17

เจ้�หน้�จ�กก�รัซืึ่�อหลักทรััพย์์และเจ้�หน้�อื�น   (100.16)   (100.16)   (100.16)   (162.52)   (162.52)   (162.52)

รัวม 10,048.05 9,990.44 9,990.44 10,129.97 10,194.57 10,194.57

6.3 เงินลงทุนสุทธิั 

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ม้เงินลงทุนสุิทธิ จำ�นวน 27,285.29 ล้�นบี�ท และ 21,412.09 ล้�นบี�ท 

ต�มลำ�ดับี ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�
หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

พันธบัีตรัรััฐบี�ล 5,015.42 6,876.31

เงินฝ�กปรัะจำ�ท้�ม้รัะย์ะเวล�ไม่เกิน 1 ปี 4,600.00 550.00

เงินฝ�กปรัะจำ�ท้�ม้รัะย์ะเวล�ไม่เกิน 2 ปี 4,700.00 1,705.00

เงินลงทุนในกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล 9,990.44 10,194.57

หุ้นก้้ 2,979.43  2,086.21

รัวม 27,285.29 21,412.09

 เงินลงทุนในกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล

  เงินลงทุนในกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล จำ�นวน 9,990.44 ล้�นบี�ท ส่ิวนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรััพย์์เผื�อข�ย์ 

แสิดงด้วย์ม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัม รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�
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6.3 เงินลงทุนสุทธิั (ต่อ)

 เงินลงทุนในกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล

  แสิดงต�มม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมแย์กแสิดงต�มรั�ย์ผ้้จัดก�รักองทุน
หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563

KSAM SCBAM K-ASSET รวมู

เงินฝ่ากธันาคาร

เงินฝ�กออมทรััพย์์ 135.51 2.96 10.86 149.33

เงินฝ�กปรัะจำ�           -   121.00           -   121.00

135.51 123.96 10.86 270.33

เงินลงทุนในห่ลักทรัพย์อ่�น
พันธับัตรและตั�วิเงินคลัง

พันธบัีตรัรััฐบี�ล 1,384.89 1,057.28 1,730.68 4,172.85

พันธบัีตรัท้�ธน�ค้ำ�รัเป็นผ้้ออก 654.49 852.32 318.22 1,825.03

พันธบัีตรัรััฐวิสิ�หกิจท้�
กรัะทรัวงก�รัค้ำลังค้ำำ��ปรัะกัน           -             -   71.96 71.96

2,039.38 1,909.60 2,120.86 6,069.84

หุ้่นก้่

หุ้นก้้ของธน�ค้ำ�รั           -             -   63.58 63.58

หุ้นก้้ท้�ไม่ใช่ำของสิถื�บัีนก�รัเงิน 584.02 747.06 637.02 1,968.10

 584.02 747.06 700.60 2,031.68

หุ้่น

หุ้นสิ�มัญ 389.53 495.86 613.46 1,498.85

ใบีสิำ�คั้ำญแสิดงสิิทธิท้�จะซืึ่�อหุ้น           -             -   0.08 0.08

กองทุนรัวมอสัิงห�ริัมทรััพย์์/กองทรััสิต์/ 
กองทุนรัวมโค้ำรังสิร้ั�งพื�นฐ�น 18.82 78.91 14.26 111.99

408.35 574.77 627.80 1,610.92

ล้กหน้�จ�กก�รัข�ย์หลักทรััพย์์และล้กหน้�อื�น 63.54 6.12 38.17 107.83

เจ้�หน้�จ�กก�รัซืึ่�อหลักทรััพย์์และเจ้�หน้�อื�น (51.35) (10.59) (38.22) (100.16)

รัวม 3,179.45 3,350.92 3,460.07 9,990.44

181



6.3 เงินลงทุนสุทธิั (ต่อ)

 เงินลงทุนในกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล

  แสิดงต�มม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมแย์กแสิดงต�มรั�ย์ผ้้จัดก�รักองทุน

 เงินลงทุนในกองทนุส่ิวนบุีค้ำค้ำล เป็นส่ิวนหนึ�งของเงนิลงทุนในหลักทรััพย์์เผื�อข�ย์โดย์ บีสิย์. ได้ว่�จ้�งบีรัษัิทหลักทรััพย์์ 

จัดก�รักองทนุเป็นผ้้ดำ�เนินก�รับีรัหิ�รั โดย์ลงทนุในตรั�สิ�รัหน้�ร้ัอย์ละ 85 และตรั�สิ�รัทนุร้ัอย์ละ 15 ของม้ลค่้ำ�สิินทรััพย์์สุิทธิ

ของกองทุน ทั�งน้�ก�รัลงทุนเป็นไปต�มนโย์บี�ย์และข้อจำ�กัดก�รัลงทุนท้�ผ่�นก�รัพิจ�รัณ�อนุมัติจ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. โดย์ 

ผ้้บีริัห�รักองทุนจะได้รัับีค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มก�รับีริัห�รักองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำลในอัตรั�ร้ัอย์ละ 0.04 ต่อปี ของม้ลค่้ำ�สิินทรััพย์์สุิทธิของกองทุน

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 ม้ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์เป็นค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มก�รัจัดก�รักองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล จำ�นวน 4.44 ล้�นบี�ท 

และ 6.29 ล้�นบี�ท และม้รั�ย์ได้ท้�เกิดจ�กก�รับีริัห�รัเงิน จำ�นวน 222.54 ล้�นบี�ท และ 395.30 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563

KSAM SCBAM K-ASSET รวมู

เงินฝ่ากธันาคาร

เงินฝ�กออมทรััพย์์ 59.59 2.44 1.67 63.70

เงินฝ�กปรัะจำ�           -   167.94           -   167.94

59.59 170.38 1.67 231.64

เงินลงทุนในห่ลักทรัพย์อ่�น
พันธับัตรและตั�วิเงินคลัง

พันธบัีตรัรััฐบี�ล 924.95 1,680.00 1,727.98 4,332.93

พันธบัีตรัท้�ธน�ค้ำ�รัเป็นผ้้ออก 1,119.02 458.94 451.61 2,029.57

พันธบัีตรัรััฐวิสิ�หกิจท้�
กรัะทรัวงก�รัค้ำลังค้ำำ��ปรัะกัน           -             -             -             -   

2,043.97 2,138.94 2,179.59 6,362.50

หุ้่นก้่

หุ้นก้้ของธน�ค้ำ�รั           -             -   48.96 48.96

หุ้นก้้ท้�ไม่ใช่ำของสิถื�บัีนก�รัเงิน 674.74 773.44 654.58 2,102.76

 674.74 773.44 703.54 2,151.72

หุ้่น

หุ้นสิ�มัญ 352.27 514.47 565.74 1,432.48

ใบีสิำ�คั้ำญแสิดงสิิทธิท้�จะซืึ่�อหุ้น           -             -             -             -   

กองทุนรัวมอสัิงห�ริัมทรััพย์์/กองทรััสิต์/ 
กองทุนรัวมโค้ำรังสิร้ั�งพื�นฐ�น 52.90 35.78 12.90 101.58

405.17 550.25 578.64 1,534.06

ล้กหน้�จ�กก�รัข�ย์หลักทรััพย์์และล้กหน้�อื�น 1.41 65.42 10.34 77.17

เจ้�หน้�จ�กก�รัซืึ่�อหลักทรััพย์์และเจ้�หน้�อื�น (19.86) (141.70) (0.96) (162.52)

รัวม 3,165.02 3,556.73 3,472.82 10,194.57
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6.4 ล่กห่น้�รอการชัดเชัยจากรัฐบาลตามธุัรกรรมนโยบายรัฐ

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 ล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์จ�กรััฐบี�ลต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ จำ�นวน 3,499.18 ล้�น

บี�ท และ 2,307.90 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�

 รายได้ค่าธัรรมเน้ยมคำ�าปีระกันค้างรับ ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�

 เงินชัดเชัยควิามเส้ยห่ายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันค้้ำ�งรัับี 3,499.18 2,197.56

เงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รัจ�กรััฐบี�ลค้้ำ�งรัับี           -     110.34

รัวม 3,499.18 2,307.90

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น ลี่ดำลี่ง ปลี่ายงวดำ ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น ลี่ดำลี่ง ปลี่ายงวดำ

โครงการท้�ได้รับชัดเชัยจากรัฐบาล

- PGS 5 (ปรัับีปรุังใหม่)            -              -              -              -   9.45 82.41 (91.86)            -   

- PGS 6 ทว้ทุน (ปรัับีปรุังใหม่) 804.12 492.02 (84.80) 1,211.34 274.30 908.24 (378.42) 804.12

- PGS รัะย์ะท้� 7 940.03 180.63 (1,112.56) 8.10 109.32 854.19 (23.48) 940.03

- PGS รัะย์ะท้� 8 116.08 1,816.25            -   1,932.33            -   116.08            -   116.08

- PGS Micro Entrepreneurs 41.39 72.43 (113.82)            -   1.76 39.63            -   41.39

- PGS Start-up&Innovation 8.64 43.87            -   52.51 15.89 9.43 (16.68) 8.64

- PGS SMEs Transformation 
Loan 264.32 41.19

      
(33.59) 271.92 182.97 81.35            -   264.32

- PGS อุทกภัย์และ
ภัย์พิบัีติ ธพว. 60 22.98            -              -   22.98 38.33 2.10 (17.45) 22.98

- PGS อุทกภัย์ภ�ค้ำใต้ ธพว. 60        -                -              -              -   27.98            -   (27.98)            -   

รัวมโค้ำรังก�รัท้�ได้รัับีชำดเชำย์
จ�กรััฐบี�ล 2,197.56 2,646.39 (1,344.77) 3,499.18 660.00 2,093.43 (555.87) 2,197.56

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น ลี่ดำลี่ง ปลี่ายงวดำ ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น ลี่ดำลี่ง ปลี่ายงวดำ

โครงการท้�ได้รับชัดเชัยจากรัฐบาล

- PGS 3 - - - - 0.93 1.86 (2.79)            -   

- SMEs ทว้ทุน (PGS 6) รัอบี 1 - 34.80 (34.80) - - - -            -   

- Micro Entreprenuers - 26.42 (26.42) - - - -            -   

- Flood 2011 - รัะย์ะท้� 1, 2 15.73 23.47 (39.20) - 15.73 - - 15.73

- PGS New/Start up 
SMEs 57 71.10 - (71.10) - 71.10 - - 71.10

- PGS New/Start up 
SMEs 58 23.51 - (23.51) - 23.51 - - 23.51

รัวมโค้ำรังก�รัท้�ได้รัับีชำดเชำย์ 
จ�กรััฐบี�ล 110.34 84.69 (195.03) - 111.27 1.86 (2.79) 110.34
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6.5 ท้�ดิน อาคารและอุปีกรณ์สุทธิั

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์สุิทธิ จำ�นวน 111.12 ล้�นบี�ท และ 84.02 ล้�นบี�ท 

ต�มลำ�ดับี ปรัะกอบีด้วย์

 ท้�ดิน อาคารและอุปีกรณ์สุทธิั ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ท้�ดิน อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์สุิทธิ 81.64 84.02

สิินทรััพย์์สิิทธิก�รัใช้ำสุิทธิ 29.48       -   

รัวม 111.12 84.02

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563

ราคัาท้น ค่ัาเส่่�อัมูราคัาส่ะส่มู
ราคัาส้่ทธุิ

ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น จำาหน่าย ปลี่ายงวดำ ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น จำาหน่าย ปลี่ายงวดำ

ท้�ดิน 8.94        -          -   8.94        -          -          -          -   8.94

อ�ค้ำ�รั 96.84        -          -   96.84 77.50 3.10        -   80.60 16.24

ส่ิวนปรัับีปรุังอ�ค้ำ�รั

สิำ�นักง�น 65.85 2.48        -   68.33 33.78 6.44        -   40.22 28.11

เค้ำรืั�องตกแต่ง 1.68 0.06        -   1.74 1.22 0.22        -   1.44 0.30

เค้ำรืั�องใช้ำสิำ�นักง�น 32.57 1.06 (0.55) 33.08 28.18 3.19 (0.55) 30.82 2.26

ค้ำอมพิวเตอร์ัและอุปกรัณ์ 60.90 21.00 (0.58) 81.32 46.29 12.74 (0.58) 58.45 22.87

ย์�นพ�หนะ 7.36        -          -   7.36 3.15 1.47        -   4.62 2.74

ง�นรัะหว่�งทำ�        -       0.28 (0.10) 0.18        -          -          -          -   0.18

รัวม 274.14 24.88 (1.23) 297.79 190.12 27.16 (1.13) 216.15 81.64

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2562

ราคัาท้น ค่ัาเส่่�อัมูราคัาส่ะส่มู
ราคัาส้่ทธุิ

ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น จำาหน่าย ปลี่ายงวดำ ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น จำาหน่าย ปลี่ายงวดำ

ท้�ดิน 8.94        -          -   8.94        -          -          -          -   8.94

อ�ค้ำ�รั 96.84        -          -   96.84 74.39 3.11        -   77.50 19.34

ส่ิวนปรัับีปรุังอ�ค้ำ�รั

สิำ�นักง�น 65.10 1.43 (0.68) 65.85 27.07 7.35 (0.64) 33.78 32.07

เค้ำรืั�องตกแต่ง 1.62 0.11 (0.05) 1.68 1.03 0.23 (0.04) 1.22 0.46

เค้ำรืั�องใช้ำสิำ�นักง�น 32.50 0.81 (0.74) 32.57 24.43 4.48 (0.73) 28.18 4.39

ค้ำอมพิวเตอร์ัและอุปกรัณ์ 52.72 12.88 (4.70) 60.90 43.91 7.08 (4.70) 46.29 14.61

ย์�นพ�หนะ 3.38 3.98        -   7.36 2.01 1.14        -   3.15 4.21

ง�นรัะหว่�งทำ� 0.08        -   (0.08)        -          -          -          -          -          -   

รัวม 261.18 19.21 (6.25) 274.14 172.84 23.39 (6.11) 190.12 84.02
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6.5 ท้�ดิน อาคารและอุปีกรณ์สุทธิั (ต่อ)

 สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ม้ค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์ จำ�นวน 27.16 ล้�นบี�ท 

และ 23.39 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี ได้แสิดงไว้ในค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์เก้�ย์วกับีอ�ค้ำ�รัสิถื�นท้�และอุปกรัณ์ในงบีกำ�ไรัข�ดทนุเบ็ีดเสิร็ัจอื�น และ  

ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 ม้อ�ค้ำ�รัและอุปกรัณ์รั�ค้ำ�ทุนรัวม 115.14 ล้�นบี�ท และ 92.91 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี  

ท้�คิ้ำดค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�เต็มจำ�นวนแล้วแต่ย์งัใช้ำง�นอย์้่

 สินทรัพย์สิทธิัการใช้ัสุทธิั ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�

 สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้ค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�สิิทธิต�มสัิญญ�เช่ำ� จำ�นวน 14.37 ล้�นบี�ท เนื�องจ�ก 

ม้ก�รัปรัับีปรุังลดรั�ย์ก�รัค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�สิิทธิต�มสัิญญ�เช่ำ�อ�ค้ำ�รัจำ�นวน 0.03 ล้�นบี�ท กรัณ้ได้รัับีก�รัลดค่้ำ�เช่ำ�ท้�ต้องจ่�ย์ชำำ�รัะ 

ต�มสัิญญ�เช่ำ�เป็นบี�งส่ิวนในช่ำวงเวล�หนึ�งเนื�องจ�กสิถื�นก�รัณ์ก�รัรัะบี�ดของโค้ำวิด 2019 (COVID - 19) โดย์ค่้ำ�เสืิ�อมรั�ค้ำ�สิิทธิ

ต�มสัิญญ�เช่ำ�ได้แสิดงไว้ในค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์เก้�ย์วกับีอ�ค้ำ�รัสิถื�นท้�และอุปกรัณ์ในงบีกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�น

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563

ราคัาทน้ ค่ัาเส่่�อัมูราคัาส่ะส่มู
ราคัาส้่ทธุิ

ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น ปด้ำสั่ญญา ปลี่ายงวดำ ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น ปด้ำสั่ญญา ปลี่ายงวดำ

สิิทธิต�มสัิญญ�เช่ำ�อ�ค้ำ�รั 19.74 2.31        -   22.05        -   8.58        -   8.58 13.47

สิิทธิต�มสัิญญ�เช่ำ�
ย์�นพ�หนะ

21.83        -          -   21.83        -   5.82        -   5.82 16.01

รัวม 41.57 2.31        -   43.88        -   14.40        -   14.40 29.48

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563

ราคัาทน้ ค่ัาตัดำจำาหน่ายส่ะส่มู
ราคัาส้่ทธุิ

ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น จำาหน่าย ปลี่ายงวดำ ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น จำาหน่าย ปลี่ายงวดำ

โปรัแกรัมค้ำอมพิวเตอร์ั
ลิขสิิทธิ�

82.14 18.36        -   100.50 43.48 17.36        -   60.84 39.66

โปรัแกรัมค้ำอมพิวเตอร์ั 
รัะหว่�งพัฒน�

66.14 11.61     (7.13) 70.62        -          -          -          -   70.62

รัวม 148.28 29.97     (7.13) 171.12 43.48 17.36        -   60.84 110.28

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2562

ราคัาทน้ ค่ัาตัดำจำาหน่ายส่ะส่มู
ราคัาส้่ทธุิ

ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น จำาหน่าย ปลี่ายงวดำ ต้นงวดำ เพิ�มูข้่�น จำาหน่าย ปลี่ายงวดำ

โปรัแกรัมค้ำอมพิวเตอร์ั
ลิขสิิทธิ�

59.22 24.63     (1.71) 82.14 35.84 9.35     (1.71) 43.48 38.66

โปรัแกรัมค้ำอมพิวเตอร์ั 
รัะหว่�งพัฒน�

15.37 65.00 (14.23) 66.14        -          -          -          -   66.14

รัวม 74.59 89.63 (15.94) 148.28 35.84 9.35     (1.71) 43.48 104.80

6.6 สินทรัพย์ไม่ม้ตัวิตนอ่�นสุทธิั

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�
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6.6 สินทรัพย์ไม่ม้ตัวิตนอ่�นสุทธิั (ต่อ)

 สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ม้ค่้ำ�ตัดจำ�หน่�ย์จำ�นวน 17.36 ล้�นบี�ท และ 9.35 ล้�นบี�ท 

ต�มลำ�ดับี ได้แสิดงไว้ในค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์เก้�ย์วกับีอ�ค้ำ�รัสิถื�นท้�และอุปกรัณ์ในงบีกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�น และ ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 

และ 2562 ม้สิินทรััพย์์ไม่ม้ตัวตนรั�ค้ำ�ทุนรัวม 33.43 ล้�นบี�ท และ 27.28 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับีท้�คิ้ำดค่้ำ�ตัดจำ�หน่�ย์เต็มจำ�นวนแล้ว

แต่ย์งัใช้ำง�นอย์้่

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

เงินทดรัองและอื�น ๆ 5.41 9.53

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ่�ย์ล่วงหน้�อื�น ๆ 2.95 2.54

ดอกเบ้ี�ย์ค้้ำ�งรัับี 49.00 39.69

เงินทดรัองค่้ำ�ขึ�นศึ�ล 48.88 43.88

หัก ค่้ำ�เผื�อด้อย์ค่้ำ�เงินทดรัองค่้ำ�ขึ�นศึ�ล (48.88) (43.88)

รัวม 57.36 51.76

6.8 ค่าธัรรมเน้ยมคำ�าปีระกันรับล่วิงห่น้า

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ม้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันรัับีล่วงหน้� จำ�นวน 2,716.82 ล้�นบี�ท  

และ 2,388.62 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�

6.9 เงินอุดห่นุนค่าธัรรมเน้ยมจากรัฐบาล

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ม้เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มจ�กรััฐบี�ล จำ�นวน 485.82 ล้�นบี�ท และ  

92.57 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ย์อดต้นงวด 2,388.62 2,169.26

บีวก รัับีรัะหว่�งงวด 4,543.63 4,332.17

หัก บัีนทึกรัับีร้้ัรั�ย์ได้ (4,067.37) (3,987.14)

ย์กเลิก ลดวงเงิน ดำ�เนินค้ำด้ (138.07) (114.40)

คื้ำนเป็นเงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มสิำ�หรัับีโค้ำรังก�รัอื�นท้�รััฐจ่�ย์แทน SMEs (9.99) (11.27)

ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันรัับีล่วงหน้� 2,716.82 2,388.62

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ย์อดต้นงวด 92.57 224.17

บีวก รัับีเงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มจ�กรััฐบี�ล 1,941.83 392.55

รัับีคื้ำนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มเนื�องจ�กไม่ใช้ำวงเงิน 9.99 11.27

หัก โอนเป็นค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มรัับีล่วงหน้� (1,558.57) (525.88)

โอนเป็นเงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์สิำ�หรัับีโค้ำรังก�รัอื�นต�มมติ ค้ำรัม.           -   (9.54)

ย์อดปล�ย์งวด 485.82 92.57

6.7 สินทรัพย์อ่�นสุทธิั

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ม้สิินทรััพย์์อื�น จำ�นวน 57.36 ล้�นบี�ท และ 51.76 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี  

ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�
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6.10 เงินชัดเชัยค่าควิามเส้ยห่ายโครงการ PGS จากรัฐบาล

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ปรัะม�ณก�รัผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�น (ผลปรัะโย์ชำน์ในอด้ต) 47.91 48.12

บีวก ต้นทุนบีริัก�รัผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�นรัะหว่�งงวด 39.91 8.29

ดอกเบ้ี�ย์ผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�นรัะหว่�งงวด 0.92 1.21

หัก ต้นทุนบีริัก�รัผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�นลดลงรัะหว่�งงวด (2.78) (9.71)

ย์อดปล�ย์งวด 85.96 47.91

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ย์อดต้นงวด 4,701.80 4,540.29

บีวก เงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กรััฐบี�ล 7,750.40 1,146.42

รัับีเงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำงเหลือจ�กก�รัปิดโค้ำรังก�รั PGS           -   29.32

หัก โอนเงินชำดเชำย์จ�กรััฐบี�ลรัับีร้้ัเป็นรั�ย์ได้ (1,770.66) (1,014.23)

ย์อดปล�ย์งวด 10,681.54 4,701.80

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

อัตรั�คิ้ำดลดเฉล้�ย์ ต่อปี (ร้ัอย์ละ) 1.22 2.63

อัตรั�ก�รัขึ�นเงินเดือนในอน�ค้ำตต�มก�รัคิ้ำดลด โดย์เฉล้�ย์ ต่อปี (ร้ัอย์ละ) 6.50 6.50

อัตรั�ก�รัหมุนเว้ย์นของพนักง�น (ร้ัอย์ละ) 4.59 2.91

อัตรั�ก�รัต�ย์ ต�รั�งมรัณะไทย์ 
2560

ต�รั�งมรัณะไทย์ 
2560

เกษ้ย์ณอ�ย์ุ 60 ปี 60 ปี

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2562 เงินชำดเชำย์ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ค้ำงเหลือจ�กก�รัปิดโค้ำรังก�รั PGS บีสิย์. ได้โอนไปยั์งโค้ำรังก�รัอื�น 

ท้�ม้มติ ค้ำรัม.

