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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 
 

หน่วย: ล้านบาท      

 
 

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 2562 2563 2564

% เพิม่ 

(ลด)

2564/2563

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 24,108.49 31,420.68 38,626.37 22.93%
หน้ีสินรวม 14,780.63 22,255.67 28,712.53 29.01%
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว 6,702.47 6,702.47 6,702.47 -
ส่วนของเจ้ำของ 9,327.86 9,165.01 9,913.84 8.17%
ผลการด าเนินงาน
ภำระค้ ำประกัน 388,733.12 451,373.84 626,238.15 38.74%
รำยได้ค่ำธรรมเนียม 5,926.93 6,712.10 8,155.11 21.50%
รำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้เงินชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ) 6,778.26 7,477.36 9,565.90 15.36%
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
หน้ีสูญ - - - -   
หน้ีสงสัยจะสูญ 6,869.00 7,481.43 6,683.45 11.44%
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 753.77 252.95 818.23 223.47%
อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ (ร้อยละ)
อัตรำก ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม 11.12 3.38 8.55
ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนต่อรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 8.22 7.43 6.57
สัดส่วน NPGs ต่อภำระค้ ำประกันคงเหลือ 15.38 11.88 9.31
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย 3.37 0.91 2.34
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย 8.44 2.74 8.58
อัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) 62.37 41.76 32.58
ข้อมูลส ำคัญอ่ืน
      เงินงบประมำณชดเชยท่ีได้รับจำกรัฐในปีปฏิทิน 402.10 9,692.23 5,378.69
      เงินน ำส่งกระทรวงกำรคลังประจ ำปี 232.58 293.57 193.70
      พนักงำน (คน) 352 345 353
      ส ำนักงำนเขต (แห่ง) 11 11 11  

24,108.49
31,420.68

38,626.37

2562 2563 2564

สินทรัพย์รวม
9,327.86 9,165.01

9,913.84

2562 2563 2564

ส่วนของเจ้าของ

6,778.26 7,477.36

9,565.90

2562 2563 2564

รายรวม

753.77

252.95

818.23

2562 2563 2564

ก าไรจากการด าเนินงาน
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ข้อมูลสำคัญผลการดำเนินงาน  

 

ที่มา: ข้อมูลจากระบบ Dashboard cockpit ณ 31 ธันวาคม 2564 
 
 

หมายเหตุ : ประมาณการจาก Economic Multiplier 2529-2559 เท่ากับ 4.58 เท่า และตั้งแต่ 2560 เป็นต้นไป เท่ากับ 4.13 เท่าตามผล
การศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI)    
 

ภาพรวมการค้ำประกันสินเชื่อปี 2564 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. 
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ที่มา: ระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ณ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 

 

 

โครงการค้ำประกันสินเชื่อในช่วงวิกฤต Covid-19

ความภาคภูมิใจของ บสย. 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบภายใต้สถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ พร้อมกับตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนโยบายภาครัฐได้อย่างสมดุลย์และมีประสทิธิภาพ โดยได้นำเกณฑ์และเครื่องมือแห่งคุณภาพ
ชั้นนำมาเป็นแนวทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ“เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA)” 
ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) ของ บสย. นับแต่ปี 2562 เร่ือยมา 

  

  
 

ส่งผลให้ บสย. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยง และได้รับ“รางวัลการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564” จากการประกาศผลการตัดสินรางวัลเมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2565  ซึ ่งนอกเหนือจากความภาคภูมิใจในการได้รับรางวัล TQC อันทรงเกียรติที ่แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและความพร้อมในการดำเนินงานของ บสย. แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บสย. ในการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมต่อเป้าหมาย “เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้แก่ 
SMEs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” ต่อไป 



 

5 
 

 
 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” (NACC 

Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  โดย 
บสย. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. ติดต่อเป็นปีที่ 3 นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จแห่งความ
ภาคภูมิใจจากการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บสย. ทุกคน
ที่ได้ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการยึดมั่นในพลังความดีและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อนำ บสย. ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอน กอปรกับความไว้วางใจ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานพร้อมให้ปฏิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส 
อันเป็นเกียรติประวัตินำความภาคภูมิใจมาสู่ บสย.  
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ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี บสย. มีการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้ำประกันสินเชื่อ 

และการให้คำปรึกษาที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐอย่างเต็มที่ โดยในปี 2564 ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อ
ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 พ.ศ. 2564 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ 
พ.ร.ก. สินเชื่อฟ้ืนฟูระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และการให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการหมอหนี้เพ่ือประชาชน นอกจากนี้ 
บสย. ยังมีการยกระดับการทำงานภายในองค์กรเพื่อสนับสนุน SMEs และรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก Digital Disruption 
อย่างต่อเนื่อง  
 ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยในปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมาในปี 2540 ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะการชะงักงันทาง
ธุรกิจในทุกภาคส่วน และทุกมิติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises: SMEs) โดยเฉพาะกลุ่มภาคการบริการและการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยที ่มี
ศักยภาพและเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจต่ำ สำนักวิจัยหลายแห่งได้คาดการณ์ว่าในปี 2564 ทิศทางเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นแต่
ยังถือเป็นการขยายตัวเพียงเล็กน้อยจากปีก่อนเท่านั้น ซึ่งในการฟื้นตัวครั้งนี้มีแนวโน้มเป็นแบบ W-Shape คือ ฟื้นตัวและ
ทรุดตัวขึ้นลงหลายรอบตามรอบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะที่บางธุรกิจสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคได้ก็จะฟ้ืนตัวเร็วกว่าธุรกิจอ่ืน  ๆ  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่มีบทบาท
ต่อความอยู่รอดของธุรกิจ  