 สิมมติฐ�นท้�สิำ�คั้ำญในก�รัปรัะม�ณก�รัต�มหลักค้ำณิตศึ�สิตร์ัปรัะกันภัย์ สิรุัปได้ดังน้�

 การวิิเคราะห์่ควิามอ่อนไห่วิของสมมติฐานห่ลักในการคำานวิณ

 ปรัะม�ณก�รัหน้�สิินผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�นของ บีสิย์. ม้ค้ำว�มอ่อนไหวต่อก�รัเปล้�ย์นแปลงของข้อสิมมติฐ�นต่�ง ๆ  

ท้�ใช้ำในก�รัค้ำำ�นวณก�รัเปล้�ย์นแปลงในแต่ละข้อสิมมติฐ�นท้�เก้�ย์วข้องในก�รัปรัะม�ณก�รัต�มหลักค้ำณิตศึ�สิตร์ัปรัะกันภัย์ 

ท้�อ�จเป็นไปได้อย่์�งสิมเหตุสิมผล ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 โดย์ถืือว่�ข้อสิมมติฐ�นอื�น ๆ ค้ำงท้�จะม้ผลกรัะทบีต่อภ�รัะผ้กพัน 

ผลปรัะโย์ชำน์ท้�กำ�หนดไว้เป็นจำ�นวนเงินดังต่อไปน้�

6.11 ภาระผ่กพันผลปีระโยชัน์ของพนักงาน 

 บีสิย์. ม้ภ�รัะผ้กพันผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น ต�มกฎหม�ย์แรังง�น ม้รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�
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ปรัะม�ณก�รัหน้�สิิน เพิ�มขึ�น (ลดลง) หน่่วย : ล้้าน่บาท

31 ธุนัวาคัมู 2563

อัตรั�คิ้ำดลด

เพิ�มขึ�นร้ัอย์ละ 1 72.61

ลดลงร้ัอย์ละ 1 90.21

อัตรั�ก�รัขึ�นเงินเดือนในอน�ค้ำต

เพิ�มขึ�นร้ัอย์ละ 1 81.81

ลดลงร้ัอย์ละ 1 79.12

อัตรั�ก�รัหมุนเว้ย์นของพนักง�น

เพิ�มขึ�นร้ัอย์ละ 1 72.29

ลดลงร้ัอย์ละ 1 83.55

อัตรั�มรัณะในอน�ค้ำต

เพิ�มขึ�น 1 ปี 81.19

ลดลง 1 ปี 80.31

ผลปรัะโย์ชำน์ของพนักง�นท้�ค้ำ�ดว่�จะจ่�ย์ หน่่วย : ล้้าน่บาท

31 ธุนัวาคัมู 2563

ส่ิวนท้�ค้ำ�ดว่�จะจ่�ย์ชำำ�รัะปีท้� 1 1.67

ส่ิวนท้�ค้ำ�ดว่�จะจ่�ย์ชำำ�รัะปีท้� 2 - ปีท้� 5 16.92

ส่ิวนท้�ค้ำ�ดว่�จะจ่�ย์ชำำ�รัะปีท้� 6 - ปีท้� 10 58.62

ส่ิวนท้�ค้ำ�ดว่�จะจ่�ย์ชำำ�รัะปีท้� 11 - ปีท้� 15 66.31

 การวิิเคราะห์่การครบกำาห่นดของการจ่ายชัำาระผลปีระโยชัน์

 ต�รั�งต่อไปน้�แสิดงข้อม้ลรัะย์ะเวล�ก�รัจ่�ย์ชำำ�รัะผลปรัะโย์ชำน์ถัืวเฉล้�ย์ถ่ืวงนำ��หนกัของโค้ำรังก�รัผลปรัะโย์ชำน์ของพนกัง�น

และรัะย์ะเวล�ค้ำรับีกำ�หนดของก�รัจ่�ย์ชำำ�รัะผลปรัะโย์ชำน์ท้�ค้ำำ�นวณจ�กภ�รัะผ้กพันต�มโค้ำรังก�รัผลปรัะโย์ชำน์ซึึ่�งค้ำ�ดว่�จะจ่�ย์ชำำ�รัะ

ในอน�ค้ำตก่อนก�รัคิ้ำดลด

6.11 ภาระผ่กพันผลปีระโยชัน์ของพนักงาน (ต่อ)
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หน่่วย : ล้้าน่บาท

ย์อดต้นงวด 7,395.25 7,855.97

บีวก จำ�นวนท้�ตั�งสิำ�รัองรัะหว่�งงวด 6,699.05 5,756.01

เงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์จ�กรััฐบี�ล โค้ำรังก�รั PGS 1,660.32 1,014.23

ปรัับีปรุังย์กเลิกก�รัจ่�ย์ชำดเชำย์งวดก่อน 0.03 2.87

15,754.65 14,629.08

หัก ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ่�ย์รัะหว่�งงวด (7,503.18) (7,155.05)

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS 3            -   (7.62)

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS 4                                              -   (0.09)

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน 1 (7 ปี)                -   (29.67)

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน 2 (5 ปี)            -   (34.41)

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน 2 (7 ปี) (5.30)            -   

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน 3 (5 ปี)       (3.77) (5.31)

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน 3 (7 ปี)       (10.62)            -   

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS หน้�นอกรัะบีบี            -   (0.18)

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS Ibank Big Five            -   (0.16)

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS BI SCBT            -   (1.34)

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS PIL 55 (62.37)            -   

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS BI SCBT Y2014 (รัอบี2) (0.28)            -   

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ค้ำงเหลือเมื�อสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รั PGS New/Start-upSMEs56 (2.06)            -   

ย์อดปล�ย์งวด 8,167.07 7,395.25

6.12 สำารองค่าปีระกันชัดเชัย

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 เงนิสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกนัชำดเชำย์ เป็นเงินท้� บีสิย์. กันเงินสิำ�รัองต�มหลกัเกณฑ์์และค้ำว�มรัับีผิดชำอบี

ท้�กำ�หนดในหลักเกณฑ์์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันแต่ละปรัะเภทโค้ำรังก�รั และบีันทึกเป็นค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในงวดท้�กันเงินสิำ�รัองไว้ โดย์ บีสิย์.  

กันเงินสิำ�รัองในส่ิวนท้�ม้ภ�รัะค้ำำ��ปรัะกัน (หม�ย์เหตุ 6.18) เฉพ�ะโค้ำรังก�รัเดิมท้�เป็นล้กหน้�จัดชัำ�นตำ��กว่�ม�ตรัฐ�นเป็นต้นไป

 สิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จำ�แนกต�มปรัะเภทก�รัค้ำำ��ปรัะกันและก�รัจัดชัำ�นหน้� ปรัะกอบีด้วย์ โค้ำรังก�รัปกติตั�งสิำ�รัอง 

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ จำ�นวน 1,073.01 ล้�นบี�ท และโค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์

จำ�นวน 7,094.06 ล้�นบี�ท รั�ย์ละเอ้ย์ดดังน้�
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หน่่วย : ล้้าน่บาท

โคัรงการ PGS ป ี2563

โคัรงการ บส่ย.  โคัรงการนโยบายรฐั (PGS-PSA)
รวมู

โคัรงการปกติ PGS-Non PSA รฐัชดำเชย
คัวามูเส่่ยหาย

รฐัไมู่ชดำเชย
คัวามูเส่่ยหาย

ย์อดต้นงวด 1,147.93 1,029.94 5,070.07 147.31 7,395.25

บีวก สิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์รัะหว่�งงวด 163.07 687.36 5,994.03 27.16 6,871.62

ตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ - เงินชำดเชำย์

ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รัรััฐ             -               -   1,660.32             -   1,660.32

สิำ�รัองจ�กก�รัย์กเลิกก�รัจ่�ย์

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์งวดก่อน             -               -   0.03             -   0.03

หัก ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ่�ย์รัะหว่�งงวด (65.42) (603.74) (6,833.89) (0.13) (7,503.18)

สิำ�รัองลดลงรัะหว่�งงวด (172.57)             -               -               -   (172.57)

สิำ�รัองจ�กก�รัสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกัน             -   (19.97) (2.06) (62.37) (84.40)

ย์อดปล�ย์งวด 1,073.01 1,093.59 5,888.50 111.97 8,167.07

หน่่วย : ล้้าน่บาท

โคัรงการ PGS ป ี2562

โคัรงการ บส่ย.  โคัรงการนโยบายรฐั (PGS-PSA)
รวมู

โคัรงการปกติ PGS-Non PSA รฐัชดำเชย
คัวามูเส่่ยหาย

รฐัไมู่ชดำเชย
คัวามูเส่่ยหาย

ย์อดต้นงวด  1,335.67  1,083.65  5,309.51  127.14  7,855.97 

บีวก สิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์รัะหว่�งงวด  103.84  710.69  5,167.89  20.38  6,002.80 

ตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ - เงินชำดเชำย์

ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รัรััฐ              -                 -     1,014.23              -     1,014.23 

สิำ�รัองจ�กก�รัย์กเลิกก�รัจ่�ย์

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์งวดก่อน  0.43  0.93  1.51  -  2.87 

หัก ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ่�ย์รัะหว่�งงวด  (45.22)  (694.44)  (6,415.36)  (0.03)  (7,155.05)

สิำ�รัองลดลงรัะหว่�งงวด  (246.79)  -  -  -  (246.79)

สิำ�รัองจ�กก�รัสิิ�นสุิดโค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกัน  -  (70.89)  (7.71)  (0.18)  (78.78)

ย์อดปล�ย์งวด  1,147.93  1,029.94  5,070.07  147.31  7,395.25 

6.12 สำารองค่าปีระกันชัดเชัย (ต่อ)
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 1. โค้ำรังก�รัปกติ บีสิย์. ได้ตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์เท่�กับีภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันสุิทธิในอัตรั�ร้ัอย์ละ 100 ดังน้�

 2. โค้ำรังก�รั Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บีสิย์. ได้ตั�งภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันและตั�งสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ ดังน้�

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. กันเงินสิำ�รัองต�มเกณฑ์์ท้�กำ�หนดในนโย์บี�ย์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ  

(หม�ย์เหตุ 4.7) เป็นเงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ทั�งสิิ�น 8,167.07 ล้�นบี�ท และ 7,395.25 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี สิำ�หรัับีโค้ำรังก�รั 

RP เป็นโค้ำรังก�รัท้� บีสิย์. จะรัับีผิดชำอบีก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ต�มอัตรั�ส่ิวนส้ิญเส้ิย์ท้�กำ�หนดแต่ไม่เกินภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันซึึ่�งจำ�นวน

เงินท้�จะต้องปรัะม�ณก�รันั�นจะต้องนำ�ม้ลค่้ำ�หลักปรัะกันท้�ข�ย์ได้สุิทธิม�หักออกจ�กภ�รัะหน้�สิินทั�งหมด จึงจะกำ�หนดส่ิวนส้ิญเส้ิย์

ท้�เกิดขึ�นเพื�อนำ�ม�ปรัะม�ณก�รัเงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ได้กันเงินสิำ�รัองสิำ�หรัับี

โค้ำรังก�รั RP จำ�นวน 872.68 ล้�นบี�ท และ 919.76 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี

**ภาระค้ำำ�าประกัน่สุ่ทธิิ หมายถ่ึง ภาระค้ำำ�าประกัน่หลั้งหักมูล้ค่้ำาหลั้กประกัน่รวมดอกเบ้�ยท้�น่ำามาใช้้ใน่การกัน่เงิน่ส่ำารองซ่ึ่�งค้ำำาน่วณจากหลั้กเกณฑ์์การจ่าย

ค่้ำาประกัน่ช้ดเช้ยตุามประเภทการค้ำำ�าประกัน่ (หมายเหตุุ 4.8)

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ภาระคัำาประกัน
ตั�งส่ำารอังค่ัาประกัน
ชดำเชยเท่ากับภาระ
คัำาประกันส้่ทธุ*ิ*

ภาระคัำาประกัน
ตั�งส่ำารอังค่ัาประกัน
ชดำเชยเท่ากับภาระ
คัำาประกันส้่ทธุ*ิ*

จัดชัำ�นปกติ 1,385.75            -   1,625.26            -   

จัดชัำ�นกล่�วถึืงเป็นพิเศึษ 155.83            -   194.41            -   

จัดชัำ�นตำ��กว่�ม�ตรัฐ�น 74.80 29.35 44.92 21.69

จัดชัำ�นสิงสัิย์ 79.51 40.98 106.54 45.48

จัดชัำ�นสิงสัิย์จะส้ิญ 2,139.71 1,002.68 2,377.97 1,080.76

รัวม 3,835.60 1,073.01 4,349.10 1,147.93

หน่่วย : ล้้าน่บาท

ภาระคัำาประกัน

2563 2562

จัดชัำ�นปกติ 364,643.60 307,329.03

จัดชัำ�นกล่�วถึืงเป็นพิเศึษ 31,547.04 19,805.46

จัดชัำ�นตำ��กว่�ม�ตรัฐ�น 8,330.40 5,991.66

จัดชัำ�นสิงสัิย์ 3,581.57 6,780.26

จัดชัำ�นสิงสัิย์จะส้ิญ 39,435.63 44,477.61

รัวม 447,538.24 384,384.02

6.12 สำารองค่าปีระกันชัดเชัย (ต่อ)
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 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้สัิดส่ิวนผ้้ถืือหุ้นโดย์กรัะทรัวงก�รัค้ำลังเป็นผ้้ถืือหุ้นรั�ย์ใหญ่ร้ัอย์ละ 95.49  

ของทุนท้�เร้ัย์กชำำ�รัะแล้ว

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

เงินค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันท้�รััฐบี�ลจ่�ย์แทน SMEs รัอจ่�ย์คื้ำนล้กค้้ำ� 11.32 11.32

เจ้�หน้�อื�น 37.98 47.08

โบีนัสิค้้ำ�งจ่�ย์ 31.12 84.29

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ค้้ำ�งจ่�ย์ 7.52 11.78

เจ้�หน้�ต�มสัิญญ�เช่ำ� - สุิทธิ 30.51       -   

รัวม 118.45 154.47

หน่่วย : ล้้าน่บาท

ทุนปรัะเดิม พ.ศึ. 2534 400.00

เพิ�มทุนเมื�อวันท้� 3 กรักฎ�ค้ำม 2543 จำ�นวน 40 ล้�นหุ้น หุ้นละ 100 บี�ท 4,000.00

เพิ�มทุนเมื�อวันท้� 30 กรักฎ�ค้ำม 2551 จำ�นวน 3,024,730 หุ้น หุ้นละ 100 บี�ท 302.47

เพิ�มทุนเมื�อวันท้� 14 ตุล�ค้ำม 2552 จำ�นวน 20 ล้�นหุ้น หุ้นละ 100 บี�ท 2,000.00

รัวมทุนท้�ออกและเร้ัย์กชำำ�รัะแล้ว 6,702.47

หน่่วย : ล้้าน่บาท

เงนิชดำเชยใหส้่ถาบันการเงนิ
จากการคัำาประกันลี่กูหน่�ส้่ทธุิ

เงนิชดำเชยใหส้่ถาบันการเงนิจากการ
คัำาประกันลี่กูหน่�ตามูธุร้กรรมูนโยบายรฐัส้่ทธุิ

ส่่วนท่�ไมู่มู่การชดำเชย
คัวามูเส่่ยหายจากรฐับาลี่

ส่่วนท่�มู่การชดำเชย
คัวามูเส่่ยหายจากรฐับาลี่

2563 2562 2563 2562 2563 2562

ย์อดต้นงวด 8,410.98 7,721.65 1,029.12 1,034.96 34,907.74 28,728.27

บีวก จ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 669.18 739.66 0.13 0.03 6,833.89 6,415.37

หัก รัับีคื้ำนค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ (26.91) (50.33) (25.41) (5.86) (139.26) (235.90)

ย์อดล้กหน้�ปล�ย์งวด 9,053.25 8,410.98 1,003.84 1,029.13 41,602.37 34,907.74

หัก ค่้ำ�เผื�อหน้�สิงสัิย์จะส้ิญ (9,053.25) (8,410.98) (1,003.84) (1,029.13) (41,602.37) (34,907.74)

ย์อดปล�ย์งวด           -             -             -             -             -             -   

6.13 ห่น้�สินอ่�น

6.14 ทุนเร่อนหุ้่น

 ต�มพรัะรั�ชำบัีญญัติบีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม พ.ศึ. 2534 ให้ บีสิย์. ม้ทุนปรัะเดิม 400 ล้�นบี�ท  

โดย์กรัะทรัวงก�รัค้ำลังถืือหุ้นร้ัอย์ละ 25 และผ้้ถืือหุ้นอื�นอ้กร้ัอย์ละ 75 และตั�งแต่ปี 2543 เป็นต้นม� บีสิย์. ได้รัับีก�รัพิจ�รัณ� 

เพิ�มทุนม�เป็นรัะย์ะ ๆ ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้หุ้นสิ�มัญจดทะเบ้ีย์นทั�งหมด 68,399,467 หุ้น ซึึ่�งม้ม้ลค่้ำ�หุ้นละ 100 

บี�ท เป็นหุ้นท้�ออกและชำำ�รัะเต็มม้ลค่้ำ�แล้วจำ�นวน 67,024,730 หุ้น เป็นเงินทั�งสิิ�น 6,702.47 ล้�นบี�ท โดย์ม้ลำ�ดับีเหตุก�รัณ์ดังน้�

6.12 สำารองค่าปีระกันชัดเชัย (ต่อ)

192



6.15 องค์ปีระกอบอ่�นของส่วินของเจ้าของ

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ม้กำ�ไรั (ข�ดทุน) ท้�ย์ังไม่เกิดขึ�นจ�กก�รัปรัับีม้ลค่้ำ�ของเงินลงทุนใน 

กองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำลให้เป็นม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัม จำ�นวน (57.61) ล้�นบี�ท และ 64.62 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี

6.16 ทุนสำารองตามกฎห่มาย

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้ทุนสิำ�รัองต�มกฎหม�ย์ จำ�นวน 497.36 ล้�นบี�ท โดย์ บีสิย์. ได้กันเงินสิำ�รัองใน 

อัตรั�ร้ัอย์ละ 20 ของกำ�ไรัสุิทธิปรัะจำ�ปี ต�มข้อบัีงคั้ำบีของ บีสิย์. หมวดเงินสิำ�รัองและเงินปันผล ข้อ 77

6.17 เงินปัีนผลจ่าย

 ท้�ปรัะชุำมสิ�มัญผ้้ถืือหุ้น บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อมค้ำรัั�งท้� 28/2563 เมื�อวันท้� 22 เมษ�ย์น 2563  

ได้ม้มติอนุมัติให้จ่�ย์เงินปันผลจ�กก�รัดำ�เนินง�นปี 2562 ในอัตรั�หุ้นละ 4.38 บี�ท จำ�นวน 67,024,730 หุ้น รัวมเป็นเงินปันผล

จำ�นวน 293.57 ล้�นบี�ท ทั�งน้� เมื�อวันท้� 23 เมษ�ย์น 2563 บีสิย์. ได้จ่�ย์เงินปันผลต�มมติท้�ปรัะชุำมสิ�มัญผ้้ถืือหุ้นแล้ว

6.18 ภาระผ่กพันจากภาระคำ�าปีระกันสินเช่ั�ออุตสาห่กรรมขนาดย่อม

 ก�รัดำ�เนินง�นเพื�อปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์อ่มของ บีสิย์. สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 

ม้ดังน้�

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้ภ�รัะค้ำำ��ปรัะกัน จำ�นวน 451,373.84 ล้�นบี�ท แบ่ีงเป็นก�รัค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รั 

ปกติ จำ�นวน 3,835.60 ล้�นบี�ท และภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รั PGS จำ�นวน 447,538.24 ล้�นบี�ท (หม�ย์เหตุ 6.12) ซึึ่�งภ�รัะ 

ค้ำำ��ปรัะกันจำ�นวนดังกล่�วม้ก�รักันเงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ จำ�นวน 8,167.07 ล้�นบี�ท