 ในฐานะที่ บสย. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ SMEs กลุ่มฐานรากของเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 85.47 จากจำนวน SMEs ทั้งหมดในระบบ 
บสย. ได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกร่วมกับภาครัฐและเอกชนตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ในการสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สถาบันการเงินผ่านการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อทั้งในโครงการค้ำประกันของ บสย. และโครงการค้ำประกันตาม 
พ.ร.ก สินเชื่อฟื้นฟูของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่มีการยกระดับบริการด้านการให้คำปรึกษาในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและแนะนำช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน 
SMEs (บสย. F.A. Center) เพื่อให้ SMEs ทุกกลุ่ม ทุกขนาด ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีองค์ความรู้ทางการเงิน สามารถ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมี บสย. ยืนเคียงข้างในทุกสภาวะการณ์ 

สำหรับผลงานในปี 2564 บสย. สามารถค้ำประกันสินเชื่อได้ 245,548 ล้านบาท ให้แก่ SMEs 226,309 ราย 
ส่งผลให้ บสย. สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินเชื่อสะสมได้กว่า 1.2 ล้านล้านบาท ช่วยให้มีการจ้างงานรวม
กว่า 10 ล้านคน ตอบสนองพันธกิจสำคัญของ บสย. ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรค COVID-19 

กล่าวได้ว่า ผลงานที่เกิดขึ้นนั้น มาจากความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือพ่ีน้อง SMEs ของพนักงานทุกคน ที่ทำให้
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนว่า บสย. เป็นความหวังและที่พึ่งของ SMEs ให้มีความแข็งแกร่งและช่วยขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง นำไปสู่ความภาคภูมิใจจากรางวัลคุณภาพ ได้แก่ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand 

สารจากประธานกรรมการ 



 

7 
 

Quality Class : TQC) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับ World Class  ของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 NACC Integrity Awards จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)  
  
 ในนามของคณะกรรมการ บสย. “ผมขอขอบคุณหน่วยงานกำกับดูแลจากภาครัฐ ที่มอบนโยบายสำคัญและ
พันธกิจอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ บสย. ผมขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนทุกแห่งที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ บสย. มาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและยกระดับองค์กรแบบก้าวกระโดดในทุกมิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บสย. จะเป็นกลไกที่สำคัญและมี
บทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนให้ SMEs ประสบความสำเร็จเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้ประเทศฟ้ืน
ตัวได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งต่อไป” 
 
 

                              ขอบคุณครับ 

                                 นายธีรชัย์   อัตนวานิช 

                              ประธานกรรมการ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

บสย. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลไกสำคัญเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้อง SMEs อย่างเต็มกำลัง ทั้งใน
การสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อแก่ SMEs ผ่านบทบาทการเป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ SMEs 
ขณะเดียวกัน บสย. ก็ขยายบทบาทการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. 
Center) เพื่อให้คำปรึกษา แก้ปัญหาหนี้ แนะนำ และเสริมความรู้ทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ SMEs ทั้งกลุ่มทั่วไป กลุ่มฐาน
ราก และกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง  

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ที่ผ่านมา บสย. ได้ดำเนินการตามพันธกิจเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ของไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถดำเนิน
ธุรกิจภายใต้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และบทบาทของ บสย. ยังเด่นชัดขึ้นจากผลงานการช่วยเหลือ SMEs 
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ 
2563 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ SMEs ขณะเดียวกันยังส่งผลต่อรูปแบบธุรกิจจากพฤติกรรมการ
ดำเนินชีวิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและปรับใช้ทดแทน
กำลังคน ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อความอยู่รอดในโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคตของ SMEs 

ในปี 2564 บสย. ได้ปรับการพัฒนารูปแบบการค้ำประกันและสร้างนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที ่ตอบโจทย์วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของ SMEs ทุกขนาด ทุกพื ้นที ่ ทุกกลุ่มอาชีพ ซึ ่งได้
ครอบคลุมถึงกลุ่มที่มีความเปราะบางที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมผ่าน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 9 (PGS 9) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 
(Micro 4) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟ้ืนฟูระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตามนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงโครงการค้ำ
ประกันอ่ืน  ๆ ของ บสย.  

ด้วยภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายเหล่านี้ทำให้ บสย. ปรับกระบวนการทำงานและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติงานภายใน เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นตามระดับความต้องการความ
ช่วยเหลือของ SMEs ที่มากขึ้นจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรการปฏิบัติงาน บสย. ในสถานการณ์ COVID–19 
ตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 
มียอดสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในทุกมิติในรอบ 29 ปีของการก่อตั้ง โดยมียอดอนุมัติค้ำประกัน 245,548 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 73% ช่วยเหลือ SMEs ได้ถึง 226,309 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบเพ่ิมขึ้น 261,545 ล้านบาท 
โดย บสย. สามารถช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านการค้ำประกันสะสม (SMEs Penetration Rate) ได้ถึง
ร้อยละ 22.52 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.47  

นอกจากนี้  บสย. ยังขยายบทบาทความช่วยเหลือ SMEs ในการให้คำปรึกษาแก่ SMEs ผ่านศูนย์ที่ปรึกษา
ทางการเงิน บสย. F.A. Center 1,611 ราย ทั้งยังให้คำปรึกษา SMEs ภายใต้โครงการหมอหนี้เพ่ือประชาชนร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือจัดหลักสูตรอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ทางการเงินและเสริมแกร่ง
ธุรกิจให้ SMEs กว่า 4,353 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือคืนกำไรสู่สังคม ทำให้ บสย. ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ ได้แก่ รางวัล
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับ World Class  ของ

สารจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
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คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 NACC Integrity Awards จากสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ในปี 2565 ถือเป็นปีที่สำคัญยิ่งของ บสย. กับการก้าวเข้าสู่ปีที ่ 30 ในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือ
ช่วยเหลือ SMEs ทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิกฤตการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน 
บสย. ก็ต้องปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วขึ้นเพื่อรับมือ Digital Disruption ดังนั้น เป้าหมายในการพัฒนา
บทบาทของ บสย. จึงมุ่งที่จะก้าวไปดักรอความเปลี่ยนแปลงข้างหน้าในการให้บริการและการดูแลลูกค้า SMEs  ภายใต้    
คติพจน์ “TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ เป็นที่หนึ่งในใจ SMEs” โดยการนำ Digital Technology มาช่วยพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงานและยกระดับองค์กรเพ่ือผลักดันนโยบายประเทศตามพันธกิจ และเป็นเครื่องมือในการส่งมอบบริการ
ที่เป็นเลิศให้แก่พี่น้อง SMEs ภายใต้กลยุทธ์การทำการตลาดแบบ Segmentation เพื่อเจาะกลุ่ม SMEs ที่ยังไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในนามคณะผู้บริหารและพนักงาน “ผมขอขอบคุณ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงาน
กำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และคณะกรรมการ บสย. ที่กรุณาช่วยชี้แนะ และสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุง
การทำงานในภาวะแรงกดดันรอบด้านเพ่ือให้พร้อมบริการอย่างครบวงจร และขอขอบคุณความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงาน บสย. ทุกท่านที่ทำให้พันธกิจ ในการช่วย SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อและส่งเสริมศักยภาพทาง
ธุรกิจ SMEs ให้เติบโต เดินหน้า และขยายตัวต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป” 

 
 

                             ขอบคุณครับ 

                                 นายสทิธิกร  ดิเรกสุนทร 

                         กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับ

ดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตัง้ขึ้นตาม "พระราชบัญญัติบรรษทัประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534" เมื่อ

วันที่ 30 ธันวาคม 2534 เพื่อรับโอนกิจการและการดำเนนิงานทั้งหมดของกองทุนประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นมา มีทุนจดทะเบยีนเร่ิมต้นจำนวน 400 ล้านบาท 

โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการเพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำนวน 4,000 

ล้านบาท ทำให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนเป็น 4,400 ล้านบาท ต่อมาในช่วงปลายปี 2548 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือ

หุ้น บสย. ได้มีมติพิเศษเพิ่มทุนให้แก่ บสย. อีกจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2551 บสย. ได้เรียกให้ผู้ถือหุ้นที่แสดง

ความประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวชำระเงินค่าหุ้นบางส่วนจำนวน 302.47 ล้านบาท บสย.จึงมีทุนจดทะเบียนจำนวน 

4,702.47 ลา้นบาท 

และล่าสุดที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุ น บสย. 

อีกจำนวน 2137.47 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้แสดงความจำนงขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 2,000 ล้านบาท 

ดังนั้น เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 บสย. ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ทำให้

ปัจจุบัน บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 6,839.95 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 6,702.47 ล้านบาท 

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานของ บสย. ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประเภทสินเชื่อที่หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยสามารถค้ำประกันการให้สินเชื่อของผู้

ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ รวมถึงเพื่อขยาย

ขอบเขตการค้ำประกันให้ครอบคลุมถึงสินเชื่อประเภทอื่นที่มิใช่ความหมายโดยทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา  
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จากการยึดถือและการพิจารณาความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี 2560-2579) อันเป็น

แผนหลักและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-
2564) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมและรายสาขาสถาบันการเงินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) แนวนโยบายของกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตลอดจนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ นำมากำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบาทของ บสย. ในการเป็นกลไกสำคัญภาครัฐในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 
ผ่านการสนับสนุนด้านการเงินและการพัฒนาสร้างความเจริญเติบโตทั้งในภาวะปรกติและยามวิกฤตต่าง  ๆ ของ
ประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี 2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์สาขาสถาบันการเงิน 

จากบทบาทภาระกิจของ บสย. ในการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบ โดยผลการการค้ำประกันสินเชื่อที่ผ่านมาสะสม ณ 31 ธันวาคม 2564 สามารถช่วยเหลือ SMEs ไป
แล้วถึง 7 แสนราย วงเงินค้ำประกัน 1.23 ล้านล้านบาท ทำให้ SMEs ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 1.67 ล้าน
ล้านบาท ช่วยรักษาการจ้างงาน 9.32 ล้านคน และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากการที่ SMEs ได้รับสินเชื่อ
ดังกล่าวไปประกอบกิจการ อีกประมาณ 1.5 ล้านคน ส่งผลให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบและสร้างผลประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจกว่า 5.36 ล้านล้านบาท (ประมาณการจาก Economic Multiplier 2529-2559 เท่ากับ 4.58 เท่า 
และตั้งแต่ 2560 เป็นต้นไป เท่ากับ 4.13 เท่าตามผลการศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกัน
สินเชื่อ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development 
Research Institute:TDRI) ในขณะเดียวกัน บสย. ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในทั้งการนำ
ระบบ IT มาประยุกต์ใช้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การพัฒนา
บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีความม่ันคงอย่างต่อเนื่อง  

จากการดำเนินงานดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่า บสย. เป็นส่วนหนึ่งและมีบทบาทในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดังจะเห็นได้จากโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ถูกระบุเป็นโครงการสำคัญใน
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปี 2565 รวมทั้งดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์สาขาสถาบันการเงินที่
มุ่งเน้นการดำเนินงานตามภาระกิจ การบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมในการให้บริการ และการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ซึ ่งจาก
บทบาท ภารกิจและการดำเนินงานของ บสย. ดังกล่าวสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์สาขาสถาบันการเงินในประเด็น ดังนี้ 

• แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี 2561-2580) : การดำเนินงานหลัก บสย. เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อน 2 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่  

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ  
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1) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ประเด็นการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงินตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ภายใต้ประเด็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

• แผนยุทธศาสตร์สาขาสถาบันการเงิน : การดำเนินงานหลัก บสย. เกี่ยวข้องกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ 
4 ด้าน ได้แก่  

1) บทบาท/เป้าหมายการดำเนินงาน ที่มุ่งสนับสนุนการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ลดช่องว่างทางการเงิน และเป็นเครื่องมือทางการ เงิน
การคลังของภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาและให้ความรู้ทางการเงินแก่
ลูกค้าและประชาชน 

2) ฐานะการเงินที่ม่ันคง ที่มุ่งรักษาระดับ BIS Ratio ให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำกับดูแลของ ธปท. การ
บริหารจัดการระดับคุณภาพทรัพย์สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ทั้งในส่วนของ
ภาพรวมองค์กรการดำเนินการตามพันธกิจและการดำเนินการตามนโยบายรัฐ และแก้ไขปัญหา
คุณภาพทรัพย์สินเดิมและวางแผนป้องกัน  

3) เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มุ่งดำเนินการตามแนวทางพื้นฐานสำหรับทุกรัฐวิสาหกิจที่กำหนดใน
ยุทธศาสตร์ภาพรวม การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ระบบและช่องทางการให้บริการทางการเงินเพ่ือ
ตอบสนองกระแส Financial Technology การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปโดยองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการข้อมูล (Big Data Management) 
และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร  

4) ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี ดำเนินการตามแนวทางพื้นฐานสำหรับทุกรัฐวิสาหกิจที่
กำหนดในยุทธศาสตร์ภาพรวม 

 
1.2 นโยบายรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล  

จากการรับมอบนโยบายจากภาครัฐ และจากความเห็นต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในส่วนของ
แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ บสย. มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1) ขยายผลความช่วยเหลือให้ SMEs ให้เร่งเข้าไปช่วยดูและหามาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ให้กับ SMEs โดยเร็วที่สุด 

2) บสย. พึ่งพาตนเองมากขึ้น   
3) บสย. บริหารรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ 
4) บสย. นำ Risk Based Pricing (RBP) และ Risk Sharing มาใช้ 
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          บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) โดยให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภาพในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้
ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้ งยังสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการขยายวงเงินสินเชื่ออันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
          การดำเนินงานของ บสย. เป็นการสร้างศักยภาพในการขยายกิจการและการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs พร้อม
ทั้งสนับสนุนในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงไปสู่การผลิต การจ้างงาน และการกระจาย
รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจ SMEs ได้อย่างมีนัยสำคัญ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้น การ
ประสานความร่วมมือกันระหว่าง บสย. กับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนการได้รับการสนั บสนุนอย่าง
ต่อเนื่องจากรัฐบาล ช่วยทำให้ บสย. สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเช่นเดียวกับสถาบันค้ำประกันสินเชื่อทั่วโลกที่
ต่างได้รับการสนับสนนุจากรัฐบาลแทบทั้งสิน้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพราะถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญอย่างหนึง่
ของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสังคมและผู้ประกอบการของประเทศ 
          ด้วยลักษณะการดำเนินงานดังกล่าว บสย. จึงเป็นองค์กรที่มิได้แสวงหากำไร แต่จะมุ่งเน้นดำเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ การบริการค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของ บสย. จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริม
พัฒนา SMEs ให้แข็งแกร่งและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
 

 วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 
         1. ช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากข้ึน 
         2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น 
         3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น 
         4. ช่วยให้การพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ รวมทั้งนโยบายของภาครัฐ 
พบว่า ทิศทางการดำเนินงานของ บสย. ในการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เพื่อขยายขอบเขตการ
ช่วยเหลือ SMEs ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการพัฒนา บสย. เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน จึงยังคงสามารถตอบสนองประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม ดังนั ้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ในปี 2565 -2569 จึงยังคงกรอบ
เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

 

 

 เจตนารมณ์การจัดตั้ง วิสยัทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 

เจตนารมณ์การจัดตั้ง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
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 วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ สิ่งที่ผู ้บริหารองค์กรนั้นเชื่อว่าผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร (Stakeholders) 
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ หรือ สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ (Results) ขององค์กร
นั้น โดยวิสัยทัศน์ที่ บสย. ยึดถือ คือ “เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้แก่ 
SMEs เพื่อการเติบโตที่ย่ังยืน” 
 

 

พันธกิจ แสดงถึงบทบาทภาระหน้าที่ในภาพรวมขององค์กร ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงเป็น
เครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นกิจกรรมต่าง ๆ โดยพันธกิจของ บสย. มีดังนี ้

1. พัฒนาศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบ 
2. ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมทางการเงิน 
3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครบวงจร สำหรับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย 
4. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างบูรณาการ 
5. ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน 
 
 
 