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ได้ตั�งเงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์สิำ�หรัับีค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ท้�อ�จจะเกิดขึ�น 

จ�กภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันเป็นจำ�นวนเงิน 8,167.07 ล้�นบี�ท และ 7,395.25 ล้�นบี�ท ต�มลำ�ดับี (หม�ย์เหตุ 6.12)

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ย์อดต้นงวด 64.62 (73.45)

กำ�ไรั (ข�ดทุน) ท้�ย์ังไม่เกิดขึ�นจ�กก�รัปรัับีม้ลค่้ำ�ของเงินลงทุนรัะหว่�งงวด (122.23) 138.07

ย์อดปล�ย์งวด (57.61) 64.62

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ย์อดต้นงวด 371.39 296.02

กำ�ไรัจัดสิรัรัรัะหว่�งงวด 125.97 75.37

ย์อดปล�ย์งวด 497.36 371.39

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันต้นงวด 388,733.12 373,828.19

เพิ�มขึ�นรัะหว่�งงวด 139,807.89 90,585.90

528,541.01 464,414.09

ลดลงรัะหว่�งงวด (77,167.17) (75,680.97)

ภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันปล�ย์งวด 451,373.84 388,733.12

เงินสิำ�รัองค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ (หม�ย์เหตุ 6.12) 8,167.07 7,395.25
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6.19 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานท้�สำาคัญจำาแนกตามปีระเภทธุัรกรรม

 6.19.1 ฐานะการเงินจำาแนกตามปีระเภทธุัรกรรม

6.20 รายได้ดอกเบ้�ย

6.21 กำาไรสุทธิัจากเงินลงทุน

 6.19.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามปีระเภทธุัรกรรม

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

สิินทรััพย์ร์ัวม 31,420.68 24,108.48

รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสุิทธิ 357.35 147.77

เงินลงทุนสุิทธิ 27,285.29 21,412.09

ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันรัับีล่วงหน้� 2,716.82 2,388.62

เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มจ�กรััฐบี�ล 485.82 92.57

เงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รั PGS จ�กรััฐบี�ล 10,681.54 4,701.80

หน่่วย : ล้้าน่บาท

ส่ำาหรบัปสิี่�นส้่ดำวนัท่�

31 ธุนัวาคัมู 2563 31 ธุนัวาคัมู 2562

รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์สุิทธิ 174.51 324.97

รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน 6,712.10 5,926.93

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ (6,678.41) (5,485.92)

รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์และค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสุิทธิ 208.20 765.98

รั�ย์ได้เงินชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 1,660.32 1,014.23

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ (1,660.32) (1,014.23)

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นอื�น ๆ 590.75 526.36

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กก�รัดำ�เนินง�นอื�น ๆ (546.00) (538.57)

กำ�ไรัจ�กก�รัดำ�เนินง�น 252.95 753.77

หน่่วย : ล้้าน่บาท

ส่ำาหรบัปสิี่�นส้่ดำวนัท่�

31 ธุนัวาคัมู 2563 31 ธุนัวาคัมู 2562

รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสุิทธิ 3.69 4.07

เงินลงทุน 152.73 271.34

เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้� 4.80 8.35

เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�ต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 14.31 41.21

รัวม 175.53 324.97

หน่่วย : ล้้าน่บาท

ส่ำาหรบัปสิี่�นส้่ดำวนัท่�

31 ธุนัวาคัมู 2563 31 ธุนัวาคัมู 2562

รั�ย์ได้จ�กก�รับีริัห�รัเงินกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล 222.54 395.30

หัก ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ในก�รับีริัห�รัจัดก�รักองทุน (4.44) (6.29)

กำ�ไรัสุิทธิจ�กเงินลงทุน 218.10 389.01
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หน่่วย : ล้้าน่บาท

ส่ำาหรบัปสิี่�นส้่ดำวนัท่�

31 ธุนัวาคัมู 2563 31 ธุนัวาคัมู 2562

หน้�ส้ิญรัับีคื้ำน        -   1.00

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นโค้ำรังก�รั รั�ย์สิถื�บัีน รัะย์ะท้� 1 (7ปี)        -   24.74

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นโค้ำรังก�รั รั�ย์สิถื�บัีน รัะย์ะท้� 2 (5ปี)        -   6.59

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นโค้ำรังก�รั รั�ย์สิถื�บัีน รัะย์ะท้� 2 (7ปี) 1.12        -   

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นโค้ำรังก�รั รั�ย์สิถื�บัีน รัะย์ะท้� 3 (5ปี) 3.76 0.03

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นโค้ำรังก�รั รั�ย์สิถื�บัีน รัะย์ะท้� 3 (7ปี) 3.27        -   

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นโค้ำรังก�รั BI SCBT Y2014 (รัอบี1)        -   1.34

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นโค้ำรังก�รั BI SCBT Y2014 (รัอบี2) 0.26        -   

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ่�ย์สิะสิมจ่�ย์น้อย์กว่�ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสิะสิม 11.56 38.18

รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มจ�กก�รัย์กเลิก ลดวงเงิน ก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 4.88 2.47

รั�ย์ได้อื�นค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์โค้ำรังก�รัรััฐ 0.13        -   

รั�ย์ได้อื�นค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มออกหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกัน 0.47 0.09

รั�ย์ได้อื�นค่้ำ�จัดก�รัค้ำำ��ปรัะกัน 7.12        -   

รั�ย์ได้จ�กก�รัติดต�มค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์และอื�น ๆ 26.59        -   

อื�น ๆ 3.62 0.93

รัวม 62.78 75.37

หน่่วย : ล้้าน่บาท

ส่ำาหรบัปสิี่�นส้่ดำวนัท่�

31 ธุนัวาคัมู 2563 31 ธุนัวาคัมู 2562

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ดำ�เนินง�น 4.49 6.91

- ค่้ำ�โฆษณ�ปรัะชำ�สัิมพันธ์และพัฒน�ธุรักิจ 3.64 3.73

- ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ดำ�เนินค้ำด้ 0.44 2.85

- ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ดำ�เนินง�นอื�น 0.41 0.33

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์เดินท�ง 0.17 1.05

ค่้ำ�บีริัก�รัวิชำ�ช้ำพ 1.27 0.67

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์อื�น 3.49 4.19

รัวม 9.42 12.82

6.22 รายได้จากการดำาเนินงานอ่�น ๆ

6.23 ค่าใช้ัจ่ายอ่�น ๆ
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หน่่วย : ล้้าน่บาท

ส่ำาหรบัปสิี่�นส้่ดำวนัท่�

31 ธุนัวาคัมู 2563 31 ธุนัวาคัมู 2562

ค่้ำ�ตอบีแทนผ้้บีริัห�รั 28.61 22.45

รัวม 28.61 22.45

6.24 ค่าตอบแทนผ้่บริห่ารสำาคัญของกิจการ 

 ค่้ำ�ตอบีแทนผ้้บีริัห�รั หม�ย์ถึืง ผลตอบีแทนทั�งท้�เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินท้�จ่�ย์ให้แก่กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

และผ้้บีริัห�รั 6 รั�ย์แรักนับีต่อจ�กกรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป ต�มม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำ ฉบัีบีท้� 24 (ปรัับีปรุัง 2560) เรืั�อง  

ก�รัเปิดเผย์ข้อม้ลเก้�ย์วกับีบุีค้ำค้ำลหรืัอกิจก�รัท้�เก้�ย์วข้องกัน บีสิย์. ปฏิิบัีติต�มม�ตรัฐ�นก�รับัีญช้ำฉบัีบีท้� 19 เรืั�อง ผลปรัะโย์ชำน์ของ

พนักง�น โดย์บีนัทึกรัับีร้้ัผลปรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วของผ้บ้ีริัห�รั ซึ่ึ�งปรัะกอบีด้วย์ผลปรัะโย์ชำน์ของพนกัง�นหลงัเกษ้ย์ณอ�ย์ตุ�มกฎหม�ย์

แรังง�น และต�มรัะเบี้ย์บีสิวัสิดิก�รัด้�นก�รับีริัห�รัทรััพย์�กรับีุค้ำค้ำลของ บีสิย์. ซึึ่�งผลปรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วของผ้้บีริัห�รั 

สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 ม้จำ�นวน 0.71 ล้�นบี�ท โดย์ ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 ภ�รัะผ้กพันผลปรัะโย์ชำน์รัะย์ะ

ย์�วของผ้้บีริัห�รัจำ�นวนทั�งสิิ�น 4.63 ล้�นบี�ท

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

แหล่งท้�ม�ของเงินทุน

ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน 5,011.42 4,454.52

เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มและเงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รัของรััฐบี�ล 9,692.23 402.10

เงินกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล 9,990.44 10,194.57

รัวมเงินทุนรัับี 24,694.09 15,051.19

แหล่งท้�ใช้ำไปของเงินทุน  

เงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์ของโค้ำรังก�รั 9,273.86 7,155.05

เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รัของรััฐบี�ล 1,558.56 525.89

รัวมเงินทุนใช้ำไป 10,832.42 7,680.94

6.25 สินทรัพย์สภาพคล่อง

 สิินทรััพย์์สิภ�พค้ำล่องของ บีสิย์. หม�ย์ถึืง เงินฝ�กหรืัอตรั�สิ�รัท�งก�รัเงินท้�ม้สิภ�พค้ำล่องและค้ำว�มมั�นค้ำงท้� บีสิย์.  

ต้องดำ�รังไว้เพื�อค้ำว�มเพ้ย์งพอสิำ�หรัับีก�รัดำ�เนินง�นและสิ�ม�รัถืรัองรัับีก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ ปรัะกอบีด้วย์ เงินฝ�กทุกปรัะเภท 

บัีตรัเงินฝ�ก ตั�วสัิญญ�ใช้ำเงิน ตั�วแลกเงิน พันธบัีตรั ตั�วเงินค้ำลัง ตล�ดเงินท้�ม้ค้ำว�มเส้ิ�ย์งของตรั�สิ�รัท้�ลงทุนไม่ต่�งจ�กขอบีเขต 

ก�รัลงทนุของ บีสิย์. และตรั�สิ�รัท�งก�รัเงนิอื�นท้�ได้รัับีก�รัอนมัุติจ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. โดย์เงินฝ�กและตรั�สิ�รัท�งก�รัเงนิ 

ข้�งต้นจะต้องม้อ�ย์คุ้ำงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั�งน้�ห้�มลงทุนในตรั�สิ�รัทุน

 แห่ล่งท้�มาและใช้ัไปีของเงินทุน

 บีสิย์. ม้แหล่งท้�ม�ของสิภ�พค้ำล่องจ�กค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มและเงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์

โค้ำรังก�รัของรััฐบี�ล ดอกเบ้ี�ย์รัับีจ�กเงินลงทุน ก�รัรัับีคื้ำนเงินค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ และรั�ย์ได้อื�น ๆ แหล่งใช้ำไป เป็นก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกัน

ชำดเชำย์ ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ดำ�เนินง�นและรั�ย์จ่�ย์ลงทุน โดย์ บีสิย์. กำ�หนดกรัอบีก�รัดำ�รังสิภ�พค้ำล่อง ต�มนโย์บี�ย์ท้�ค้ำณะกรัรัมก�รับีริัห�รั

เงินลงทุนกำ�หนด ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ม้แหล่งท้�ม�และใช้ำไปของเงินทุน ดังน้�
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หน่่วย : ล้้าน่บาท

2562

ไมู่เกิน
1 เด่ำอัน

เกินกวา่ 1 
เด่ำอัน

แต่ ไมู่เกิน 3 
เด่ำอัน

เกินกวา่ 3 
เด่ำอัน

แต่ ไมู่เกิน 1 
ปี

เกินกวา่ 1 ปี รวมู

สินทรัพย์            -   

รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสุิทธิ 187.46          -            -            -   187.46

เงินลงทุนสุิทธิ         -            -   10,194.57 11,217.52 21,412.09

เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�         -            -            -   8,410.98 8,410.98

เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�โค้ำรังก�รัรััฐ         -            -            -   35,936.87 35,936.87

รัวมสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงิน 187.46          -   10,194.57 55,565.37 65,947.40

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563

ไมู่เกิน
1 เด่ำอัน

เกินกวา่ 1 
เด่ำอัน

แต่ ไมู่เกิน 3 
เด่ำอัน

เกินกวา่ 3 
เด่ำอัน

แต่ ไมู่เกิน 1 
ปี

เกินกวา่ 1 ปี รวมู

สินทรัพย์            -   

รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสุิทธิ 406.36          -            -            -   406.36

เงินลงทุนสุิทธิ         -            -   9,990.44 17,294.85 27,285.29

รัวมสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงิน 406.36          -   9,990.44 17,294.85 27,691.65

6.26 สินทรัพย์ทางการเงิน ห่น้�สินทางการเงิน ท้�วัิดม่ลค่าด้วิยม่ลค่ายุติธัรรม

 ต�รั�งแสิดงย์อดค้ำงเหลือของสิินทรััพย์์ท�งก�รัเงินจำ�แนกต�มรัะย์ะเวล�ค้ำงเหลือของสัิญญ� ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 

และ 2562 ดังน้�

 ต�รั�งแสิดงย์อดค้ำงเหลือเฉล้�ย์ และจำ�นวนดอกเบี้�ย์สิำ�หรัับีตรั�สิ�รัท�งก�รัเงินชำนิดท้�ม้ดอกเบี้�ย์ของ บีสิย์. สิำ�หรัับีปี 

สิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 ดังน้�
หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ยอัดำคังเหล่ี่อั
เฉีล่ี่�ย

จำานวน
ดำอักเบ่�ย

อัตัราดำอักเบ่�ย
เฉีล่ี่�ย

(รอ้ัยลี่ะ)

ยอัดำคังเหล่ี่อั
เฉีล่ี่�ย

จำานวน
ดำอักเบ่�ย

อัตัราดำอักเบ่�ย
เฉีล่ี่�ย

(รอ้ัยลี่ะ)

สินทรัพย์ทางการเงินท้�ม้ดอกเบ้�ย

รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและ
ตล�ดเงินสุิทธิ

406.36 2.64 0.35 187.46 4.07 0.50

เงินลงทุนสุิทธิ 27,285.29 152.73 1.40 21,412.09 271.34 1.94

เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงิน
จ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�

         -       -    - 8,410.98 8.35 7.50

เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงิน
จ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�โค้ำรังก�รัรััฐ

         -       -    - 35,936.87 41.21 7.50

รัวม 27,691.65 155.37 65,947.40 324.97
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6.26 สินทรัพย์ทางการเงิน ห่น้�สินทางการเงิน ท้�วัิดม่ลค่าด้วิยม่ลค่ายุติธัรรม (ต่อ)

 สิินทรััพย์์ท�งก�รัเงินท้�วัดม้ลค่้ำ�ด้วย์ม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัม ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 ม้ดังน้�

 รัะดับีของม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมของเค้ำรืั�องมือท�งก�รัเงนิท้�วัดม้ลค่้ำ�ย์ติุธรัรัมท้�เกิดขึ�นปรัะจำ� ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 

วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2562 ม้ดังน้�
หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

ระดัำบ 1 ระดัำบ 2 รวมู ระดัำบ 1 ระดัำบ 2 รวมู

สินทรัพย์ทางการเงิน

รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสุิทธิ 406.36           -   406.36 187.46           -   187.46

เงินลงทุนสุิทธิ

- เงินฝ�ก 9,300.00           -   9,300.00 2,255.00           -   2,255.00

- พันธบัีตรั         -   5,015.42 5,015.42         -   6,876.30 6,876.30

- หุ้นก้้ 2,979.43 2,979.43 2,086.21 2,086.21

- เงินลงทุนในกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล         -   9,990.44 9,990.44         -   10,194.57 10,194.57

รัวม 9,706.36 17,985.29 27,691.65 2,442.46 19,157.08 21,599.54

หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

มููลี่ค่ัาตามูบัญช่ มููลี่ค่ัาย้ติธุรรมู มููลี่ค่ัาตามูบัญช่ มููลี่ค่ัาย้ติธุรรมู

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสิด 0.11 0.11 0.14 0.14

รั�ย์ก�รัรัะหว่�งธน�ค้ำ�รัและตล�ดเงินสุิทธิ 406.36 406.36 187.46 187.46

เงินลงทุนชัำ�วค้ำรั�ว - พันธบัีตรัและเงินฝ�กปรัะจำ� 17,294.85 17,294.85 11,217.51 11,217.51

เงินลงทุนชัำ�วค้ำรั�ว - เงินลงทุนในกองทุนส่ิวนบุีค้ำค้ำล 9,990.44 9,990.44 10,194.57 10,194.57

รัวม 27,691.76 27,691.76 21,599.68 21,599.68

6.27 กำาไรต่อหุ้่นขั�นพ่�นฐาน

 บีสิย์. ม้กำ�ไรัต่อหุ้นขั�นพื�นฐ�นสิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 ดังน้�
หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

กำ�ไรัสุิทธิ (หน่วย์ : ล้�นบี�ท) 252.95 753.77

ห�รั จำ�นวนหุ้นสิ�มัญถัืวเฉล้�ย์ถ่ืวงนำ��หนักท้�ออกจำ�หน่�ย์และชำำ�รัะแล้ว (หน่วย์ : ล้�นหุ้น) 67.02 67.02

กำ�ไรัต่อหุ้นขั�นพื�นฐ�น (หน่วย์ : บี�ท) 3.77 11.25

บีสิย์. ไม่ม้กำ�ไรัต่อหุ้นปรัับีลด
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6.28 ธุัรกรรมนโยบายรัฐ

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และ 2562 บีสิย์. ม้ข้อม้ลโดย์สิรุัปสิำ�หรัับีธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ ดังน้�
หน่่วย : ล้้าน่บาท

2563 2562

สินทรัพย์และห่น้�สิน

สินทรัพย์

ล้กหน้�รัอก�รัชำดเชำย์จ�กรััฐบี�ลต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 3,499.18 2,307.90

รัวมสิินทรััพย์์ 3,499.18 2,307.90

ห่น้�สิน

เงินอุดหนุนค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มจ�กรััฐบี�ล (หม�ย์เหตุ 6.9) 485.82 92.57

เงินชำดเชำย์ค่้ำ�ค้ำว�มเส้ิย์ห�ย์โค้ำรังก�รั PGS จ�กรััฐบี�ล (หม�ย์เหตุ 6.10) 10,681.54 4,701.80

รัวมหน้�สิิน 11,167.36 4,794.37

รายได้และค่าใช้ัจ่าย 

รั�ย์ได้จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ

รั�ย์ได้ดอกเบ้ี�ย์ - เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้� ต�มธุรักรัรัม
นโย์บี�ย์รััฐ 14.31 41.21

รั�ย์ได้อื�น 309.87 61.98

รั�ย์ได้ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันจ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 5,993.50 5,179.77

รั�ย์ได้เงินชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 1,660.32 1,014.23

รัวมรั�ย์ได้จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ 7,978.00 6,297.19

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ (6,000.63) (4,980.21)

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ (1,660.32) (1,014.23)

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ดำ�เนินง�น (479.79) (466.72)

รัวมค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ                           (8,140.74) (6,461.16)

ข�ดทุนจ�กก�รัดำ�เนินง�น (162.74) (163.97)

 ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐเป็นก�รัปันส่ิวนค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ต�มธุรักรัรัมและสัิดส่ิวนภ�รัะค้ำำ��ปรัะกันแต่ละโค้ำรังก�รั ณ  

วันสิิ�นงวดของแต่ละรัอบีบัีญช้ำ

7. ผลการดำาเนินงานโครงการ PGS ตามธุัรกรรมนโยบายรัฐและโครงการ บสย. 

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้โค้ำรังก�รั PGS ต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐท้�ได้เริั�มค้ำำ��ปรัะกันตั�งแต่ปี 2552 และสิิ�นสุิดอ�ยุ์

โค้ำรังก�รัในปี 2563 จำ�นวน 5 โค้ำรังก�รั คื้ำอ รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน รัะย์ะ 2 (5 ปี) และ (7 ปี), รั�ย์สิถื�บัีนก�รัเงิน รัะย์ะ 3 (5 ปี)  

และ (7ปี), PGS BI SCBT Y2014(รัอบี2), PIL/55 และ New/Start-upSMEs56 และม้ส่ิวนต่�งจ�กก�รัจ่�ย์ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 

สิะสิมน้อย์กว่�ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสิะสิม ณ วันสิิ�นอ�ยุ์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รัรัวม จำ�นวน 84.40 ล้�นบี�ท ซึึ่�งต�มข้อตกลงท้� 

บีสิย์. ม้ต่อสิถื�บีันก�รัเงินผ้้ให้ก้้ ห�กโค้ำรังก�รัท้�ม้ส่ิวนต่�งค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์สิะสิมจ่�ย์น้อย์กว่�ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสิะสิม  

ณ วันสิิ�นอ�ยุ์ก�รัค้ำำ��ปรัะกันโค้ำรังก�รัแล้ว บีสิย์. จะจ่�ย์ผลตอบีแทนให้แก่สิถื�บัีนก�รัเงินผ้้ให้ก้้ในอัตรั�ร้ัอย์ละ 50 ของผลต่�งฯ  

จ�กโค้ำรังก�รั จำ�นวน 5 โค้ำรังก�รั ในปี 2563 บีสิย์. ได้จ่�ย์ค่้ำ�ตอบีแทนให้แก่สิถื�บัีนก�รัเงินต�มข้อตกลง จำ�นวน 5.24 ล้�นบี�ท
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8. การจัดปีระเภทรายการให่ม่

 ข้อม้ลในงบีกำ�ไรัข�ดทุนและกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�น สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2562 และงบีกรัะแสิเงินสิด  

สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2562 ท้�นำ�ม�แสิดงเปร้ัย์บีเท้ย์บีได้ม้ก�รัจัดปรัะเภทรั�ย์ก�รัใหม่เพื�อให้สิอดค้ำล้องกับีก�รัแสิดง

รั�ย์ก�รัในงบีกำ�ไรัข�ดทุนและกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�น สิำ�หรัับีปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 และงบีกรัะแสิเงินสิด สิำ�หรัับีปี 

สิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 ซึึ่�งจัดทำ�ขึ�นต�มร้ัปแบีบีงบีก�รัเงินต�มปรัะก�ศึธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ ท้� สิกสิ. 27/2562  

ลงวันท้� 2 กันย์�ย์น 2562 เรืั�อง ก�รัจัดทำ�และก�รัปรัะก�ศึงบีก�รัเงนิของสิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจ โดย์ไม่ม้ผลกรัะทบีต่อฐ�นะ 

ก�รัเงินและผลก�รัดำ�เนินง�นท้�เค้ำย์รั�ย์ง�นไว้เดิม ดังน้�
หน่่วย : ล้้าน่บาท

ส่ำาหรบัปสิี่�นส้่ดำวนัท่� 31 ธุนัวาคัมู 2562

ก่อันจดัำประเภท 
รายการใหมู่

จดัำประเภท
รายการใหมู่

หลัี่งจดัำประเภท 
รายการใหมู่

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น

ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์ 1,383.08 (6,869.00) (5,485.92)

รั�ย์ได้จ�กก�รัดำ�เนินง�นอื�น ๆ 137.35 (61.98) 75.37

รั�ย์ได้จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ              -   61.98 61.98

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กก�รัดำ�เนินง�นอื�น ๆ        538.57 (466.72) 71.85

ค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์จ�กธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ              -   466.72 466.72

2,059.00 (6,869.00) (4,810.00)

หน้�ส้ิญและหน้�สิงสัิย์จะส้ิญ 6,869.00 (6,869.00)              -   

หน่่วย : ล้้าน่บาท

ส่ำาหรบัปสิี่�นส้่ดำวนัท่� 31 ธุนัวาคัมู 2562

ก่อันจดัำประเภท 
รายการใหมู่

จดัำประเภท
รายการใหมู่

หลัี่งจดัำประเภท 
รายการใหมู่

งบกระแสเงินสด

หน้�ส้ิญและหน้�สิงสัิย์จะส้ิญ 6,869.00 (6,862.96) 6.04

เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้� (689.33) 689.33              -   

เงินชำดเชำย์ให้สิถื�บัีนก�รัเงินจ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันล้กหน้�

ต�มธุรักรัรัมนโย์บี�ย์รััฐ (6,173.63) 6,173.63              -   

6.04              -   6.04

9. ห่น้�สินท้�อาจจะเกิดขึ�น

 ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ม้หน้�สิินท้�อ�จจะเกิดขึ�นเฉพ�ะท้�ม้สิ�รัะสิำ�คั้ำญ ได้แก่ ก�รัถ้ืกฟ้ื้องร้ัองค้ำด้แพ่ง จำ�นวนเงิน

ต�มท้�โจทก์ฟ้ื้องร้ัอง จำ�นวน 5.00 ล้�นบี�ท โดย์ค้ำด้อย์้ใ่นรัะหว่�งก�รัพิจ�รัณ�ของศึ�ล

10. มาตรการช่ัวิยเห่ล่อท้�สำาคัญตามปีระกาศของ ธัปีท. ส่บเน่�องจากผลกระทบของการระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19)

 มาตรการช่ัวิยเห่ล่อล่กห่น้�ของธันาคารแห่่งปีระเทศไทยระยะท้� 1

 เมื�อวันท้� 28 กุมภ�พันธ์ 2563 ธปท. ได้ออกม�ตรัก�รัในก�รัจัดชัำ�นล้กหน้�ท้�ไม่ได้เป็นสิินเชืำ�อด้อย์คุ้ำณภ�พ (Non - NPL)  

ในกรัณ้ท้�สิถื�บัีนก�รัเงินเฉพ�ะกิจเชืำ�อได้ว่�ล้กหน้�สิ�ม�รัถืดำ�เนินก�รัต�มแผนก�รัปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้�ได้ โดย์สิ�ม�รัถืจัดชัำ�นล้กหน้� 

เป็นล้กหน้�ชัำ�นท้� 1 หรืัอล้กหน้�ท้�ไม่ม้ก�รัเพิ�มขึ�นอย่์�งม้นัย์สิำ�คั้ำญของค้ำว�มเส้ิ�ย์งด้�นเค้ำรัดติได้ทันท้ ซึึ่�งลักษณะดงักล่�วถืือว่�เป็น 

ก�รัปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้�เชิำงป้องกัน (Pre - emptive) และไม่ถืือว่�เป็นก�รัปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้�ท้�ม้ปัญห� (Troubled Debt  

Restructuring : TDR) ทั�งน้�เป็นไปต�มกรัอบีรัะย์ะเวล�ท้� ธปท. กำ�หนดรัะหว่�งวันท้� 1 มกรั�ค้ำม 2563 ถึืงวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2564 
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10. มาตรการช่ัวิยเห่ล่อท้�สำาคัญตามปีระกาศของ ธัปีท. ส่บเน่�องจากผลกระทบของการระบาดของโควิิด 2019 (COVID - 19) (ต่อ)

 นอกจ�กน้� ธปท. ได้ปรัับีลดค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มกองทุนเพื�อก�รัฟ้ื้�นฟ้ื้และพัฒน�รัะบีบีสิถื�บัีนก�รัเงิน (FIDF) จ�กร้ัอย์ละ  

0.46 ของฐ�นเงินฝ�กเป็นร้ัอย์ละ 0.23 ต่อปีเป็นรัะย์ะเวล� 2 ปี รัวมถึืงม�ตรัก�รัช่ำวย์เหลือกองทุนรัวมท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กก�รั

ข�ดสิภ�พค้ำล่องในตล�ดก�รัเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility : MFLF) ต�มลำ�ดับี บีสิย์. ไม่ม้รั�ย์ก�รัดังกล่�วจึงไม่ม้ 

ผลกรัะทบีทั�งจ�กม�ตรัก�รัปรัับีลดค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มของ FIDF และม�ตรัก�รัช่ำวย์เหลือกองทุนรัวม

 ในรัะหว่�งปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 บีสิย์. ได้เข้�ร่ัวมโค้ำรังก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือล้กหน้�ท้�ได้รัับีผลกรัะทบี โดย์  

ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 ม้ล้กหน้�จ�กก�รัค้ำำ��ปรัะกันเข้�ร่ัวมโค้ำรังก�รั จำ�นวนรัวม 733 รั�ย์ ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จำ�นวน 

1,391.81 ล้�นบี�ท ในช่ำวงตั�งแต่เดือนเมษ�ย์น 2563 ถึืงเดือนกันย์�ย์น 2563

 มาตรการช่ัวิยเห่ล่อล่กห่น้�ของธันาคารแห่่งปีระเทศไทยระยะท้� 2

 เมื�อวันท้� 19 มิถุืน�ย์น 2563 ธปท. ได้ออกม�ตรัก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือล้กหน้�รั�ย์ย่์อย์เพิ�มเติมในช่ำวงสิถื�นก�รัณ์ 

รัะบี�ดของโค้ำวิด 2019 (COVID - 19) รัะย์ะท้� 2 ดังน้�

 1) ปรัับีลดเพด�นดอกเบ้ี�ย์ ค่้ำ�บีริัก�รัต่�ง ๆ และเบ้ี�ย์ปรัับี (ดอกเบ้ี�ย์ฯ) ท้�เก้�ย์วข้องกับีบัีตรัเค้ำรัดิต และสิินเชืำ�อส่ิวนบุีค้ำค้ำล

ภ�ย์ใต้กำ�กับีเป็นก�รัทั�วไป ร้ัอย์ละ 2 - 4 ต่อปี โดย์ม้ผลตั�งแต่วันท้� 1 สิิงห�ค้ำม 2563

 2) ก�รัขย์�ย์วงเงินบัีตรัเค้ำรัดิต และสิินเชืำ�อส่ิวนบุีค้ำค้ำลภ�ย์ใต้ก�รักำ�กับี จ�กเดิม 1.5 เท่� เป็น 2 เท่� สิำ�หรัับีล้กหน้�ท้�ม้ 

รั�ย์ได้เฉล้�ย์ต่อเดือนตำ��กว่� 30,000.00 บี�ท เป็นก�รัชัำ�วค้ำรั�ว โดย์ม้ผลตั�งแต่วันท้� 1 สิิงห�ค้ำม 2563 ถึืงวันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2564

 3) ม�ตรัก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือล้กหน้�รั�ย์ย่์อย์รัะย์ะท้�สิอง โดย์ขย์�ย์ขอบีเขตและรัะย์ะเวล�ก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือแก่ 

ล้กหน้�รั�ย์ย่์อย์ท้�ไม่เป็นสิินเชืำ�อด้อย์คุ้ำณภ�พ (Non - NPL) ณ วันท้� 1 ม้น�ค้ำม 2563

 เพื�อเป็นก�รัสินับีสินุนก�รัดำ�เนินนโย์บี�ย์ก�รัเงินของ ธปท. ผ่�นก�รัลดอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์เพื�อช่ำวย์ลดภ�รัะให้กับีล้กหน้� 

รัวมถืงึลดผลกรัะทบีท้�รุันแรังต่อเศึรัษฐกจิโดย์รัวมจ�กก�รัแพร่ัรัะบี�ดของโค้ำวดิ 2019 (COVID - 19) เพื�อให้สิอดค้ำล้องกับีก�รั 

ปรัับีลดอัตรั�ดอกเบ้ี�ย์นโย์บี�ย์ของ ธปท. และม�ตรัก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือเร่ังด่วนดังกล่�ว โดย์ บีสิย์. ได้ออกม�ตรัก�รัเพื�อช่ำวย์เหลือ

ล้กหน้�ในทุกกลุ่มธุรักิจ ผ่�นก�รัพักชำำ�รัะหน้�เงินต้นและ/หรืัอดอกเบ้ี�ย์ ก�รัปรัับีลดดอกเบ้ี�ย์และก�รัขย์�ย์รัะย์ะเวล�ก�รัผ่อนชำำ�รัะ 

รัวมถึืง บีสิย์. ได้ม้ม�ตรัก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือล้กหน้�ผ้้ปรัะกอบีก�รัขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม (SMEs) ต�มนโย์บี�ย์ของ ธปท. 

ในก�รัสินับีสินุนสิินเชืำ�อดอกเบ้ี�ย์ตำ��เงื�อนไขผ่อนปรัน (Soft loan)

 ก�รัวัดม้ลค่้ำ�ของผลข�ดทุนด้�นเค้ำรัดิตท้�ค้ำ�ดว่�จะเกิดขึ�น บีสิย์. สิ�ม�รัถืพิจ�รัณ�ให้นำ��หนักของข้อม้ลท้�ม้ก�รัค้ำ�ดก�รัณ์

ไปในอน�ค้ำตท้�เกิดจ�กภ�วะวิกฤตชัำ�วค้ำรั�ว เป็นนำ��หนักท้�น้อย์กว่�ข้อม้ลท้�สิะท้อนค้ำว�มสิ�ม�รัถืในก�รัชำำ�รัะหน้�จ�กปรัะสิบีก�รัณ์ 

ในอด้ต

  นอกจ�กน้� เมื�อวันท้� 19 มิถุืน�ย์น 2563 ธปท. ได้ออกหนงัสืิอเว้ย์นของ ธปท. ท้� ธปท.ฝนสิ.(01)ว.648/2563 เรืั�อง ม�ตรัก�รั

ก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือล้กหน้�รั�ย์ย่์อย์เพิ�มเติมในช่ำวงสิถื�นก�รัณ์ก�รัรัะบี�ดของโค้ำวิด 2019 (COVID - 19) รัะย์ะท้� 2 ซึึ่�งเป็นก�รั 

ให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลอืแก่ล้กหน้�เพิ�มเติม ณ วันท้� 31 ธันว�ค้ำม 2563 ม้ล้กหน้�ท้�เข้�ม�ตรัก�รัต�มหนงัสืิอเว้ย์นน้� โดย์เป็นล้กหน้�จ�ก 

ก�รัค้ำำ��ปรัะกันเข้�ร่ัวมโค้ำรังก�รัของปี 2563 จำ�นวน 153 รั�ย์ ค่้ำ�ปรัะกันชำดเชำย์จำ�นวน 456.58 ล้�นบี�ท และล้กหน้�จ�กก�รั 

ค้ำำ��ปรัะกันเข้�ร่ัวมโค้ำรังก�รัของปี 2564 จำ�นวน 23 รั�ย์ จำ�นวนเงิน 50.95 ล้�นบี�ท ต�มค้ำำ�สัิ�งอนุมัติของกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รัทั�วไป

11. การอนุมัติงบการเงิน

 งบีก�รัเงินน้�ได้รัับีก�รัอนุมัติจ�กค้ำณะกรัรัมก�รั บีสิย์. เมื�อวันท้� 11 พฤษภ�ค้ำม 2564
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 พรัะบี�ทสิมเด็จพรัะปรัเมนทรัรั�ม�ธิบีด้ศึร้ัสิินทรั

มห�วชิำรั�ลงกรัณ พรัะวชิำรัเกล้�เจ้�อย์้่หัว ทรังพรัะกรุัณ� 

โปรัดเกล้�โปรัดกรัะหม่อม พรัะรั�ชำท�นผ้�พรัะกฐิน  

ให้บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

เ ป็นผ้้อัญเชิำญนำ�ผ้�พรัะกฐินไปถืว�ย์แด่พรัะภิกษุสิงฆ์ 

จำ�พรัรัษ�ก�ลถ้ืวนไตรัม�สิ ณ วัดธ�ตุทอง พรัะอ�รั�มหลวง

โดย์ม้ ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป  

เป็นปรัะธ�นใน “พิธ้ัถวิายองค์ผ้าพระกฐินพระราชัทาน”  

ในโอก�สิน้� นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ปรัะธ�นกรัรัมก�รั  

ค้ำณะกรัรัมก�รั พร้ัอมด้วย์ค้ำณะผ้้บีริัห�รั พนักง�น บีสิย์.  

ผ้้บีริัห�รัหน่วย์ง�นพันธมิตรั และปรัะชำ�ชำน เข้�ร่ัวมพิธ้อย่์�ง

พร้ัอมเพร้ัย์ง ณ วัดธ�ตุทอง พรัะอ�รั�มหลวง กรุังเทพฯ  

เมื�อวันท้� 26 ตุล�ค้ำม 2563 

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัท 

ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์ค้ำณะผ้้บีริัห�รั ให้ 

ก�รัต้อนรัับี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รััฐมนตร้ัช่ำวย์ว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลงั 

ค้ำณะผ้้บีริัห�รัก�รัค้ำลัง ปรัะจำ�จังหวัดในพื�นท้�กลุ่มจังหวัดชำ�ย์แดนภ�ค้ำ

ใต้ค้ำณะผ้้ช่ำวย์รััฐมนตร้ั ท้�ปรึักษ�รััฐมนตร้ั และผ้้ตรัวจรั�ชำก�รักรัะทรัวง 

ก�รัค้ำลังในโอก�สิเดินท�งไปปรัะชุำมค้ำณะรััฐมนตร้ัอย่์�งเป็นท�งก�รั 

นอกสิถื�นท้� ณ จังหวัดนรั�ธิว�สิ เพื�อรัับีมอบีนโย์บี�ย์เดินหน้�ม�ตรัก�รั  

“ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” กรัะตุ้นเศึรัษฐกิจ กลุ่มจังหวัดชำ�ย์แดน

ภ�ค้ำใต้ และร่ัวมปรัะชุำมห�รืัอหัวหน้�ส่ิวนง�นรั�ชำก�รัและรััฐวิสิ�หกิจ 

พร้ัอมนำ�ค้ำณะตรัวจเย์้�ย์มกิจก�รัผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs เพื�อรัับีทรั�บี 

ภ�พรัวมเศึรัษฐกิจ ศัึกย์ภ�พ และข้อเสินอแนะจ�กภ�ค้ำเอกชำน ก่อนก�รัปรัะชุำม  

“ครม. สัญจร จังห่วัิดนราธิัวิาส” พร้ัอมกันน้� ดร.รักษ์  วิรกิจโภคาทร และ

ค้ำณะผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ให้ก�รัต้อนรัับี นายชัาญกฤชั เดชัวิิทักษ์ ผ้้ช่ำวย์รััฐมนตร้ั

ปรัะจำ�น�ย์กรััฐมนตร้ั (ปฎิบัีติง�นกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง) และนายช่ั�นชัอบ  

คงอุดม ผ้้ช่ำวย์รััฐมนตร้ักรัะทรัวงก�รัค้ำลัง ในโอก�สิเดินท�งตรัวจเย์้�ย์มกิจก�รั

ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ซึึ่�งได้รัับีก�รัส่ิงเสิริัมและสินับีสินุนก�รัเข้�ถึืงสิินเชืำ�อ

และก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อจ�ก บีสิย์. ได้แก่ ร้ั�นน้น้ห์ อินเตอร์ัเนชัำ�นแนล 

จำ�หน่�ย์เสืิ�อผ้�สิำ�เร็ัจร้ัปมุสิลิมและเค้ำรืั�องปรัะดับี ม้สิ�ข�ในจังหวัดนรั�ธิว�สิ

ปัตต�น้ ย์ะล� และกรัะบ้ี� และส่ิงออกไปปรัะเทศึม�เลเซ้ึ่ย์และจ้น และ  

ร้ั�นโอเค้ำ เฟื้อร์ันิเจอร์ั จำ�หน่�ย์เค้ำรืั�องใช้ำเฟื้อร์ันิเจอร์ัและชุำดเค้ำรืั�องนอน  

ณ จังหวัดนรั�ธิว�สิ เมื�อวันท้� 20 มกรั�ค้ำม 2563

 กิจกรรมูสำร�้งก�รรบััรูกั้บัหน่วยง�นพัันธมิูตร ภ�คัรฐั และเอกช่น
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 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์

 นายวิิทัย รัตนากร ผ้้อำ�นวย์ก�รัธน�ค้ำ�รัออมสิิน และค้ำณะผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ให้ก�รัต้อนรัับี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รััฐมนตร้ั

ว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลัง และน�ย์กฤษฎ� จ้นะวิจ�รัณะ ปลัดกรัะทรัวงก�รัค้ำลัง ในโอก�สิเดินท�งตรัวจเย์้�ย์มกิจก�รัล้กค้้ำ�  

บีสิย์. และธน�ค้ำ�รัออมสิิน ในก�รัลงพื�นท้� “ปีระชุัม ครม. สัญจร จังห่วัิดภ่เก็ต” รัะหว่�งวันท้� 1-2 พฤศึจิก�ย์น 2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้ จัดก�รัทั�วไป

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ดร.เอกนิติ  

นิติทัณฑ์์ปีระภาศ อธิบีด้กรัมสิรัรัพ�กรั นายปีร้ด้ ดาวิฉาย ปรัะธ�น

สิม�ค้ำมธน�ค้ำ�รัไทย์ และผ้้แทนจ�ก 20 สิถื�บีันก�รัเงิน ร่ัวมลงน�ม 

ในบีันทึกข้อตกลงค้ำว�มร่ัวมมือรัะหว่�ง บีสิย์. กรัมสิรัรัพ�กรั และ  

20 สิถื�บัีนก�รัเงิน เพื�อให้ก�รัสินับีสินุนผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ท้�จัดทำ�

บัีญช้ำชุำดเด้ย์วและงบีก�รัเงินอย่์�งถ้ืกต้อง ภ�ย์ใต้แค้ำมเปญ “SMEs โปีรด้ 

บัญช้ัเด้ยวิ” โดย์ บีสิย์. ซึึ่�งม้บีทบี�ทด้�นก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ โดย์ย์กเว้น

ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ 2 ปี และย์กเว้นค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มก�รัจัดก�รั

ตลอดปี 2563 ณ กรัมสิรัรัพ�กรั เมื�อวันท้� 21 มกรั�ค้ำม 2563

 ดร.อุตตม สาวินายน รััฐมนตร้ัว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลังเป็นปรัะธ�นในพิธ้ลงน�มบัีนทึกข้อตกลงค้ำว�มร่ัวมมือม�ตรัก�รั  

“ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” และก�รัแถืลงข่�วโค้ำรังก�รั “บสย. SMEs สร้างไทย ต่อเติม เสริมทุน” วงเงินค้ำำ��ปรัะกัน 

สิินเชืำ�อ 60,000 ล้�นบี�ท รัะหว่�ง บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) กับี 18 สิถื�บัีนก�รัเงิน เพื�อตอกย์ำ��

ค้ำว�มเชืำ�อมั�นและสิร้ั�งค้ำว�มมั�นใจให้กับี SMEs ในก�รัเข้�ถึืงแหล่งทุน เนื�องจ�กเป็นโค้ำรังก�รัท้�ช่ำวย์ SMEs เสิริัมสิภ�พค้ำล่อง 

เติมเงินทุนหมุนเว้ย์น ช่ำวย์ SMEs ท้�ม้ปัญห�ผ่อนชำำ�รัะหน้� หรืัออ�จกำ�ลังจะเป็นหน้� NPL ได้ขย์�ย์รัะย์ะเวล� ต่อลมห�ย์ใจ

ธุรักิจ หรืัอในกลุ่มท้�ม้ศัึกย์ภ�พ สิ�ม�รัถืเข้�ถึืงสิินเชืำ�อเพื�อใช้ำเป็นเงินทุนหมุนเว้ย์นในธุรักิจและเสิริัมสิภ�พค้ำล่อง ค้ำ�ดว่�จะม้ 

ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs กลุ่มน้� ร่ัวมโค้ำรังก�รัเต็มจำ�นวนเป้�หม�ย์ 28,000 รั�ย์ โดย์ม้น�ย์บีรัรัย์ง วิเศึษมงค้ำลชำัย์ ปรัะธ�น

กรัรัมก�รั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) และ ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีสิย์.  