บสย. ไดก้ ำหนดค่ำนิยมองคก์ร เพื่อวำงแนวทำงในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมพนัธกิจใหบ้รรลุ
วิสยัทศันอ์นัพงึประสงค ์โดยค่ำนิยมที่ บสย. ยึดถึอ ประกอบดว้ย 
 True innovative financial-partner for SMEs : มุ่งสู ่การเป็นคู่คิดทางการเงินด้วยนวัตกรรมให้กับ 
SMEs ในด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจ  
 Connectivity for business possibilities : เชื่อมโยงองค์กรและ SMEs เพื่อผลักดันความเป็นไปได้ใน
ด้านเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจ (เชื่อมโยง SMEs สู่โอกาสทางธุรกิจ) 
 Governance for sustainable growth : กำกับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ผลักดันการเติบโตของ
องค์กรอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ  

ค่านิยมองค์กร  
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นับแต่ปี 2562 ที่ บสย. ได้เริ ่มดำเนินยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับทิศทางและรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรให้ 

ตอบสนองต่อการขยายบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างครอบคลุมในการช่วยเหลือ SMEs พร้อมกับการใช้งบประมาณรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้พลวัตของ

สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ บสย. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพ่ือเป็นกรอบในการสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value) ทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียและ SMEs ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ดังนี้ 

แนวทางการดำเนินงานและแผนงานส าคัญ 
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• ช่วงปี 2563-2565 : บสย. 2.0 หรือ Credit Accelerator มุ่งเน้นบทบาทในการเร่งขยายการค้ำ
ประกันสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือ SMEs โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่มีความยืดหยุ่น (PGS Flexi) สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้ำประกันฯ ให้สอดรับกับความต้องการและกลุ่มเป้าหมายได้ทันต่อสถานการณ์  อาทิ การ
ออกผลิตภัณฑ์ บสย. ไทยสู้ภัยโควิด และ บสย. SMEs ค้ำจุน เพ่ือช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน  

นอกจากนี้ ในระยะที่ 2 บสย. 2.0 ยังมุ่งเน้นการเข้าถึง SMEs ในเชิงลึก โดยเพิ่มบทบาทการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจ เพื่อสร้างพื้นฐานการดำเนินธุรกิจให้กับ SMEs ส่งเสริมศักยภาพ และผลักดัน
ให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจที่มีปัญหาทางการเงิน เช่น 
การแก้หนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้  ซึ ่งจะทำให้ บสย. สามารถขยายการให้บริการนับแต่ต้นน้ำพร้อมกับการมี
ฐานข้อมูลที่สำคัญของ SMEs ที่สามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต โดยในเดือนสิงหาคม 2563 บสย. ได้
ก่อตั้งศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินของ SMEs (บสย. F.A. Center) เพื่อดำเนินการในภารกิจดังกล่าว โดยตั้งแต่เริ่ม
ให้บริการจนถึง ณ 31 ธันวาคม 2564 มี SMEs ที่ต้องการขอรับคำปรึกษาและได้รับคำปรึกษาไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 
กว่า 7,000 ราย  

• ช่วงปี 2565-2567: บสย. 3.0 หรือ  Credit Enhancer ขยายบทบาทธุรกรรมค้ำประกันสินเชื่อ
ควบคู ่ไปกับการเพิ ่มช่องทางในการค้ำประกันสินเชื ่อของ บสย. ในรูปแบบ Digital Platform เพื ่อใช้เป็น 
Financial Gateway สำหรับเชื่อมต่อกับระบบการให้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ SMEs มี
ช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วในการขอสินเชื่อโดยมี บสย. ค้ำประกัน และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การให้บริการ
ด้านอื่น ๆ ที่ครบวงจรในอนาคต อาทิ การให้บริการของศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ผ่านช่องทางดังกล่าว 
การ Up-sell หรือ Cross-sell ทั้งนี้ บสย. สามารถดำเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
แก้ไข พ.ร.บ. บสย.  

• ช่วงปี 2567-2569: บสย. 4.0 ปี หรือ Credit Facilitator ระยะการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์ คาดการณ์และประมวลผล สำหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs ได้มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การยกระดับบทบาทของ บสย. ในการเป็นผู้ให้บริการข้อมูล SMEs ในอนาคตใน
ท้ายที่สุด ทั้งนี้ บสย. สามารถดำเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการดังกล่าวได้ภายใต้กรอบ พ.ร.บ. บสย. ใน
ปัจจุบัน 

 
 

เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ปี 2565-2569 และสอดรับต่อแผน Transformation ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 

บสย. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขอบเขตการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการค้ำ

ประกันสินเชื่อได้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและทางธุรกิจ รวมทั้ง เพื่อให้

สอดรับกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันและเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ 

แผนปฏิบัติการหรือโครงการที่สำคัญที่สนับสนุนต่อยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการและการลงทุนที่สำคัญ  
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แผนปฏิบัติการ/โครงการสำคัญ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 Credit Accelerator 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเช่ือ  
 โครงการพัฒนา Credit Scoring Platform  
 โครงการศึกษาแนวทางขอเพิ่มทุนจากรัฐ  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 SME Growth Companion 
 โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs (Financial Literacy)  
 โครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 Financial Gateway 
 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็น Financial gateway  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 SME Data Bank 
 โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ TCG Data Management Platform  
 โครงการการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าโครงการ Micro Entrepreneurs ปี 2563-2564  

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สนับสนุน 
 โครงการเพิ่มประสิทธิผลการเก็บหนี้  

 โครงการประนอมหนี้โดยมีส่วนสูญเสีย  

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคดี  

 โครงการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานเขต  

 โครงการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่  

 โครงการการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Branding)  

 โครงการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อ (CGS) ระยะที่ 2  
 โครงการจัดหาระบบเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  