ให้ก�รัต้อนรัับี ณ โรังแรัม เดอะ สุิโกศึล กรุังเทพ เมื�อวันท้� 30 มกรั�ค้ำม 2563
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 ดร.รกัษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) และ 

นางสาวินารถนาร้ รัฐปัีตย์ รัองกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั รัักษ�ก�รัแทนกรัรัมก�รัผ้้จัดก�รัธน�ค้ำ�รัพัฒน�วิสิ�หกิจขน�ด

กล�งและขน�ดย่์อมแห่งปรัะเทศึไทย์ (ธพว.) ร่ัวมลงน�มบัีนทึกข้อตกลง “โครงการ SME D ยกกำาลัง 3” ภ�ย์ใต้

โค้ำรังก�รัสิินเชืำ�อเพื�อย์กรัะดับีเศึรัษฐกิจชุำมชำน (Local Economy Loan) ขอ ธพว. เพื�อขับีเค้ำลื�อนม�ตรัก�รั “ต่อเติม 

เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ช้ำจุดเด่นดอกเบ้ี�ย์สุิดถ้ืก 3% ต่อปี น�น 3 ปี แถืมฟื้ร้ัค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์ม บีสิย์. 3 ปีแรัก โดย์ม้

นายกอบชััย สังสิทธิัสวัิสดิ� ปลัดกรัะทรัวงอตุสิ�หกรัรัมในฐ�นะปรัะธ�นกรัรัมก�รั ธพว. และ นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย

ปรัะธ�นกรัรัมก�รั บีสิย์. ร่ัวมเป็นสัิกข้พย์�น ณ อ�ค้ำ�รัสิำ�นักง�นใหญ่ ธน�ค้ำ�รัพัฒน�วิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม 

แห่งปรัะเทศึไทย์ (ธพว.) เมื�อวันท้� 14 กุมภ�พันธ์ 2563

 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รััฐมนตร้ัช่ำวย์ว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลัง  

เป็นปรัะธ�นในพิธ้ลงน�มบัีนทึกข้อตกลงค้ำว�มร่ัวมมือ “โครงการคำ�าปีระกัน

สินเช่ั�อ Soft Loan พลัส” (Portfolio Guarantee Scheme รัะย์ะพิเศึษ 

Soft Loan พลัสิ) วงเงินค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ 57,000 ล้�นบี�ท รัะหว่�ง บีรัรัษัท

ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) กับี 18 ธน�ค้ำ�รัพันธมิตรั  

โดย์ม้ ศึ�สิตรั�จ�รัย์์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัิฒน์ รััฐมนตร้ัช่ำวย์ 

ว่�ก�รักรัะทรัวงแรังง�น ร่ัวมเป็นสัิกข้พย์�นพร้ัอมด้วย์ นายบรรยง

วิิเศษมงคลชััย ปรัะธ�นกรัรัมก�รั บีสิย์. และ ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร 

กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีสิย์. ให้ก�รัต้อนรัับี โค้ำรังก�รัน้� 

จัดทำ�ขึ�นเพื�อช่ำวย์เหลือผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ต�มพรัะรั�ชำกำ�หนด 

ก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือท�งก�รัเงินแก่ผ้้ปรัะกอบีก�รัวิสิ�หกิจท้�ได้รัับี

ผลกรัะทบีจ�กก�รัแพร่ัรัะบี�ดของโรัค้ำติดเชืำ�อไวรััสิโค้ำโรัน� 2019  

พ.ศึ. 2563 โดย์ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ ค้ำ�ดว่�จะช่ำวย์ผ้้ปรัะกอบีก�รั  

SMEs ให้เข้�ถึืงสิินเชืำ�อ 34,000 รั�ย์ ก่อให้เกิดสิินเชืำ�อในรัะบีบีเศึรัษฐกิจ  

ไม่ตำ��กว่� 57,000 ล้�นบี�ท ช่ำวย์ลดปัญห�ก�รัว่�งง�น รัักษ�ก�รัจ้�งง�น

ได้กว่� 360,000 รั�ย์ ณ ห้องว�ย์ภัุกดิ� 4 กรัะทรัวงก�รัค้ำลัง เมื�อวันท้�  

15 กันย์�ย์น 2563 

 ดร.รกัษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิิน

เชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ร่ัวมง�นแถืลงข่�ว “มาตรการด่แลและเย้ยวิยา 

ผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวิงการคลัง” โดย์ม้ นายอุตตม สาวินายน

รััฐมนตร้ัว่�ก�รักรัะทรัวงก�รัค้ำลัง เป็นปรัะธ�นก�รัแถืลงข่�วพร้ัอมทั�งเปิดตัวเว็บีไซึ่ต์

 www.เรั�ไม่ทิ�งกัน-ด้�นก�รัเงิน.com ซึึ่�งรัวมม�ตรัก�รัเย์้ย์วย์�ปรัะชำ�ชำนและ 

ผ้้ปรัะกอบีก�รัท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�กก�รัแพร่ัรัะบี�ดของ COVID-19 เพื�อช่ำวย์เหลือ

และบีรัรัเท�ค้ำว�มเดือดร้ัอน และสิ�ม�รัถืนำ�ไปใช้ำปรัะโย์ชำน์ได้อย่์�งรัวดเร็ัวตรังต�ม 

ค้ำว�มต้องก�รั ณ ห้องว�ยุ์ภักษ์ 4 กรัะทรัวงก�รัค้ำลัง เมื�อวันท้� 25 พฤษภ�ค้ำม 2563 
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 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัิฒน์ รััฐมนตร้ัช่ำวย์ว่�ก�รักรัะทรัวงแรังง�น เป็นปรัะธ�นในพิธ้ลงน�มบัีนทึกข้อตกลง

ค้ำว�มร่ัวมมือ “โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปีระกอบอาช้ัพ” รัะหว่�ง บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม  

(บีสิย์.) กับีกรัมพัฒน�ฝีมือแรังง�น (กพรั.) โดย์ม้ ดร.รกัษ์ วิรกจิโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีสิย์. และ นายธัวัิชั  

เบญจาทิกุล อธิบีด้ กรัมพัฒน�ฝีมือแรังง�น พร้ัอมด้วย์ 4 ธน�ค้ำ�รัพันธมิตรั ร่ัวมลงน�ม เพื�อช่ำวย์เหลือตล�ดแรังง�นท้�กำ�ลังได้รัับี 

ผลกรัะทบีจ�กวิกฤต COVID-19 ภ�ย์ใต้แนวคิ้ำด “บสย. เพ่�อนแท้ SMEs ไทย ทางรอดให่ม่ ค่่ใจยามวิิกฤต” มอบีโอก�สิก�รั 

เข้�ถึืงแหล่งเงินทุน โดย์ บีสิย์. ให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อจ�กกลุ่มธน�ค้ำ�รัพันธมิตรัท้�เข้�ร่ัวมโค้ำรังก�รั เปิดโอก�สิก�รัม้ง�นทำ� เปิดปรัะต้ 

ส่้ิก�รัเป็นผ้้ปรัะกอบีอ�ช้ำพอิสิรัะ และพร้ัอมย์กรัะดับีพัฒน�ฝีมือ โดย์ม้ บีสิย์. และ กพรั. เป็นพ้�เล้�ย์งด้�นก�รัย์กรัะดับีฝีมือและท้�ปรึักษ�

ท�งก�รัเงิน ค้ำ�ดสิ�ม�รัถืช่ำวย์เหลือแรังง�นได้ 95,000 ค้ำน และเกิดสิินเชืำ�อในรัะบีบีสิร้ั�งอ�ช้ำพอิสิรัะ 29,300 ล้�นบี�ท ณ โรังแรัม 

มิรั�เคิ้ำล แกรันด์ ค้ำอนเวนชัำ�น เมื�อวันท้� 2 ตุล�ค้ำม 2563

 นายจตุฤทธิั� จันทรกานต์ รัองผ้้จัดก�รัทั�วไปอ�วุโสิ

สิ�ย์ง�นปฏิิบัีติก�รั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม

ขน�ดย์่อม (บีสิย์. และ นางอรัญญา ทองนำ�าตะโก อธิบีด้

กรัมบัีงคั้ำบีค้ำด้ร่ัวมลงน�ม “บันทึกควิามตกลงการรับ  

– ส่งข้อม่ลทางอิเล็กทรอนิกส์” รัะหว่�งกรัมบัีงคั้ำบีค้ำด้  

กับี บีสิย์. โดย์ม้ ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัิฒน์ รัองผ้้จัดก�รั

ทั�วไป สิ�ย์ง�นสิ�รัสินเทศึและดิจิทัล บีสิย์. พร้ัอมด้วย์

ค้ำณะผ้้บีริัห�รั บีสิย์. และค้ำณะผ้้บีริัห�รักรัมบัีงคั้ำบีค้ำด้  

เข้�ร่ัวมในพิธ้ลงน�ม ณ อ�ค้ำ�รักรัมบัีงคั้ำบีค้ำด้ เมื�อวันท้�  

2 กันย์�ย์น 2563

 นายวิิเชัษฐ วิรกุล รัองผ้้จดัก�รัทั�วไปอ�วุโสิ สิ�ย์ง�นบีริัห�รั 

ช่ำองท�งและพฒัน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม

ขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ร่ัวมลงน�มบัีนทึกข้อตกลง “โครงการสินเช่ั�อดอกเบ้�ยตำ�า 

(Soft Loan) สำาห่รับผ้่ปีระกอบธุัรกิจท่องเท้�ยวิท้�ได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19” กับีนายยุทธัศักดิ� สุภสร ผ้้ว่�ก�รัท่องเท้�ย์วแห่งปรัะเทศึไทย์

(ททท.) นายชััยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ปรัะธ�นสิภ�อุตสิ�หกรัรัม 

ท่องเท้�ย์วแห่งปรัะเทศึไทย์ และนายชัาติชัาย พยุห่นาว้ิชััย ผ้้อำ�นวย์ก�รั

ธน�ค้ำ�รัออมสิิน โดย์ม้ นายพพัิฒน์ รัชักิจปีระการ รััฐมนตร้ัว่�ก�รั

กรัะทรัวงก�รัท่องเท้�ย์วและก้ฬ� เป็นปรัะธ�นในพธ้ิ ซึึ่�งถืือเป็นข่�วด้ของผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs กลุ่มท่องเท้�ย์วท้�จะสิ�ม�รัถืเข้�ถึืง 

แหล่งทุน ภ�ย์ใต้ค้ำว�มร่ัวมมือโค้ำรังก�รัสิินเชืำ�อดอกเบ้ี�ย์ตำ�� (Soft Loan) สิำ�หรัับีผ้้ปรัะกอบีธุรักิจท่องเท้�ย์ว ท้�ได้รัับีผลกรัะทบีจ�ก

ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของ COVID-19 โดย์ บีสิย์. ตั�งเป้�หม�ย์ช่ำวย์ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้ SMEs กลุ่มท่องเท้�ย์ว 4,000 รั�ย์ วงเงินค้ำำ��ปรัะกัน

สิินเชืำ�อกว่� 10,000 ล้�นบี�ท ผ่�นโค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ PGS8 ฟื้ร้ัค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกัน 2 ปี ณ กรัะทรัวงก�รัท่องเท้�ย์ว 

และก้ฬ� เมื�อวันท้� 27 ม้น�ค้ำม 2563
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 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป  

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ร่ัวมแถืลงข่�ว  

“โครงการ DR BIZ การเงนิร่วิมใจ ธุัรกิจไทยมั�นคง” โดย์ธน�ค้ำ�รั 

แห่งปรัะเทศึไทย์ (ธปท.) สิม�ค้ำมธน�ค้ำ�รัไทย์ สิม�ค้ำมธน�ค้ำ�รั

น�น�ชำ�ติและสิม�ค้ำมสิถื�บัีนก�รัเงินของรััฐ ได้ลงน�มบัีนทึกข้อตกลง 

ค้ำว�มร่ัวมมือ เพื�อช่ำวย์เหลือล้กหน้�ธุรักิจท้�ม้เจ้�หน้�สิถื�บัีนก�รัเงิน 

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและ 

ผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม

ขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์ค้ำณะผ้้บีริัห�รั รัับี “รางวัิล

องค์กรโปีร่งใส ครั�งท้� 9” (NACC Integrity Awards) 

จ�กสิำ�นักง�นค้ำณะกรัรัมก�รัป้องกันและปรั�บีปรั�ม

ก�รัทจุริัตแห่งชำ�ติ (ป.ป.ชำ.) จ�กก�รัตดัสิินโดย์ค้ำณะ

อนุกรัรัมก�รัดำ�เนินง�นและพิจ�รัณ�มอบีรั�งวัล 

องค์้ำกรัโปร่ังใสิ ปี 2562 โดย์ได้รัับีเก้ย์รัติจ�ก  

พลตำารวิจเอก วัิชัรพล ปีระสารราชักิจ ปรัะธ�น 

กรัรัมก�รั ป.ป.ชำ. เป็นผ้้มอบีโล่ห์รั�งวัล และ พลเอก  

บุณยวัิจน์ เคร่อห่งส์ กรัรัมก�รั ป.ป.ชำ. เป็นผ้้มอบี

ปรัะก�ศึน้ย์บัีตรั ณ สิำ�นักง�น ป.ป.ชำ. เมื�อวันท้�  

5 มิถุืน�ย์น 2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป  

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์ 

ค้ำณะกรัรัมก�รั ผ้้บีริัห�รั และพนกัง�น บีสิย์. ร่ัวมปรัะก�ศึค้ำว�มสิำ�เร็ัจ 

ค้ำรัั�งใหญ่ สิร้ั�งปรัะวติัศึ�สิตร์ั “คำ�าปีระกันสินเช่ั�อ” ทุบีสิถิืติ 5 เดือน 

100,000 ล้�นบี�ท โดย์สิ�ม�รัถือนุมัติค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้ SMEs  

ทะลุ 100,000 ล้�นบี�ท ภ�ย์ในรัะย์ะเวล� 5 เดือนแรักของปี 2563  

(ม.ค้ำ.- พ.ค้ำ.) นับีเป็นสิถิืติส้ิงสุิดตั�งแต่ก่อตั�ง บีสิย์. ในรัอบี 28 ปี ท่�มกล�ง

วิกฤตเศึรัษฐกิจจ�กสิถื�นก�รัณ์ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของ COVID-19  

โดย์ปัจจัย์ค้ำว�มสิำ�เร็ัจม�จ�กก�รัสินับีสินุนก�รัทำ�ง�นด้�นนโย์บี�ย์ 

ของรััฐบี�ล ได้แก่ นโย์บี�ย์รััฐบี�ลและม�ตรัก�รัให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือ  

SMEs โดย์ใช้ำกลไกค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ บีสิย์. ม�ตรัก�รัรััฐบี�ลในก�รั

สินับีสินุนงบีปรัะม�ณช่ำวย์ลดต้นทุนธุรักิจ โดย์จ่�ย์ค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกนั

สิินเชืำ�อใน 2 ปีแรักแทน SMEs และก�รัได้รัับีก�รัสินับีสินุนจ�กธน�ค้ำ�รั

พันธมิตรั เพื�อเร่ังปล่อย์สิินเชืำ�อให้กับีภ�ค้ำธุรักิจทุกกลุ่ม รัวมถึืง บีสิย์.  

ได้ปรัับีกรัะบีวนก�รัทำ�ง�นในก�รัอนุมัติหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อให้เร็ัวขึ�น 

จ�กเฉล้�ย์วนัละ 300 ฉบัีบี เป็นวันละ 1,400 ฉบัีบี เพื�อให้กรัะบีวนก�รั

อนุมัติหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ รัวดเร็ัว และม้ปรัะสิิทธิภ�พ ณ สิำ�นักง�นใหญ่  

บีสิย์. อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 เมื�อวันท้� 28 พฤษภ�ค้ำม 2563

หล�ย์รั�ย์ให้ได้รัับีก�รับีรัรัเท�ภ�รัะหน้�ให้ธุรักิจของล้กหน้�สิ�ม�รัถืฟ้ื้�นตัวได้ โดย์จัดแนวท�งก�รัช่ำวย์เหลือล้กหน้� ได้แก่ ขย์�ย์เวล�

ชำำ�รัะหน้� ลดค่้ำ�งวด หรืัอปรัับีเงื�อนไขก�รัผ่อนชำ�รัะหน้� รัวมทั�งก�รัพิจ�รัณ�ให้สิินเชืำ�อใหม่แก่ล้กหน้�ท้�ม้ศัึกย์ภ�พ โดย์สิ�ม�รัถื 

ร่ัวมโค้ำรังก�รัตั�งแต่วันท้� 1 กันย์�ย์น 2563 เป็นต้นไป ณ ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ เมื�อวันท้� 21 สิิงห�ค้ำม 2563
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 สืิ�อสิิ�งพิมพ์ “เคร่อดอกเบ้�ย” ซึึ่�งปรัะกอบีด้วย์ นิตย์สิ�รั “ดอกเบ้�ย” หนังสืิอพิมพ์ “ดอกเบ้�ยธุัรกิจ” และรั�ย์ก�รัวิทยุ์ 

“เซ้ื้ยนเศรษฐกิจ” ปรัะก�ศึมอบีรั�งวัลเก้ย์รัติย์ศึ Bank of the Year 2020 หรืัอ สิถื�บัีนก�รัเงินแห่งปี 2563 แก่ บีรัรัษัท

ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) หรืัอ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) หลังจ�กได้ม้ก�รัพิส้ิจน์ผลง�น 

เป็นท้�ปรัะจักษ์ชัำดว่� ตลอดปี 2563 “บสย.” ซึ่ึ�งหม�ย์ถึืง ค้ำณะกรัรัมก�รั ผ้้บีริัห�รั และพนักง�น ได้ทุ่มเททำ�ง�นอย่์�งหนัก  

ในก�รัร่ัวมต่อส้้ิวิกฤตก�รัรัะบี�ดของไวรััสิโค้ำโรัน� 2019 

 โดย์ บีสิย์. สิ�ม�รัถืสิร้ั�งผลก�รัดำ�เนินง�นย์อดค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อทุบีสิถิืติ 5 เดือน (ม.ค้ำ.-พ.ค้ำ.) 100,000 ล้�นบี�ท และ 

ผลง�นค้ำำ��ปรัะกนัสิินเชืำ�อปี 2563 ส้ิงสุิดเป็นปรัะวติัก�รัณ์ในรัอบี 28 ปี จำ�นวน166,419 รั�ย์ วงเงิน 141,888.89 ล้�นบี�ท  

(เฉล้�ย์ 0.85 ล้�นบี�ท/รั�ย์) ย์อดค้ำำ��ปรัะกนัเพิ�มขึ�น 57% เท้ย์บีกบัีปี 2562 ส้ิงกว่�เป้�หม�ย์ 41.2% จ�กเป้�ท้�ว�งไว้ 100,000  

ล้�นบี�ท ก่อให้เกิดสิินเชืำ�อใหม่ในรัะบีบีกว่� 162,000 ล้�นบี�ท

 สิำ�หรัับีรั�งวัลเก้ย์รัติย์ศึค้ำรัั�งน้�เค้ำรืัอดอกเบ้ี�ย์รัะบุีว่�แม้ บีสิย์. จะไม่ได้เป็นธน�ค้ำ�รัต�มชืำ�อรั�งวัล โดย์เป็นสิถื�บัีนก�รัเงิน 

เฉพ�ะกิจของรััฐ (SFIs) ท้�ไม่ใช่ำธน�ค้ำ�รั แต่ก็ถืือเป็นสิถื�บัีนก�รัเงินแห่งหนึ�ง ท้�ม้บีทบี�ทในฐ�นะผ้้เติมเต็มช่ำองว่�งท�งก�รัเงิน  

ลดปัญห�ก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุนของ SMEs ท้�ม้หลักปรัะกันไม่พอ นับีเป็นก�รัเกื�อหนุนภ�ค้ำธุรัก และเศึรัษฐกจิไม่แพ้ธน�ค้ำ�รั  

จึงได้ขย์�ย์นิย์�ม Bank หรืัอธน�ค้ำ�รั ให้ค้ำรัอบีค้ำลุมถึืง บีสิย์. ด้วย์ สิอดค้ำล้องกับีท้� ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รั

ทั�วไป ได้บีอกถึืงภ�รักิจของ บีสิย์. เหมือนเป็น “นายธันาคารข้างถนน” ท้�เข้�ไปช่ำวย์เหลือผ้้ปรัะกอบีก�รัรั�ย์เล็ก

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาท กรัรัมก�รัและ 

ผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม

ขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์ค้ำณะผ้้บีริัห�รั  

บีสิย์. และพนักง�น บีสิย์. ร่ัวมกันปฎิญ�ณตน

และแสิดงเจตจำ�นงสุิจริัต ส่ิงเสิริัมและสินับีสินุน 

ก�รัย์กรัะดับีคุ้ำณธรัรัมและค้ำว�มโปร่ังใสิในก�รั

ดำ�เนินง�นต�มหลักธรัรัม�ภิบี�ล และสิร้ั�ง

วัฒนธรัรัมก�รัต่อต้�นก�รัทุจริัตค้ำอร์ัรััปชัำ�น 

“TCG White Day Anti-Corruption ปีระจำาปีี 

2563” ณ บีสิย์. สิำ�นักง�นใหญ่ อ�ค้ำ�รัชำ�ญอสิิสิรัะ

ท�วเวอร์ั 2 เมื�อวันท้� 12 มิถุืน�ย์น 2563
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 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รั

ทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

ร่ัวมเปิด “โครงการ Advisory Clinic@ F.T.I .  

Connect เช่ั�อมโลก เช่ั�อมเรา เช่ั�อมคุณ” จัดโดย์ 

สิภ�อุตสิ�หกรัรัมแห่งปรัะเทศึไทย์ เพื�อช่ำวย์เหลือผ้้ปรัะกอบีก�รั 

SMEs เข้�ถึืงแหล่งเงินทุน โดย์ม้ นายสุพันธ์ุั มงคลสุธ้ั

ปรัะธ�นสิภ�อุตสิ�หกรัรัมแห่งปรัะเทศึไทย์ กล่�วต้อนรัับี  

ผ้้แทนจ�กสิถื�บีันก�รัเงินพันธมิตรัท้�ร่ัวมโค้ำรังก�รั ทั�งน้�  

บีสิย์. ได้เปิดบ้ีธ “คลินิกห่มอห่น้� บสย.” ให้ผ้้ปรัะกอบีก�รั 

SMEs เข้�รัับีค้ำำ�ปรึักษ�ก�รัเข้�ถึืงสิินเชืำ�อจ�กท้มผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญ

ของ บีสิย์. ณ สิภ�อุตสิ�หกรัรัมแห่งปรัะเทศึไทย์ เมื�อวันท้�  

5 มิถุืน�ย์น 2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จดัก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ร่ัวมบีรัรัย์�ย์

พิเศึษ “โอกาสและควิามท้าทาย SMEs ไทยในโลกยุคให่ม่” ในกิจกรัรัม “คลินิกให้่คำาปีรึกษาทางการเงินกับ SMEs การบริห่าร 

การเงินในยุควิิกฤต” จัดโดย์หอก�รัค้้ำ�และสิภ�หอก�รัค้้ำ�แห่งปรัะเทศึไทย์ ร่ัวมกับีภ�ค้้ำเค้ำรืัอข่�ย์มห�วิทย์�ลัย์หอก�รัค้้ำ�ไทย์

และสิม�ค้ำมก�รัค้้ำ�ต่�ง ๆ ช้ำปรัะเด็นสิถื�นก�รัณ์ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs กับีค้ำว�มต้องก�รัสิินเชืำ�อ และมุมมองก�รัใช้ำ 

หลักปรัะกันท้�สิ�ม�รัถืรัองรัับีก�รัก้้ย์ืมได้ก่อนและหลังสิถื�นก�รัณ์ COVID-19 พร้ัอมเสินอแนวท�งช่ำวย์เหลือผ่�นโค้ำรังก�รั 

ค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อของ บีสิย์. สิำ�หรัับีผ้้ปรัะกอบีก�รัSMEs ในกลุ่มต่�ง ๆ โดย์ได้จำ�แนกต�มผลิตภัณฑ์์สิินเชืำ�อของแต่ละสิถื�บัีน 

ก�รัเงิน เน้นก�รัแก้ปัญห�เพื�อให้ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs พร้ัอมนำ�เสินอ “บสย. F.A. Center” ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงนิ SMEs  

ท้�พร้ัอมให้บีริัก�รัเป็นท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน และแหล่งรัวมข้อม้ลเพื�อปรัะโย์ชำน์ของ SMEs ณ มห�วิทย์�ลัย์หอก�รัค้้ำ�ไทย์ เมื�อวันท้�  

17 สิิงห�ค้ำม 2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รั

ทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกนัสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์อ่ม (บีสิย์.)  

เปิดตัวบัีตรั “บสย. Digital+” (บีสิย์. ดิจิทัล พลัสิ)  

สิแกน ง่�ย์ จ่�ย์ แม่น ใช้ำชำำ�รัะค่้ำ�ธรัรัมเน้ย์มค้ำำ��ปรัะกันสิิน

เชืำ�อ และธุรักรัรัมอื�นๆ ของ บีสิย์. ผ่�น QR Code ช่ำวย์ 

อำ�นวย์ค้ำว�มสิะดวกให้ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ล้กค้้ำ� 

บีสิย์. สิะดวก ปลอดภัย์ ณ บีสิย์. สิำ�นักง�นใหญ่ เมื�อวันท้� 

13 สิิงห�ค้ำม 2563
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 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ร่ัวม

เสิวน� “งานสัมมนาเศรษฐกิจปีระจำาปีี 2563” จัดโดย์ 

สิม�ค้ำมเศึรัษฐศึ�สิตร์ัธรัรัมศึ�สิตร์ั เพื�อแสิดงวิสัิย์ทัศึน์และ 

ข้อคิ้ำดเห็น ปรัะเด็น “ทางรอดธุัรกิจในยุค COVID-19” 

“Staying Alive in the COVID-19 World” โดย์  

ดรั.รัักษ์ ผ้้บีริัห�รัจ�กหน่วย์ง�นภ�ค้ำรััฐเพ้ย์งหนึ�งเด้ย์ว  

ได้ร่ัวมแสิดงค้ำว�มคิ้ำดเห็นและจุดปรัะก�ย์แนวคิ้ำด “ทางรอด 

ธุัรกิจในยุค COVID-19” เน้นย์ำ��บีทบี�ทสิำ�คั้ำญ “บสย.  

เพ่�อนแท้ SMEs ไทย ทางรอดให่ม่ ค่่ใจยามวิิกฤต” พร้ัอม

หย์ิบีย์กปรัะเด็นพ้ดคุ้ำย์ทั�งในช่ำวงก่อนม้วัค้ำซ้ึ่น COVID-19  

(ต.ค้ำ. 2563-ธ.ค้ำ. 2564) ธุรักิจไทย์จะอย์้ใ่น Survival Mode  

ให้รัอดอย่์�งไรั ผ้้ปรัะกอบีก�รัรั�ย์ใหญ่ และ SMEs ค้ำวรัและ 

ไม่ค้ำวรัทำ�อะไรั ภ�ค้ำรััฐต้องสินับีสินุนอะไรัเป็น Priority  

ลำ�ดับีต้น ๆ และในมุมของผ้้บีริัโภค้ำและปรัะชำ�ชำนต้องปฏิิบัีติ

อย่์�งไรั รัวมถึืงข้อเสินอแนะเพื�อค้ำว�มอย์้ร่ัอดจะเป็นอย่์�งไรั 

ณ บ้ี�นดุสิิตธ�น้ ซึ่อย์ศึ�ล�แดง เมื�อวันท้� 30 กันย์�ย์น 2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมค้ำณะ 

ผ้้บีริัห�รั และท้มง�น ลงพื�นท้�สิำ�นักง�นเขตภ�ค้ำตะวันออกเฉ้ย์งเหนือตอนล่�ง 2 จ.นค้ำรัรั�ชำส้ิม� ในกิจกรัรัม “เย้�ยมชัมกิจการล่กค้า 

บสย.” ได้แก่ บีริัษัท ไทย์สิหกิจก�รัย์�ง จำ�กัด ผ้้ผลิตรัองเท้�ฟื้องนำ��ค้ำรับีวงจรั และบีริัษัท กลุ่มผ้้เล้�ย์งโค้ำนมหนองสิ�หร่ั�ย์ จำ�กัด  

เพื�อรัับีฟัื้งปัญห�และอุปสิรัรัค้ำต่�ง ๆ  ในก�รัดำ�เนินธุรักิจ พร้ัอมให้ค้ำำ�ปรึักษ�และแลกเปล้�ย์นค้ำว�มคิ้ำดเห็น เพื�อต่อย์อดธุรักิจให้เติบีโต 

รัวมทั�งให้กำ�ลังใจผ้้ปรัะกอบีก�รัในก�รัทำ�ธุรักิจท่�มกล�งสิภ�วะวกิฤ COVID-19 ณ จังหวัดนค้ำรัรั�ชำส้ิม� เมื�อวันท้� 28 สิิงห�ค้ำม 2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมด้วย์

ค้ำณะผ้้บีริัห�รั บีสิย์. ให้ก�รัต้อนรัับี นายฉตัรชััย ศิริไล กรัรัมก�รั

ผ้้จัดก�รั ธน�ค้ำ�รัอ�ค้ำ�รัสิงเค้ำรั�ะห์ ในฐ�นะปรัะธ�นกรัรัมก�รั

สิม�ค้ำมสิถื�บีนัก�รัเงนิของรััฐ เป็นปรัะธ�นก�รัปรัะชำมุ และ 

ผ้้บีริัห�รัสิถื�บัีนก�รัเงินของรััฐ ซึึ่�งเป็นค้ำณะกรัรัมก�รัสิม�ค้ำมฯ 

ในโอก�สิเข้�ร่ัวมก�รัปรัะชุำม “คณะกรรมการสมาคมสถาบัน

การเงินของรัฐ ครั�งท้� 4/2563” โดย์ บีสิย์. เป็นเจ้�ภ�พใน

ก�รัจัดปรัะชุำม ณ ห้องปรัะชุำมค้ำณะกรัรัมก�รั ชัำ�น 18 บีสิย์. 

สิำ�นักง�นใหญ่อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 เมื�อวันท้�  

4 พฤศึจิก�ย์น 2563
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 นายจุรินทร์ ลักษณวิิศิษฏ์ิ รัองน�ย์กรััฐมนตร้ัและรััฐมนตร้ัว่�ก�รั

กรัะทรัวงพ�ณิชำย์์ เป็นปรัะธ�นเปิดบ้ีธ “คลินิกห่มอห่น้� บสย.” ในง�น 

“SMART SME EXPO 2020” โดย์ม้ นายวิิเชัษฐ วิรกุล รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป

อ�วุโสิ สิ�ย์ง�นบีรัิห�รัช่ำองท�งและพัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั บีรัรัษัทปรัะกัน 

สิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์่อม (บีสิย์.) ให้ก�รัต้อนรัับี ในง�นน้� บีสิย์. รัะดม

ท้มหมอหน้� และผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญ ให้ค้ำำ�ปรัึกษ�ชำ่วย์ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs แก้หน้�  

ปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้� และให้ค้ำำ�ปรึักษ�ด้�นก�รัเงินค้ำรับีวงจรั ณ อิมแพ็ค้ำ  

เมืองทองธ�น้ เมื�อวันท้� 29 ตุล�ค้ำม 2563

 บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) สิำ�นักง�นเขต 

ภ�ค้ำตะวนัออก ฝ่�ย์กิจก�รัสิ�ข� 1 พร้ัอมท้มง�นหมอหน้� บีสิย์. ร่ัวมออกบ้ีธ  

“คลินิกห่มอห่น้� บสย.”  ในง�น “Thailand Smart Money 2020” สัิญจรัรัะย์อง  

ค้ำรัั�งท้� 4 ให้ค้ำำ�ปรึักษ�ช่ำวย์ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs แก้หน้� ปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้�  

และให้ค้ำำ�ปรักึษ�ก�รัขอสิินเชืำ�อแก่ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ณ ศ้ึนย์์ก�รัค้้ำ�เซึ่น็ทรััล

พล�ซ่ึ่� จังหวัดรัะย์อง เมื�อวันท้� 20-23 พฤศึจิก�ย์น 2563

 นายจุรินทร์ ลักษณวิิศิษฏ์ิ รัองน�ย์กรััฐมนตร้ัและรััฐมนตร้ัว่�ก�รั

กรัะทรัวงพ�ณิชำย์์ พร้ัอมด้วย์ นายนิพนธ์ั บุญญามณ้ รััฐมนตร้ัช่ำวย์ว่�ก�รักรัะทรัวง

มห�ดไทย์ และน�ย์สัินติ วิริัย์ะรัังสิฤษฏ์ิ ปรัะธ�นจัดง�น ให้เก้ย์รัติเป็นปรัะธ�น

เปิดบ้ีธ “คลินิกห่มอห่น้� บสย.” ในง�น “มห่กรรมการเงินเช้ัยงให่ม่ ครั�งท้� 15” 

(Money Expo Chiangmai 2020) โดย์ม้ ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รั 

และผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) และ 

ค้ำณะผ้้บีริัห�รั ให้ก�รัต้อนรัับี โดย์จัดขึ�นภ�ย์ใต้ธ้ม “บสย. เพ่�อนแท้ SMEs ไทย 

ทางรอดให่ม่ ค่่ใจยามวิิกฤต” รัะดมท้มหมอหน้� สิำ�นักง�นเขตภ�ค้ำเหนือตอนบีน 

ให้ค้ำำ�ปรึักษ�ก�รัแก้หน้� และปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้� ณ เช้ำย์งใหม่ฮอลล์ ศ้ึนย์์ก�รัค้้ำ�

เซ็ึ่นทรััลพล�ซ่ึ่� จังหวัดเช้ำย์งใหม่ เมื�อวันท้� 6 พฤศึจิก�ย์น 2563

 นายเศรษฐพุฒิ สุทธิัวิาทนฤพุฒิ ผ้้ว่�ก�รัธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์  

(ธปท.) พร้ัอมด้วย์ ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป  

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) เปิดบ้ีธ “แก้ห่น้� บสย.”  

ในง�น “มห่กรรมการเงินกรุงเทพ ครั�งท้� 20” (MONEY EXPO 2020) โดย์  

บีสิย์. ช้ำบีทบี�ทน�ย์ธน�ค้ำ�รัข้�งถืนน ภ�ย์ใต้แนวคิ้ำด “บสย. เพ่�อนแท้ SMEs ไทย 

ทางรอดให่ม่ ค่่ใจยามวิิกฤต” เปิดพื�นท้�ช่ำวย์ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs “แก้ห่น้�”  

“ปีรับโครงสร้างห่น้�” จัดโซึ่นก�รัให้บีริัก�รัปรึักษ�ท�งก�รัเงิน จัดพื�นท้�เป็น 

2 ส่ิวนได้แก่ บ้ีธต้อนรัับีผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ให้ค้ำำ�แนะนำ�ผลิตภัณฑ์์ค้ำำ��ปรัะกัน

สิินเชืำ�อบีสิย์. และบ้ีธ “ห่มอห่น้� บสย.” โดย์ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs  

(บีสิย์. F.A. Center) บีริัก�รัค้ำรับีวงจรั แบีบี One Stop Service โดย์รัะดมท้มหมอหน้�  

ซึึ่�งเป็นผ้้ทรังคุ้ำณวุฒ ิและพันธมิตรัสิถื�บัีนก�รัเงิน 10 ธน�ค้ำ�รั ร่ัวมให้ค้ำำ�แนะนำ�ด้�น 

สิินเชืำ�อ วิเค้ำรั�ะห์สิินเชืำ�อ และให้ค้ำำ�ปรึักษ�ท�งก�รัเงินต่�ง ๆ  ณ อ�ค้ำ�รัชำ�เลนเจอร์ั  

1-2 อิมแพค้ำ เมืองทองธ�น้ เมื�อวันท้� 22 ตุล�ค้ำม 2563
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 นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ปรัะธ�นกรัรัมก�รั บีรัรัษัทปรัะกัน 

สิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) และ ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รั

และผ้้จดัก�รัทั�วไป บีสิย์. ร่ัวมแถืลงข่�ว “ผลการดำาเนนิงานการคำ�าปีระกนั 

สินเช่ั�อ ปีี 2562 และนโยบาย แผนงาน บสย. ในปีี 2563” โดย์ในปี 2562  

ม้ก�รัเติบีโตทุกมิติ ทั�งย์อดค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ รั�ย์ได้ และผลกำ�ไรั สิะท้อน  

Performance องค์้ำกรัแข็งแกร่ัง ตอกย์ำ��บีทบี�ท “นายปีระกันของรัฐ” 

ขับีเค้ำลื�อนเศึรัษฐกิจ โดย์ปิดย์อดค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อท้� 90,628 ล้�นบี�ท 

อนุมัติค้ำำ��ปรัะกัน (LG) 91,489 ฉบัีบี ช่ำวย์ล้กค้้ำ�ใหม่ 70,129 รั�ย์ พร้ัอม

ทั�งเผย์แผนง�นของ บีสิย์. ปี 2563 เดินหน้�ม�ตรัก�รัรััฐ ต่อเติม เสิริัมทุน  

สิร้ั�งโอก�สิ ท�งก�รัเงิน ปรัับีโค้ำรังสิร้ั�งหน้� ย์ดืหน้� SMEs ค้ำนตัวเล็ก ภ�ย์ใต้ 

แนวคิ้ำด “ตัวิเบา ไร้แผล ม้อนาคต” ดันย์อดค้ำำ��ฯ 100,500 ล้�นบี�ท ณ ร้ั�นอ�ห�รั 

สิวนกุหล�บี เมื�อวันท้� 7 กุมภ�พันธ์ 2563

 นายบรรยง วิิเศษมงคลชััย ปรัะธ�นกรัรัมก�รั บีรัรัษัทปรัะกัน 

สิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) และ ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รั

และผ้้จัดก�รัทั�วไป บีสิย์. ร่ัวมแถืลงข่�ว บีสิย์. พร้ัอมขับีเค้ำลื�อนค้ำำ��ปรัะกัน 

สิินเชืำ�อ ช้ำบีทบี�ท “นายธันาคารข้างถนน” ข�นรัับีมต ิค้ำรัม. และกรัะทรัวง 

ก�รัค้ำลัง ปลดล็อก Soft Loan พลัสิ ฟ้ื้�นวิกฤต SMEs หนุนวงเงินค้ำำ��ฯ 57,000 

ล้�นบี�ท มั�นใจช่ำวย์ SMEs ทั�วถึืงทุกกลุ่ม พร้ัอม โค้ำรังก�รั “บสย. SMEs  

ช้ัวิิตให่ม่” 10,000 ล้�นบี�ท “บสย. SMEs ไทยชันะ” 20,000 ล้�นบี�ท  

“ไมโคร 3 “รั�ย์ย่์อย์ รั�ย์จิ�ว 2,500 ล้�นบี�ท “บสย. พลกิฟ้็�นท่องเท้�ยวิ”  

3,700 ล้�นบี�ท ณ ร้ั�นม้น� by เต้�ย์วหน้�ค้ำลัง เมื�อวันท้� 19 สิิงห�ค้ำม 2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป  

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) แถืลงข่�ว  

“ปีรับ Mindset คิดให่ม่ ทำาให่ม่ รับ New Normal”  

ปรัับีกรัะบีวนก�รัทำ�ง�น เพิ�ม Productivity อนุมัติค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ 

เร่ังสิปีด เพิ�ม 4 เท่� 1,400 LG ต่อวัน รัับีจุดเปล้�ย์นวิกฤต COVID-19 

โดย์ถือดบีทเร้ัย์นจ�กสิถื�นก�รัณ์ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของ COVID-19 

ท้�นำ�ไปส่้ิก�รัเปล้�ย์นแปลงพฤติกรัรัมผ้้บีริัโภค้ำ ส่ิงผลกรัะทบีในเชิำง

ธุรักิจของผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs พบีว่� ภ�ค้ำธุรักิจต้องหย์ดุชำะงัก  

ข�ดสิภ�พค้ำล่องท�งก�รัเงิน ข�ดเงินทุนหมุนเว้ย์น และปัญห� 

ก�รัเข้�ถึืงสิินเชืำ�อ ส่ิงผลให้ บีสิย์. ต้องปรัับีตัว เพื�อรัับีมือกับี New  

Normal บีริับีทใหม่ บีสิย์. โดย์ TCG’s New Normal ให้ค้ำว�มสิำ�คั้ำญ 

กับีก�รัปรัับีกรัะบีวนก�รัทำ�ง�นภ�ย์ใต้กรัอบีแนวคิ้ำดและร้ัปแบีบี 

ก�รับีรัิห�รัจัดก�รัองค์้ำกรัใหม่ 3 มิติ ได้แก่ New Process,  

New Mindset,  System Integration ณ บีสิย์. สิำ�นักง�นใหญ่  

อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 เมื�อวันท้� 20 พฤษภ�ค้ำม 2563

 กิจกรรมูสำร�้งก�รรบััรูผ่้�นสืำ�อมูวลช่น
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 ดร.รกัษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป  

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

บัีนทึกเทปสัิมภ�ษณ์รั�ย์ก�รั “Smart SME Service”  

ออกอ�ก�ศึท�งช่ำอง True Smart SME 49 ในปรัะเด็นจับีต�

ม�ตรัก�รั “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ณ ชัำ�น 18  

บีสิย์. สิำ�นักง�นใหญ่ เมื�อวันท้� 24 มกรั�ค้ำม 2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รั

และผ้้จัดก�รัทั�วไป บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�อ

อุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์่อม (บีสิย์.) บัีนทึกเทป

สัิมภ�ษณ์รั�ย์ก�รั “ฟั็งชััด ๆ ถนอมจัดให้่”  

ท�งช่ำอง NBT 2 HD ในปรัะเด็น ม�ตรัก�รั 

เร่ังด่วน บีสิย์. ช่ำวย์ธุรักิจท้�ได้รัับีผลกรัะทบี 

จ�กไวรััสิโค้ำโรัน� และม�ตรัก�รั “ต่อเติม  

เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ณ สิต้ดิโอ ช่ำอง  

NBT 2 HD เมื�อวันท้� 3 กุมภ�พันธ์ 2563

 ดร.รกัษ์ วิรกจิโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย์่อม (บีสิย์.) ให้

สัิมภ�ษณ์ รั�ย์ก�รั “เท้�ยงวัินทันเห่ตุการณ์” ออกอ�ก�ศึ 

ท�ง ช่ำอง 3 HD ปรัะเด็น “บสย. SMEs สร้างไทย ต่อเติม

เสริมทุน” โดย์ม้ นายบัญชัา ชุัมชััยเวิทย์ เป็นผ้้สัิมภ�ษณ์  

ณ อ�ค้ำ�รัม�ล้นนท์ เมื�อวันท้� 22 มกรั�ค้ำม 2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) แถืลงข่�ว 

“ผลดำาเนินงาน บสย. ปีี 2563” ตั�งแต่ ม.ค้ำ. ถึืง พ.ย์.  