โครงการตามแผนแม่บทที่สำคัญ 
1. โครงการตาม CG & CSR Master Plan 

 โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล (แผนแม่บท CG)  
 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (แผนแม่บท CSR)  
 โครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) [โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 2] 

2. โครงการตาม Stakeholders & Customer Management Master Plan 
 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อเนื่อง)  
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1. หลักทรัพย์ของ บสย.   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839,946,700 บาท แบ่งเป็น 68,399,467 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ชำระแล้ว 6,702,473,000 บาท คิดเป็น 67,024,730 หุ้น  

 
2. ผู้ถือหุ้น  

บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือกระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระ
แล้ว โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างผู้ถือหุ้น ดังนี้   

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หุ้นที่ชำระแล้ว 

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
จำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(%) 

1 กระทรวงการคลัง 63,999,200 95.49 

2 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 714,900 1.06 

3 ธนาคารออมสิน 632,500 0.94 

4 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 476,600 0.71 

5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 415,200 0.62 

6 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 257,193 0.38 

7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 127,287 0.19 

8 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 119,100 0.18 

9 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 117,500 0.18 

10 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 95,300 0.14 
11 ธนาคารยโูอบี จำกัด (มหาชน) 57,200 0.09 
12 ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ดไทย จำกัด (มหาชน) 11,950 0.02 

          

 

 

 

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างทางธุรกิจ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
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 บสย. ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้าน

การเงินโดยการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการบริหารการเงินการลงทุนและการ

บริหารจัดการหนี้ เพ่ือลดการพึ่งพิงงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งด้านไม่ใช่การเงินโดยมุ่งส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพ SMEs ด้านความรู้ทางการเงินและการให้คำปรึกษาตลอดจนการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอันก่อให้เกิดความ

เข็มแข็งและความยั่งยืนทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs  

 

หมายเหตุ:  1. บสย. ไม่มีการดำเนินธุรกิจการถือครองหุ้นในบริษัทลูกหรือบริษัทร่วม 
 2. ณ 29 ตุลาคม 2564 บสย. ลงทุนในบริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ซ่ึงเป็นหุ้นในกลุ่มธุรกิจอื่นท่ีมิใช่ธุรกิจหลักของ 
บสย. ตามมติท่ีประชุมสมาคม SFIs ท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง SFIs ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งท่ี 22 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยมีจำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 2 ,436.00 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจด
ทะเบียน 
 

โครงสร้างทางธุรกิจ
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*เพิ่มงานปฏิบัติการธุรกิจสินเชื่อในต้นปีงบประมาณ 2565 

 

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
(สิทธิกร ดิเรกสุนทร) 

* ปฏิบัติการธุรกิจสินเช่ือ 
(รูปแบบธุรกิจใหม่) 

 

 

กลยุทธ์องค์กร 
 

 

 

สายงานกลยุทธ์  
และผลิตภณัฑ์ 
(ดุสิดา ทัพวงษ์) 

สายงานบริหารช่องทาง 
และพัฒนาผู้ประกอบการ 

(วิเชษฐ วรกุล)

คาทร 

 

สายงานปฏบิัติการ 

 (จตุฤทธิ์ จันทรกานต์) 

สายงานสารสนเทศ 
และดิจิทัล 

 (ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์)

คาทร พัฒนาและบริหาร 
ผลิตภัณฑ ์

(กิตติพงษ์ บุรณศิริ) 
 
 

กิจการสาขา 1 
 (ประภัสรา เนาวบุตร) 

บริหารความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

 (สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา) 

สำนักกรรมการและ 
ผู้จัดการท่ัวไป 

 (ศิษฎ์ วงศาริยะ) 

บริหารงานกลาง 
 (พิทยา ปริวัฒนศักดิ์) 

ค่าประกันชดเชย 
 (อติพร ค้วนสมบุญ) 

สำนักพัฒนาองค์กร 
 (ปราณี วงค์อำนวยกุล) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน 

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและ 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CG&CSR 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการ บสย. 

ปฏิบัติการและสนบัสนนุ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 (ชญานิน ศริิจางคพฒันา) 

(ศิริพร เหล่าอารยะ) 

 

พัฒนาธุรกิจ 
 

 

 

(ดุสิดา ทัพวงษ์–รกัษาการ) 

กลยุทธ์และพัฒนา 
ระบบดิจิทัล 

(เจตพงศ์ เจตวัฒน์) 

ส่งเสริมลูกค้าและ 
พัฒนาผู้ประกอบการ 

 (ผกามาศ สัจจพงษ์) 

บริหารงานคด ี
 

(ศิริพงษ์ แผนสนิท)

๗  

พิธีการค้ำประกัน 
 (วลัยลักษณ์ จิตรประวัติ) 

 

วิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ 

(วุฒิพันธุ์ ปริดิพันธ์) 

บริหารหนี้ 
 

 (สหชาติ เปลี่ยนศรี) 

บริหารความเสี่ยงและ 
กำกับปฏิบัติการ 

 (ดุลยวิทย ์อินทปันตี) 

ตรวจสอบภายใน 
 (วิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง) 

ทรัพยากรบุคคล 
 

และ โกศล จันทะมาต) 
(อิศราพร อรุณประเสริฐ 

 และ 

บัญชีและการเงิน 

 
(ศุภมล เอีย่มอ่อน) 

บริหารการลงทุน 
 

 (วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ-์รกัษาการ) 

 

กิจการสาขา 2 

(ประจบ ประทปีสว่างวงศ์) 

สื่อสารและ 
ภาพลักษณ์องค์กร 

 (วิเชษฐ วรกุล-รกัษาการ) 

กฎหมาย 
 (วิรชาติ อินทร์กง) 