ม้ย์อดค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อพุ่งแตะ 140,000 ล้�นบี�ท และ 

ช่ำวย์ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs รั�ย์ใหม่ 130,000 รั�ย์ สิร้ั�ง

ปรั�กฏิก�รัณ์ก�รัช่ำวย์ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ค้ำรัั�งสิำ�คั้ำญในรัอบี 

29 ปี ด้วย์ผลดำ�เนินง�นก�รัเติบีโตแบีบีก้�วกรัะโดด  

ทั�งด้�นย์อดก�รัอนุมัติค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ จำ�นวนล้กค้้ำ�ใหม่ 

และจำ�นวนก�รัอนุมัติหนังสืิอค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ (LG) ของ  

บีสิย์. ท่�มกล�งสิถื�นก�รัณ์ก�รัแพร่ัรัะบี�ดของ COVID-19 

และปรัะก�ศึแผนง�นและนโย์บี�ย์ป ี 2564 ช้ำ 5 ย์ทุธศึ�สิตร์ั 

ปรัับี Look องค์้ำกรัเติบีโตย์ั�งย์นื ณ เดอะน�ค้ำ� ไอซ์ึ่แลนด์ ภ้เก็ต  

เมื�อวันท้� 27 พฤศึจิก�ย์น 2563
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 ดร.รกัษ์ วิรกจิโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

ให้สัิมภ�ษณ์ รั�ย์ก�รั “เท้�ยงวัินทันเห่ตุการณ์” ท�งช่ำอง 3  

ในปรัะเด็น “บสย. อัดยาแรง  ช่ัวิย SMEs ฝ่่า COVID-19”  

ลดภ�รัะหน้�และค่้ำ�ใช้ำจ่�ย์ SMEs ทุกท�ง “ขยายเวิลา

คำ�าปีระกัน 5 ปีี” “พักชัำาระค่าธัรรมเน้ยม 12 เด่อน”  

ณ สิำ�นักง�นใหญ่ บีสิย์. ชัำ�น 18 อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 

เมื�อวันท้� 24 ม้น�ค้ำม 2563

 ดร.รกัษ์ วิรกจิโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

ให้สัิมภ�ษณ์ รั�ย์ก�รั “เจาะข่าวิปีระเด็นร้อน” ท�งสิถื�น้

วิทย์ุโทรัทัศึน์กองทัพบีก ช่ำอง 5 ในปรัะเด็น “มาตรการ  

บสย. ในการให้่ควิามช่ัวิยเห่ล่อเย้ยวิยาผ้่ปีระกอบการ  

SMEs ท้�ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” ณ สิถื�น้วิทย์ุ

โทรัทัศึน์กองทัพบีก ช่ำอง 5 สิน�มเป้� เมื�อวันท้� 27 เมษ�ย์น 

2563

 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

ให้สัิมภ�ษณ์รั�ย์ก�รั Suthichai Live ดำ�เนินรั�ย์ก�รัโดย์ 

นายสุทธิัชััย ห่ยุ่น ในปรัะเดน็ สิถื�นก�รัณ ์COVID-19 ส่ิงผลให้  

บีสิย์. ปรัับีกรัะบีวนก�รัทำ�ง�น ก้�วส่้ิ TCG’s New Normal  

ส่ิงผล 5 เดือนแรักปี 2563 บีสิย์. ย์อดค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อทะลุ 

แสินล้�นพร้ัอมม�ตรัก�รัต่�ง ๆ ในก�รัช่ำวย์เหลือ 

ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ณ สิำ�นักง�นใหญ่ บีสิย์. อ�ค้ำ�รั 

ชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 เมื�อวันท้� 4 มิถุืน�ย์น 2563 

 ดร.รกัษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

ให้สัิมภ�ษณ์ รั�ย์ก�รั “จับตาสถานการณ์” ช่ำวงวัค้ำซ้ึ่น

เศึรัษฐกิจ ท�งช่ำอง Thai PBS  ในปรัะเด็น “มาตรการของ 

บสย. ในการให้่ควิามช่ัวิยเห่ล่อเย้ยวิยาผ้่ปีระกอบการ 

SMEs ท้�ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” ณ สิำ�นักง�นใหญ่ 

บีสิย์. ชัำ�น 18 อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอรั์ 2 เมื�อวันท้�  

17 เมษ�ย์น 2563
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 ดร.รักษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

ให้สัิมภ�ษณ์ Smart SMEs Channel ท�งช่ำอง TRUE Vision 49  

ในหัวข้อ “New Normal บรบิทให่ม่ของ บสย.” หลังจ�ก 

เกิดสิถื�นก�รัณ์ COVID-19 ส่ิงผลให้ บีสิย์. ปรัับีกรัะบีวนก�รั

ทำ�ง�น ก้�วส่้ิ TCG’s New Normal คิ้ำดใหม่ ทำ�ใหม่ ด้วย์   

ก�รับีริัห�รัจัดก�รัองค์้ำกรัแบีบี New Process, New Mindset 

และ System Integration ณ สิำ�นักง�นใหญ่ บีสิย์. อ�ค้ำ�รั 

ชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 เมื�อวันท้� 26 มิถุืน�ย์น 2563

 ดร.รกัษ์ วิรกจิโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

บัีนทึกเทปสัิมภ�ษณ์ รั�ย์ก�รั Workpoint Today ดำ�เนิน

รั�ย์ก�รัโดย์ นายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บีรัรัณ�ธิก�รั

บีริัห�รัสิำ�นักข่�ว ในปรัะเด็น ก�รับีริัห�รัง�น บีสิย์. แนวคิ้ำด

ช้ำวิตและก�รัทำ�ง�น แนะนำ�แง่ คิ้ำดก�รัเลือกเสิ้นท�ง 

ก�รัทำ�ง�นกับีค้ำนรุ่ันใหม่ ณ Workpoint Studio ชัำ�น 7  

Siam Square One เมื�อวันท้� 4 สิิงห�ค้ำม 2563

 ดร.รกัษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

ให้สัิมภ�ษณ์สืิ�อในเค้ำรืัอ The People ปรัะเด็น “แนวิคดิ 

นายธันาคารข้างถนน” และ โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อท้� 

ได้รัับีอนุม้ติต�มมติค้ำณะรััฐมนตร้ั เมื�อวันท้� 18 สิิงห�ค้ำม 

2563 ได้แก่ โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ Soft Loan พลัสิ  

โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ บีสิย์. SMEs ช้ำวิตใหม่ และ 

ขย์�ย์เวล�โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ Micro 3 พร้ัอมแนะนำ�

ศ้ึนย์์ให้ค้ำำ�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs (บีสิย์. F.A. Center)  

ณ ศ้ึนย์์ให้ค้ำำ�ปรัึกษ�ท�งก�รัเงิน SMEs ชัำ�น 1 อ�ค้ำ�รั  

SME Bank Tower เมื�อวันท้� 24 สิิงห�ค้ำม 2563

 ดร.รกัษ์ วิรกิจโภคาทร กรัรัมก�รัและผ้้จัดก�รัทั�วไป 

บีรัรัษทัปรัะกนัสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) บัีนทึกเทป 

สัิมภ�ษณ์รั�ย์ก�รั “เจาะใจ” ท�งช่ำอง 9 MCOT HD  

ดำ�เนินรั�ย์ก�รัโดย์ น�ย์สัิญญ� คุ้ำณ�กรั ในหัวข้อ “New 

Normal บรบิทให่ม่ของ บสย. ในการให้่ควิามช่ัวิยเห่ล่อ

ผ้่ปีระกอบการ SMEs” บีทบี�ทและหน้�ท้�หลักของ  

บีสิย์. ท่�มกล�งสิถื�นก�รัณ์ COVID-19 ท้�ต้องเพิ�มสิปีด

เพื�อให้ค้ำว�มช่ำวย์เหลือผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ณ สิต้ดิโอ JSL 

ถื.ล�ดพร้ั�ว 107 เมื�อวันท้� 7 กรักฎ�ค้ำม 2563
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 นายเกร้ยงไกร ไชัยศิริวิงศ์สุข รัองผ้จั้ดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินบัีสินนุ 

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ร่ัวมเสิวน�ในง�นสัิมมน� 

“SMEs New Normal” ไปีต่อแบบไห่น...ถึงจะรอด?! จัดโดย์เส้ินท�ง

เศึรัษฐ้ออนไลน์ เพื�อมุ่งเน้นก�รัสิร้ั�งก�รัรัับีร้้ัโค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อของ 

บีสิย์. ปรัะกอบีด้วย์ โค้ำรังก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ Soft Loan พลัสิ โค้ำรังก�รัค้ำำ��

ปรัะกันสิินเชืำ�อ บีสิย์. SMEs ช้ำวิตใหม่ และโค้ำรังก�รัท้� บีสิย์. ม้อย์้ใ่นปัจจุบัีน บีสิย์.  

พลิกฟ้ื้�นท่องเท้�ย์ว บีสิย์. SMEs ไทย์ชำนะ ณ ห้องวิภ�วด้ บีอลร้ัม C  

เซ็ึ่นท�รั�แกรันด์แอทเซ็ึ่นทรััลล�ดพร้ั�ว เมื�อวันท้� 20 สิิงห�ค้ำม 2563

 นายคมสัน วัิฒนวินาพงษ์ ผ้้อำ�นวย์ก�รั ฝ่�ย์ 

ส่ิงเสิริัมล้กค้้ำ�และพัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั บีรัรัษัทปรัะกันสิิน

เชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) เปิดหลักส้ิตรัก�รัอบีรัม  

“เตร้ยมตัวิด้ ก้่ได้ ก้่ไวิ” โดย์ม้ นายสุรชััย กำาพลานนท์วัิฒน์

ท้�ปรึักษ� บีสิย์. ม�ให้ค้ำว�มร้้ั “เจาะลึกห่ลักเกณฑ์์ปีล่อยก้่ 

ของธันาคาร” แนวท�งก�รัวเิค้ำรั�ะห์สิินเชืำ�อ ก�รัเตร้ัย์มข้อม้ล

เอกสิ�รัให้โดนใจ และม้ นายจรรยฤทธิั� ทรงมณ้ ผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญ 

ด้�นสิินเชืำ�อ ท้มหมอหน้� บีสิย์. ให้ค้ำว�มร้้ั “เจาะลึกตัวิเลข

ทางการเงินท้�ธันาคารวิิเคราะห์่สินเช่ั�อ” ณ โรังแรัม 

เดอะพ�ล�สิโซึ่ เมื�อวันท้� 12 กุมภ�พันธ์ 2563

 นายสุรชััย กำาพลานนท์วัิฒน์ ผ้้อำ�นวย์ก�รัศ้ึนย์์ 

ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs (บีสิย์. F.A. Center) เปิดโค้ำรังก�รั

ให้ค้ำว�มร้้ัด้�นก�รัเงินเรืั�อง “กลยุทธ์ัห่มุนเงินให้่ธุัรกิจรอด”  

เพื�อแนะนำ�เทค้ำนิค้ำก�รับีริัห�รักรัะแสิเงินสิด (Cash Flow)  

โดย์ม้นายอารักษ์ ราษฎร์บริห่าร ปรัะธ�นเจ้�หน้�ท้�บีริัห�รั 

บีริัษัท อ้เทอร์ันิต้� พ�วเวอร์ั จำ�กัด (มห�ชำน) เป็นวิทย์�กรับีรัรัย์�ย์

และม้นายรุ่งโรจน์ บุญฤทธิั�ลักขณา เจ้�ของกิจก�รั บีริัษัท

ไทย์ริัชำฟ้ื้ดส์ิ กรุ๊ัป จำ�กัด ล้กค้้ำ� บีสิย์. ม�ถ่ื�ย์ทอดปรัะสิบีก�รัณ์

ตรังแนวท�งก�รับีริัห�รักรัะแสิเงินสิดในช่ำวงวิกฤต COVID-19 

โดย์ม้ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs เข้�ร่ัวมฟัื้งและขอรัับีค้ำำ�ปรึักษ� 

กับีผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญปรัะจำ�ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs ณ  

ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงนิ SMEs ชัำ�น 1 SME Bank Tower  

เมื�อวันท้� 18 สิิงห�ค้ำม 2563

 กิจกรรมูอบัรมูใหค้ัว�มูรูกั้บัผู้ประกอบัก�ร SMEs
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นายสุรชััย กำาพลานนท์วัิฒน์ ผ้้อำ�นวย์ก�รัศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�

ท�งก�รัเงิน SMEs (บีสิย์. F.A. Center) กล่�วต้อนรัับีและ

ปิดก�รัอบีรัม “กลยุทธ์ัการลงทุนธุัรกิจแฟ็รนไชัส์สะดวิกซัื้ก” 

โดย์ม้นายสุชัาติ กิติเฉลิมเก้ยรติ รัองน�ย์กสิม�ค้ำมแฟื้รันไชำส์ิ

และไลเซึ่นส์ิฝ่�ย์วิชำ�ก�รั บีรัรัย์�ย์เรืั�อง “การลงทุนในธุัรกิจ

แฟ็รนไชัส์” นายนิมิตร ตั�งวิรารัตน์ กรัรัมก�รัผ้้จัดก�รั บีริัษัท 

เออเบิี�นเวย์์ จำ�กัด ล้กค้้ำ� บีสิย์. และเจ้�ของธุรักิจแฟื้รันไชำส์ิ

ร้ั�นสิะดวกซึ่กั Trendywash บีรัรัย์�ย์เรืั�อง “Trendywash 

ทางลัดเป็ีนเจ้าของร้านสะดวิกซัื้ก” และน�ย์จรัรัย์ฤทธิ� ทรัง

มณ้ ผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญศ้ึนย์ท้์�ปรึักษ�ท�งก�รัเงนิ SMEs (บีสิย์. F.A. 

Center) บีรัรัย์�ย์เรืั�อง “การคำานวิณเงินลงทุนก่อนตัดสินใจ” 

โดย์ม้ผ้้สินใจและผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ท้�ต้องก�รัเปิดร้ั�น

สิะดวกซึ่ักเข้�ร่ัวม ณ ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs  

(บีสิย์. F.A. Center) เมื�อวันท้� 3 ธันว�ค้ำม 2563 

นายสุรชััย กำาพลานนท์วัิฒน์ ผ้้อำ�นวย์ก�รัศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�

ท�งก�รัเงิน SMEs (บีสิย์. F.A. Center) เปิดโค้ำรังก�รัให้

ค้ำว�มร้้ั “เปีล้�ยนโรงแรมและร้สอร์ทให้่เป็ีนธุัรกิจเวิลเนส” 

โดย์ม้ ดรั.สุิวภรัณ์ แนวจำ�ป� ผ้้อำ�นวย์ก�รักองสิถื�นปรัะกอบี

ก�รับีริัก�รัเพื�อสุิขภ�พ กรัมสินับีสินุนสุิขภ�พ กรัะทรัวง

สิ�ธ�รัณสุิข เป็นวิทย์�กรัให้ค้ำว�มร้้ัเรืั�อง “ร้่มาตรฐานสถาน

ปีระกอบการเพ่�อสุขภาพไทย” และ ดรั.นพัฐก�นต์ เกิด

แสิง กรัรัมก�รั สิม�ค้ำมสิ่งเสิริัมธุรักิจบีริัก�รัผ้้ส้ิงอ�ย์ุไทย์  

ผ้้เช้ำ�ย์วชำ�ญด้�นเนอร์ัสิซิึ่�งโฮมและเวลเนสิ และเจ้�ของกิจก�รั 

Jasmina Wellness World ม�แชำร์ัปรัะสิบีก�รัณ์ในก�รัทำ� 

ธุรักิจเวลเนสิ เพื�อเป็นแนวท�งและเป็นท�งรัอดให้กับี 

ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs กลุ่มโรังแรัม ในก�รัปรัับีเปล้�ย์นโมเดล

ธุรักิจ ให้สิ�ม�รัถืดำ�เนินกิจก�รัต่อไปได้ โดย์ม้ผ้้ปรัะกอบีก�รั 

SMEs กลุ่มโรังแรัม ร้ัสิอร์ัทและท้�พักให้ค้ำว�มสินใจเข้�รัับี

ก�รัอบีรัม ณ ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs (บีสิย์. F.A. 

Center) เมื�อวันท้� 24 กันย์�ย์น 2563
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 ฝ่�ย์พัฒน�ธุรักิจ และฝ่�ย์ส่ิงเสิริัมล้กค้้ำ�และพัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั ร่ัวมกับีกรัมพัฒน�ฝีมือแรังง�น และ 

บีริัษัท เนสิท์เล่ (ไทย์) จำ�กัด เพื�อช่ำวย์เหลือกลุ่มผ้้ปรัะกอบีก�รัอ�ช้ำพอิสิรัะ ซึึ่�งเป็นกลุ่มค้ำนตัวเล็ก ท้�ต้องก�รัข�ย์เค้ำรืั�องดื�ม

เค้ำลื�อนท้� (Motorbike Cafe) ด้วย์เงินลงทุนไม่เกิน 30,000 บี�ท โดย์ม้ นายคมสัน วัิฒนวินาพงษ์ ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์ส่ิงเสิริัม

ล้กค้้ำ�และพัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) และนายสฑ์าวุิฒิ สห่พาณชิัย์กุล 

กรัรัมก�รัผ้้จัดก�รัตัวแทนกรัะจ�ย์สิินค้้ำ� บีริัษัท เนสิท์เล่ (ไทย์) จำ�กัด เป็นวิทย์�กรับีรัรัย์�ย์ให้ค้ำว�มร้้ัหลักส้ิตรัก�รัฝึก 

อ�ช้ำพเสิริัม Motorbike Cafe ณ กรัมพัฒน�ฝีมือแรังง�น กรุังเทพมห�นค้ำรั เมื�อวันท้� 21 กุมภ�พันธ์ 2563

 นายคมสัน วัิฒนวินาพงษ์ ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์ส่ิงเสิริัมล้กค้้ำ�และ 

พัฒน�ผ้้ปรัะกอบีก�รั บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.)  

กล่�ววัตถุืปรัะสิงค์้ำโค้ำรังก�รั “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย โดยท้มห่มอห่น้�  

บสย.” หลักส้ิตรั “ม่ออาช้ัพตัวิจริง พร้อมต่อยอดธุัรกิจอย่างยั�งย่น” โดย์ม้  

ดร.นพดล ปิียะตระภ่มิ รัักษ�ก�รัแทนผ้้อำ�นวย์ก�รัสิถื�บัีนคุ้ำณวุฒิวิชำ�ช้ำพ  

(องค์้ำก�รัมห�ชำน) เป็นปรัะธ�นในพิธิเปิด ซึึ่�งโค้ำรังก�รัดังกล่�วเป็นโค้ำรังก�รัท้� บีสิย์. 

ร่ัวมกับีสิถื�บัีนคุ้ำณวุฒิวิชำ�ช้ำพ (องค์้ำก�รัมห�ชำน) ให้ค้ำว�มร้้ัด้�นก�รัเงินและก�รัขอ 

สิินเชืำ�อกับีผ้้ปรัะกอบีก�รักลุ่มอ�ช้ำพเสิริัมสิวย์และช่ำ�งทำ�ผม ซึึ่�งเป็นอ�ช้ำพอิสิรัะ

พร้ัอมทั�งจัดท้มหมอหน้� บีสิย์. ให้ค้ำำ�ปรึักษ�กับีผ้้เข้�ร่ัวมท้�สินใจในก�รัเตร้ัย์มตัว

ขอสิินเชืำ�อ ณ โรังแรัมเดอะบี�ร์ัซึ่� โฮเทล แบีงค็้ำอก เมื�อวันท้� 30 มกรั�ค้ำม 2563

 นายสุรชััย กำาพลานนท์วัิฒน์ ผ้้อำ�นวย์ก�รัศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน  

SMEs (บีสิย์. F.A. Center) เปิดโค้ำรังก�รัให้ค้ำว�มร้้ัม�ตรัฐ�นอ�ช้ำพร้ั�นอ�ห�รัแบีบี 

Food Truck โดย์ม้ นางสาวิวิรชันาธัปิี จันทน่ รัองผ้อ้ำ�นวย์ก�รัสิถื�บัีนคุ้ำณวุฒิ

วิชำ�ช้ำพ (องค์้ำก�รัมห�ชำน) เป็นวิทย์�กรับีรัรัย์�ย์ม�ตรัฐ�นของอ�ช้ำพ Food Truck 

นางสาวิสุภาวิด้ เวิศยพิรุฬห์่ สืิ�อมวลชำนสิ�ย์เศึรัษฐกิจอ�วุโสิ ผ้้ผันตัวเปล้�ย์นอ�ช้ำพ

เป็นเจ้�ของกิจก�รัร้ั�น Steak Station ร้ั�น Steak แบีบี Food Truck ชืำ�อดังของ

จังหวัดลำ�ป�ง และ นายธ้ัรยุทธั ปีระเสริฐรัตนเดโชั ผ้้อำ�นวย์ก�รัสิ�ย์ หัวหน้� 

ก�รัตล�ดและพัฒน�ธุรักิจสิินเชืำ�อรั�ย์ย่์อย์ ธน�ค้ำ�รัทิสิโก จำ�กัด (มห�ชำน) แนะนำ� 

สิินเชืำ�อเช่ำ�ซืึ่�อรัถื Food Truck โดย์ม้ บีสิย์. ให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ ซึึ่�งโค้ำรังก�รัน้� 

บีสิย์. F.A. Center ผนึกกำ�ลังกับีหน่วย์ง�นผ้้ม้ส่ิวนได้ส่ิวนเส้ิย์อ้ก 2 แห่ง ให้ค้ำว�มร้้ั 

แบีบีค้ำรับีวงจรัจนถึืงก�รัเข้�ถึืงแหล่งเงินทุนโดย์ม้ บีสิย์. ค้ำำ��ปรัะกัน แก่ผ้้ปรัะกอบี

ก�รัร้ั�นอ�ห�รัท้�สินใจอ�ช้ำพ Food Truck ณ ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs  

(บีสิย์. F.A. Center) เมื�อวันท้� 10 กันย์�ย์น 2563

 กิจกรรมูอบัรมูใหค้ัว�มูรูกั้บัผู้ประกอบัก�ร SMEs  
รว่มูกับัหน่วยง�นคัู่คัว�มูรว่มูมูอื
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 นายคมสัน วัิฒนวินาพงษ์ ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์ส่ิงเสิรัมิล้กค้้ำ�และพฒัน�ผ้ป้รัะกอบีก�รั บีรัรัษทัปรัะกนัสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม 

ขน�ดย่์อม(บีสิย์.) กล่�วเปิดก�รัอบีรัม “SMEs แปีลงโฉม” โดย์ร่ัวมกับีธน�ค้ำ�รัพัฒน�วิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อม 

แห่งปรัะเทศึไทย์ (SME D Bank) จัดกิจกรัรัมอบีรัมให้กบัีผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs ท้�เป็นล้กค้้ำ�ของธน�ค้ำ�รัและ SMEs ทั�วไป 

ท้�ต้องก�รัปรัับีเปล้�ย์นบีรัรัจุภัณฑ์์ในก�รัปรัับีธุรักิจ เพื�อรัับีมือภ�ย์หลังจ�กวิกฤติ COVID-19 โดย์ม้ นางสาวิธััญญากร จันทร์สว่ิาง  

ผ้้อำ�นวย์ก�รัฝ่�ย์ล้กค้้ำ�สัิมพันธ์ ธน�ค้ำ�รัพัฒน�วิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่์อมแห่งปรัะเทศึไทย์ (SME D Bank) กล่�วต้อนรัับี  

และม้ นายปีระสิทธิั� คล่องง่เห่ล่อม อุปน�ย์กวิชำ�ก�รั สิม�ค้ำมก�รับีรัรัจุภัณฑ์์ไทย์ และปรัะธ�นชำมรัมเทค้ำโนโลย์แ้ละนวัตกรัรัมก�รั

พิมพ์ เป็นวิทย์�กรับีรัรัย์�ย์ เรืั�อง “เปีล้�ยนเพ่�อไปีต่อ...บรรจุภัณฑ์์สร้างโอกาสทางธุัรกิจ” และม้ นายกร เธ้ัยรนุก่ล ปรัะธ�นเจ้�หน้�ท้�

บีริัห�รั เว็บีไซึ่ต์ www.wawapack.com วิธ้ก�รัค้้ำนห�บีรัรัจุภัณฑ์์บีนแพลทฟื้อร์ัมออนไลน์ ซึึ่�งเป็นช่ำองท�งก�รัค้้ำ�ข�ย์ร้ัปแบีบีใหม่ 

ของผ้้ซืึ่�อและผ้้ข�ย์ รัวมทั�งม้วิทย์�กรัจ�ก SME D Bank แนะนำ�ผลิตภัณฑ์์สิินเชืำ�อของธน�ค้ำ�รั และวิทย์�กรัจ�กศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�

ท�งก�รัเงิน SMEs (บีสิย์. F.A. Center) ให้ค้ำำ�แนะนำ�ก�รัเตร้ัย์มเอกสิ�รัก่อนก�รัขอสิินเชืำ�อ ณ ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs  

(บีสิย์. F.A. Center) และ Live สิดท�ง Facebook Group กลุ่มหมอหน้� บีสิย์. เมื�อวันท้� 20 ตุล�ค้ำม 2563

 นายเกร้ยงไกร  ไชัยศิริวิงศ์สุข รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินับีสินุน บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม

ขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ร่ัวมง�นสัิมมน� “Establishment of Credit Guarantee Corporation (CGC) 

and Financing for MSMEs” ก�รัจัดตั�งองค์้ำกรัด้�นค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อและก�รับีรัิก�รัท�งก�รัเงินเพื�อผ้้ปรัะกอบีก�รั 

SMEs รั�ย์ย่์อย์ และเป็นวิทย์�กรัถ่ื�ย์ทอดค้ำว�มรั้้และแบ่ีงปันปรัะสิบีก�รัณ์ด้�นก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อของ

ปรัะเทศึไทย์ ในหัวข้อ “Experience Sharing by Thai Credit Guarantee Corporation” ต�มค้ำำ�เชิำญ

ธน�ค้ำ�รัแห่งปรัะเทศึไทย์ นำ�โดย์ นางจันทวิรรณ สุจริตกุล ผ้้ช่ำวย์ผ้้ว่�ก�รั สิ�ย์สืิ�อสิ�รัและค้ำว�มสัิมพันธ์องค์้ำกรั  

กิจกรรมูวเิทศสัำมูพัันธ์
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 นายเกร้ยงไกร ไชัยศิริวิงศ์สุข รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป  

สิ�ย์ง�นสินับีสินุน บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัม 

ขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมค้ำณะผ้้บีริัห�รั ร่ัวมต้อนรัับี  

Mr. Binod Pant, Deputy Manager, Deposit and  

Credit Guarantee Fund (DCGF) และค้ำณะ DCGF  

สิหพันธ์สิ�ธ�รัณรััฐปรัะชำ�ธิปไตย์เนป�ลเนื�องในโอก�สิเข้�พบี

เพื�อศึึกษ�ด้ง�นรัะบีบีก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อของ บีสิย์. พร้ัอมทั�ง

แลกเปล้�ย์นข้อคิ้ำดเห็นด้�นก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ ณ ห้องปรัะชุำม 

ชัำ�น 17  บีสิย์. สิำ�นักง�นใหญ่ เมื�อวันท้� 24-25 กุมภ�พันธ์ 2563

ธน�ค้ำ�รัแหง่ปรัะเทศึไทย์ พร้ัอมด้วย์ผ้้แทนจ�กสิำ�นักง�น

ส่ิงเสิริัมวิสิ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย์่อม (สิสิว.) 

ธน�ค้ำ�รัเพื�อก�รัเกษตรัและสิหกรัณ์ก�รัเกษตรั (ธ.ก.สิ.) 

ธน�ค้ำ�รักสิิกรัไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน) ธน�ค้ำ�รัไทย์พ�ณิชำย์์ 

จำ�กัด (มห�ชำน) ธน�ค้ำ�รักรัุงไทย์ จำ�กัด (มห�ชำน)  

ร่ัวมบีรัรัย์�ย์ โดย์ได้รัับีเก้ย์รัติจ�ก H.E. U Soe Win 

รััฐมนตร้ักรัะทรัวงว�งแผนและก�รัค้ำลัง ธน�ค้ำ�รักล�ง

แห่งเม้ย์นม�ร์ั และรััฐมนตร้ัช่ำวย์ว่�ก�รักรัะทรัวงว�งแผน

และก�รัค้ำลัง ได้แก่ นาย U Maung Maun Win  

นาย U Sett Aung และ Dr. Min Ye Paing Hein  

ให้ค้ำว�มสินใจเข้�ร่ัวมรัับีฟัื้ง โดย์ม้ สิม�ค้ำมด้�นก�รัค้ำ้� 

และอุตสิ�หกรัรัม ธน�ค้ำ�รัเพื�อก�รัพัฒน�ก�รัเกษตรั 

ผ้้ปรัะกอบีก�รั SMEs สิ�ธ�รัณรััฐแห่งสิหภ�พเม้ย์นม�รั์ 

จำ�นวน 75 ค้ำน ร่ัวมง�น รัะหว่�งวันท้� 22 - 23 มกรั�ค้ำม 

2563 ณ กรุังเนปิดอว์  สิ�ธ�รัณรััฐแห่งสิหภ�พเม้ย์นม�ร์ั   
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 นายเกร้ยงไกร  ไชัยศิริวิงศ์สุข รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินับีสินุน บีรัรัษัท

ปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) ต้อนรัับี 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) ในโอก�สิเข้�พบี

เพื�อศึึกษ�ก�รัดำ�เนินก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อของ บีสิย์. ณ ห้องปรัะชุำม ชัำ�น 17  

บีสิย์. สิำ�นักง�นใหญ่ เมื�อวันท้� 23 กันย์�ย์น 2563

 นายเกร้ยงไกร  ไชัยศิริวิงศ์สุข รัองผ้้จัดก�รัทั�วไป สิ�ย์ง�นสินับีสินุน  

บีรัรัษัทปรัะกันสิินเชืำ�ออุตสิ�หกรัรัมขน�ดย่์อม (บีสิย์.) พร้ัอมค้ำณะผ้้บีริัห�รั บีสิย์.  

ร่ัวมต้อนรัับี นางสาวิอัมพวิา ศ้ลลนนทร์ ผ้้จัดก�รัโค้ำรังก�รั GIZ  นายวิิวัิฒน์ โฆษิตสกุล

ท้�ปรึักษ�โค้ำรังก�รั นายศรณัย์ ศร้ธัรรมรชััต์ ท้�ปรึักษ�โค้ำรังก�รั นายณพวุิฒิ ปีระวิติั 

เจ้�หน้�ท้�โค้ำรังก�รัจ�กองค์้ำกรัค้ำว�มร่ัวมมือรัะหว่�งปรัะเทศึของสิหพันธ์สิ�ธ�รัณรััฐ

เย์อรัมน้ GIZ (Deutsche  Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit  

(GIZ) GmbH ในโอก�สิเข้�พบีเพื�อท้�จะแนะนำ�ก�รัทำ�ง�นของ GIZ รัวมถึืงก�รัแลกเปล้�ย์น

ข้อม้ล วิสัิย์ทัศึน์ เรืั�อง ก�รัพัฒน�อย่์�งย์ั�งย์นืของ บีสิย์. ผ่�นกลไกก�รัค้ำำ��ปรัะกันสิินเชืำ�อ

 เก้�ย์วกับีแนวท�งก�รัร่ัวมมือภ�ย์ใต้กรัอบี Climate Finance รัะหว่�ง GIZ กับี บีสิย์.  

ท้�จะเป็นปรัะโย์ชำน์ต่อก�รัพัฒน�อย่์�งย์ั�งยื์นของปรัะเทศึไทย์ต่อไป ณ ห้องปรัะชุำม  

ชัำ�น 17 บีสิย์. สิำ�นักง�นใหญ่ เมื�อวันท้� 29 มิถุืน�ย์น 2563

 บีสิย์.นำ�ค้ำณะผ้้แทนจ�กสิถื�บัีนค้ำำ��ปรัะกันสิิน

เชืำ�อ Deposit and Credit Guarantee Fund (DCGF) 

สิหพันธ์สิ�ธ�รัณรััฐปรัะชำ�ธิปไตย์เนป�ล เดินท�งเข้�เย์้�ย์มชำม  

บีจก.ปุญทับี ไอศึกร้ัม กิจก�รัของ ล้กค้้ำ� บีสิย์. ปรัะเภทธุรักิจ

ผลิตและจำ�หน่�ย์ไอศึกร้ัม ภ�ย์ใต้แบีรันด์ “ทองด้” โดย์นำ�

เนื�อแท้ของผลไม้ ไม่ผ่�นก�รัแต่งรัสิชำ�ติและกลิ�นสัิงเค้ำรั�ะห์  

ม�แปรัร้ัปเป็นไอศึกร้ัมแท่งร้ัปผลไม้ ผลิตจ�กผลไม้ท้องถิื�น  

กล้วย์ ทุเร้ัย์น มังคุ้ำด มะพร้ั�ว แก้วมังกรั มะม่วง สัิปปะรัด  

และมะข�ม จำ�หน่�ย์ผ่�นตัวแทนร้ั�นค้้ำ� ร้ั�นอ�ห�รั ทั�งภ�ย์ใน

และส่ิงออกต่�งปรัะเทศึ โดย์ บีสิย์. ให้ก�รัค้ำำ��ปรัะกนัสิินเชืำ�อ

โค้ำรังก�รั Start-up & Innovation และ PGS7 รัวมวงเงนิ 

ค้ำำ��ปรัะกันทั�งสิิ�น 7,900,000 บี�ท ณ บีริัษัท ปุญทับี ไอศึร้ัม 

เจริัญกรุัง เมื�อวันท้� 26 กุมภ�พันธ์ 2563
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ท้�ตั�งสำำ�นักง�นเข้ต
และช่อ่งท�งก�รติดำต่อสำำ�คััญ
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สำำ�นักง�นใหญ่
อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 ชัำ�น 16-18

เลขท้� 2922/243 ถื.เพชำรับุีร้ัตัดใหม่ แขวงบี�งกะปิ

เขตห้วย์ขว�ง กรุังเทพมห�นค้ำรั 10310

โทรั. 0-2890-9988

โทรัสิ�รั 0-2890-9900, 0-2890-9800

ท้�ตั�งสำำ�นักง�นสำ�ข้�

ส่ำานักงานเข้ต นคัรหลี่วง
อ�ค้ำ�รัชำ�ญอิสิสิรัะท�วเวอร์ั 2 (ชัำ�น 1)

เลขท้� 2922/53 ถื.เพชำรับุีร้ัตัดใหม่ แขวงบี�งกะปิ

เขตห้วย์ขว�ง กรุังเทพมห�นค้ำรั 10310

โทรัศัึพท์ : 0-2308-2151-2

มือถืือ : 08-1889-2235, 09-3134-2277

โทรัสิ�รั : 0-2308-2152

E-mail : bangkok@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ

กรุังเทพมห�นค้ำรั, นนทบุีร้ั, สิมุทรัปรั�ก�รั,

สิมุทรัสิ�ค้ำรั, ปทุมธ�น้, นค้ำรัปฐม

ส่ำานักงานเข้ต ภาคัเหน่อัตอันบน
เลขท้� 265/6 ถื.ช้ำ�งเผือก ต.ช้ำ�งเผือก 

อ.เมืองเช้ำย์งใหม่ จ.เช้ำย์งใหม่ 50300

โทรัศัึพท์ : 0-5200-4330

มือถืือ : 09-3131-7474, 08-1885-3534

โทรัสิ�รั : 0-5200-4331

E-mail : chiangmai@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ

เช้ำย์งใหม่, ลำ�พ้น, เช้ำย์งรั�ย์, แม่ฮ่องสิอน,

พะเย์�, ลำ�ป�ง, แพร่ั, น่�น

ส่ำานักงานเข้ต ภาคัเหน่อัตอันล่ี่าง
เลขท้� 28/125-126 ถื.สิิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง

พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรัศัึพท์ : 0-5525-8552

มือถืือ : 08-0507-7035, 08-1257-2217

โทรัสิ�รั : 0-5525-8553

E-mail : phitsanulok@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ

พิษณุโลก, พิจิตรั, กำ�แพงเพชำรั, ต�ก, เพชำรับ้ีรัณ์, 

อุทัย์ธ�น้, นค้ำรัสิวรัรัค์้ำ, สุิโขทัย์, อุตรัดิตถ์ื, ชัำย์น�ท

ส่ำานักงานเข้ต ภาคักลี่าง
เลขท้� 58/8 หม่้ 1 ถื.โรัจนะ

ต.ธน้ อ.อุทัย์ จ.พรัะนค้ำรัศึร้ัอย์ุธย์� 13000

โทรัศัึพท์ : 0-3595-7772

มือถืือ : 09-3139-4445, 09-3139-4447

โทรัสิ�รั : 0-3595-7773

E-mail : central@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ

พรัะนค้ำรัศึร้ัอย์ุธย์�, อ่�งทอง, สิิงห์บุีร้ั, 

สุิพรัรัณบุีร้ั, ลพบุีร้ั, นค้ำรัน�ย์ก, สิรัะบุีร้ั
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ส่ำานักงานเข้ต 
ภาคัตะวนัอัอักเฉ่ียงเหน่อัตอันบน
เลขท้� 239/5 ถื.อุดรัดุษฎ้ ต.หม�กแข้ง

อ.เมืองอุดรัธ�น้ จ.อุดรัธ�น้ 41000

โทรัศัึพท์ : 0-4211-1670-71

มือถืือ : 08-1379-4774, 06-2310-0570

โทรัสิ�รั : 0-4211-1671

E-mail : udonthani@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ

อุดรัธ�น้, ขอนแก่น, หนองบัีวลำ�ภ้, หนองค้ำ�ย์, เลย์, 

ก�ฬสิินธ์ุ, สิกลนค้ำรั, นค้ำรัพนม, มุกด�ห�รั, บึีงก�ฬ

ส่ำานักงานเข้ต
ภาคัตะวนัอัอักเฉ่ียงเหน่อัตอันล่ี่าง 2
เลขท้� 901/6 ถื.มิตรัภ�พ ต.ในเมือง 

อ.เมืองนค้ำรัรั�ชำส้ิม� จ.นค้ำรัรั�ชำส้ิม� 30000

โทรัศัึพท์ : 0-4426-2104

มือถืือ : 08-1876-3911, 09-3134-8885

โทรัสิ�รั : 0-4426-2105

E-mail : korat@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ 

นค้ำรัรั�ชำส้ิม�, ชัำย์ภ้มิ, บุีร้ัรััมย์์, สุิริันทร์ั, มห�สิ�รัค้ำ�ม

ส่ำานักงานเข้ต
ภาคัตะวนัอัอักเฉ่ียงเหน่อัตอันล่ี่าง 1
เลขท้� 610 ถื.ชำย์�งก้รั ต.ในเมือง

อ.เมืองอุบีลรั�ชำธ�น้ จ.อุบีลรั�ชำธ�น้ 34000

โทรัศัึพท์ : 0-4521-0844

มือถืือ : 09-3139-5445, 08-9186-3244

โทรัสิ�รั : 0-4521-0845

E-mail : ubon@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ 

อุบีลรั�ชำธ�น้, ศึร้ัสิะเกษ, อำ�น�จเจริัญ, 

ย์โสิธรั, ร้ัอย์เอ็ด

ส่ำานักงานเข้ต ภาคัใต้ตอันบน
เลขท้� 231/12 หม่้ 1 ถื.ชำนเกษม ต.มะข�มเต้�ย์ 

อ.เมืองสุิรั�ษฎร์ัธ�น้ จ.สุิรั�ษฎร์ัธ�น้ 84000

โทรัศัึพท์ : 0-7721-9801-2

มือถืือ : 08-9874-7574

โทรัสิ�รั : 0-7721-9803

E-mail : suratthani@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ 

สุิรั�ษฎร์ัธ�น้, ชุำมพรั, พังง�, กรัะบ้ี�, รัะนอง, ภ้เก็ต

ส่ำานักงานเข้ต ภาคัใต้ตอันล่ี่าง
เลขท้� 13 ถื.โชำติวิทย์ะกุล 3

ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สิงขล� 90110

โทรัศัึพท์ : 0-7426-2551-2

มือถืือ : 08-1766-1528, 08-1379-7887

โทรัสิ�รั : 0-7426-2553

E-mail : songkhla@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ 

สิงขล�, พัทลุง, สิต้ล, นค้ำรัศึร้ัธรัรัมรั�ชำ, 

ตรััง, ปัตต�น้, ย์ะล�, นรั�ธิว�สิ

ส่ำานักงานเข้ต ภาคัตะวนัอัอัก
เลขท้� 208/14 หม่้ 3 ถื.พรัะย์�สัิจจ� 

ต.เสิม็ด อ.เมืองชำลบุีร้ั จ.ชำลบุีร้ั 20000

โทรัศัึพท์ : 0-3811-1434

มือถืือ : 09-3139-4141, 06-2310-0562

โทรัสิ�รั : 0-3811-1435

E-mail : chonburi@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ 

ชำลบุีร้ั, ฉะเชิำงเทรั�, รัะย์อง, จันทบุีร้ั,

ตรั�ด, ปรั�จ้นบุีร้ั, สิรัะแก้ว
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ส่ำานักงานเข้ต ภาคัตะวนัตก
เลขท้� 42/116 ซึ่.หัวหิน 6 ถื.เพชำรัเกษม

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ปรัะจวบีค้้ำร้ัขันธ์ 77110

โทรัศัึพท์ : 0-3254-7151

มือถืือ : 09-3139-5551, 09-3139-6363

โทรัสิ�รั : 0-3254-7141

E-mail : prachuap@tcg.or.th

พ่�นท้�จังห่วัิดในควิามรับผิดชัอบ    

ปรัะจวบีค้้ำร้ัขันธ์, เพชำรับุีร้ั, รั�ชำบุีร้ั, 

สิมุทรัสิงค้ำรั�ม, ก�ญจนบุีร้ั

อ�ค้ำ�รั SME Bank Tower (ชัำ�น 1) 

เลขท้� 310 ถืนนพหลโย์ธิน

แขวงสิ�มเสินใน เขตพญ�ไท

กรุังเทพมห�นค้ำรั 10400

มือถืือ 06-5507-8999 | 06-5502-6999

ศ้ึนย์์ท้�ปรึักษ�ท�งก�รัเงิน SMEs

debt.doctor@tcg.or.th