 

สายงานสนับสนุน 
  
 

 

(เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

คาทร 

 

สายงานการเงิน 
  
 

 

(วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)

คาทร 

 โครงสร้างองค์กร    
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการใน
ด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ 
การตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการจึ งถือว่ามีความสำคัญ
อย่างมากต่อกิจการนั้น ๆ  

นอกจากนี้ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 
ได้กำหนดหน้าที่ของกรรมการไว้ดังนี้ 

มาตรา 21 ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไป ซึ่งการดำเนินงาน การ
บริหารกิจการและธุรกิจของบรรษัทและให้มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทำได้ อำนาจเช่นว่านี้ให้
รวมถึง  

(1) จ่ายเงินของบรรษัทเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจ
ตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท การให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท 

(2) ควบคุมให้มีการตรวจคำร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับ
การค้ำประกันสินเชื ่อของบรรษัท และให้รับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การ
เศรษฐกิจและนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐบาล โดยมิต้องคำนึงถึงการอื่นใดท้ังสิ้น 

(3) การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่น ๆ อันเนื่องมาจาก
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

คณะกรรมการ บสย. นอกจากจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 และตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อีกด้วย โดยได้บัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 19  กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) (3) และ (4) ดังนี้  
 (1) มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในข้อบังคับของบรรษัท 
 (2) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย   
 (3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
 (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดย   
ทุจริต      
 

 

 บสย. มีกระบวนการสรรหากรรมการ บสย. เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล บสย. โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บสย. จะต้องมี

 โครงสร้างการจัดการ  

 

 

องค์ประกอบ โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหากรรมการ บสย. 
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คุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎบัตรคณะกรรมการ บสย.  โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตาม
สมรรถนะหลักและความจำเป็น (Skill Matrix) ของ บสย. ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง (Directors’ Pool : DP) และโครงสร้างคณะกรรมการ บสย. จะกำหนดให้มี
กรรมการที่เป็นอิสระ อย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด    
 

 

 บสย. ม ีกระบวนการสรรหาและคัดเล ือกผ ู ้จ ัดการทั ่วไปอย ่างโปร ่งใส เป ็นไปตามแนวทางของ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล บสย. โดยมีการประกาศรับสมัครเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผู้จัดการทั่วไป บสย. โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บสย. ซึ่งทำหน้าที่สรรหาและ
คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ บสย. พิจารณา และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการทั่วไป บสย. ทำหน้าที่พิจารณาและเจรจาค่าตอบแทนและสัญญาจ้างผู้จัดการทั่วไป 
บสย. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป 

 

 

คณะกรรมการ บสย. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

1. นายธีรัชย ์ อัตนวานิช   ประธานกรรมการ 
2. นายบัณฑิต อนันตมงคล * กรรมการ 
3. ดร.เพ่ิมพูน พ่ึงประสิทธิ์ * กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ *  กรรมการ 
5. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล  กรรมการ 
6. นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ * กรรมการ 
7. นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ กรรมการ 
8. นางนัทีวรรณ สีมาเงิน  กรรมการ 
9. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ * กรรมการ 
10. นายฆนัท ครุธกูล *  กรรมการ 
11. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์  กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป 
 

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการอิสระ ของ บสย. ซึ่งหมายถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็น
กรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการที่ไม่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่กำกับดูแล 

 

 

คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 

การสรรหาผู้จัดการทั่วไปของ บสย. 



 

23 
 

ในปี 2564 มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการระหว่างปี ดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 

สาเหต ุ
เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 นายบรรยง วิเศษมงคลชัย 1 มกราคม 2564 28 เมษายน 2564 ครบวาระดำรงตำแหน่ง 
2 นายประภาศ คงเอียด 23 มิถุนายน 2564 24 ตุลาคม 2564 ลาออก 
3 นายธีรัชย ์ อัตนวานชิ 28 ตุลาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 เข้ารับตำแหน่ง 
4 ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสทิธิ์  1 มกราคม 2564 28 เมษายน 2564 ครบวาระดำรงตำแหน่ง 
      23 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2564 เข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ 2) 
5 นายวนิิจ วิเศษสุวรรณภูมิ 28 มกราคม 2564 28 เมษายน 2564 ครบวาระดำรงตำแหน่ง  
      28 เมษายน 2564  31 ธันวาคม 2564 เข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ 2) 
6 นางนัทีวรรณ สีมาเงิน 22 เมษายน 2564 31 ธันวาคม 2564 เข้ารับตำแหน่ง 
7 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์  23 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2564 เข้ารับตำแหน่ง 

8 นายฆนัท ครุธกูล  24 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2564 เข้ารับตำแหน่ง 
9 นายรักษ ์ วรกิจโภคาทร 1 มกราคม 2564 1 เมษายน 2564 ลาออก 
10 นางวสุกานต ์ วิศาลสวสัดิ ์ 1 เมษายน 2564 31 ธันวาคม 2564 เข้ารับตำแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการ บสย. แต่งตั้ง 
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 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   มีรายช่ือดังต่อไปนี้  

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

1 นายวฒุิพงศ ์ จิตตั้งสกุล ประธานกรรมการ   

2 ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสทิธิ ์ กรรมการ 

3 นายสพุัฒน ์ เมธีวรพจน์ กรรมการ 

4 ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ำประกันและหลักเกณฑ์การจ่ายค่า

ประกันชดเชยต่อคณะกรรมการ บสย.     
2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่อคณะกรรมการ 

บสย. 
3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย. 
4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดตั้งสำนักงานจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมการ บสย. 
5. อนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ล้านบาทสำหรับ

โครงการปกติและนำเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ ยกเว้นการอนุมัติการค้ำประกัน
โครงการแบบร ับความเส ี ่ยงร ่วมก ัน (Risk Participation) และโครงการ Portfolio 
Guarantee Scheme ที่คณะกรรมการ บสย. ได้มอบอำนาจให้กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
มีอำนาจอนุมัต ิ

6. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจากอำนาจอนุมัติของ
กรรมการและผู้จัดการทั่วไปซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย 

7. อนุมัติและมอบอำนาจการอนุมัติผลิตภัณฑ์/โครงการที ่ บสย. ดำเนินการเองภายใต้
ค่าธรรมเนียมรับ ภายใต้เงื่อนไข หลักการโครงการต้องเป็นไปตามที่เคยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ บสย. ทุกประการ 

8. ดำเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

 



 

25 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   มีรายช่ือดังต่อไปนี้  

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

1 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต ์ ประธานกรรมการ   

2 นายสมศักดิ์        วรวิจักษณ ์ กรรมการ 

3 นายฆนัท            ครุธกูล กรรมการ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บสย. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ 

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับ
ดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3. สอบทานให้ บสย. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
4. สอบทานการดำเนินงานของ บสย.ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงานมติ

คณะรัฐมนตรี ประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บสย. 
5. สอบทานให้ บสย. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย

ตรวจสอบภายใน 
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาส

เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บสย. 
7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ บสย. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บสย. 
9. รายงานผลการดำเนินงานเกี ่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการ บสย. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาสยกเว้นรายงาน
ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้
กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ บสย.  

10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้คณะกรรมการ บสย. ทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ บสย. 

12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย 
 

  
 

 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

1 นายสมศักดิ ์ วรวิจักษณ์ ประธานกรรมการ   

2 นายวนิิจ  วิเศษสุวรรณภูมิ กรรมการ 

3 ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ 

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

1. ให้คำแนะนำคณะกรรมการ บสย. เกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของ บสย. 
2. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกล

ยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
3. ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง  ๆ ของ 

บสย. มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ได้รับอนุมัติ 
4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความ

เสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดย
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินว่า
นโยบายกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง บสย. ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และมี
การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. รายงานต่อคณะกรรมการ บสย. ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และ
สถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญและสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของ บสย.  

6. มีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง  

7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามที่เห็นสมควร 
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย 

 
 

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีรายช่ือดังต่อไปนี้  

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) 

 



 

27 
 

 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

1 นายสพุัฒน ์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ   

2 นายสมศักดิ์     วรวิจักษณ์ กรรมการ 

3 นางสาววิมล ชาตะมนีา กรรมการ 

4 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต ์ กรรมการ 
 

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีอำนาจ
หน้าที่ดังนี้  

1. เสนอแนะ และทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่อคณะกรรมการ บสย. 

2. กำหนดและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

3. พิจารณารายงานการสอบทานการปฏิบัติงานของส่วนกำกับปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะ
ตามที่เห็นสมควร 

4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานรับรู้ และปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร เพ่ือทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

6. กำกับดูแล และติดตามการดำเน ินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เพื ่อรายงานต่อ
คณะกรรมการ บสย.  

7. จัดทำรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

8. สนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
และกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนและสังคม  

9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการ บสย. มอบหมาย  
 

 
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   มีรายช่ือดังต่อไปนี้  
 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

1 นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานกรรมการ   

2 นางนัทีวรรณ  สีมาเงิน กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน 
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3 ผู้จัดการทั่วไป  กรรมการ 

4 ผู้บริหารสายงานการเงิน  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล บสย. และนโยบาย

การบริหารเงินสภาพคล่อง บสย. รวมทั้งการทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะตลาดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
บสย. เพ่ืออนุมัต ิ

2. กำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติ ด้านการลงทุนเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตาม
เป้าหมาย ภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. 

3. กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการ
ลงทุนของ บสย. รวมทั้งกำกับดูแลให้ บสย. มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอและต่อเนื่อง 

4. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนและผู้รับฝากทรัพย์สินและ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. รายงานผลการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สิน และผลการประเมิน
เพ่ือต่ออายุหรือยกเลิกสัญญาต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ 

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามที่เห็นสมควร 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   มีรายช่ือดังต่อไปนี้  
ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

1 นางนัทีวรรณ  สีมาเงิน ประธานกรรมการ 

2 นายวฒุิพงศ ์ จิตตั้งสกุล กรรมการ 

3 นายสพุัฒน ์ เมธีวรพจน์ กรรมการ   

4 ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
1. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการในการสรรหาพนักงานในระดับผู้บริหารสายงานหรือ

เทียบเท่าเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ 
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสายงานหรือ

เทียบเท่าให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ 
3. กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อื ่นที่ให้แก่ผู ้บริหารสายงานหรือเทียบเท่า โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
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4. ดูแลให้ผู้บริหารสายงานหรือเทียบเท่าได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

5. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงานหรือเทียบเท่าเพ่ือพิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

6. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาผู้บริหารสายงานหรือเทียบเท่าใน
รายงานประจำปี  

7. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย 
 

 

 
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   มีรายช่ือ

ดังต่อไปนี้  
 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

1 นายวนิิจ        วิเศษสุวรรณภูมิ ประธานกรรมการ 

2 นายบัณฑิต     อนนัตมงคล กรรมการ 

3 นายเพิ่มพูน     พึ่งประสิทธิ ์ กรรมการ  

4 นายฆนัท        ครุธกูล กรรมการ 

5 ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ 

6 ผู้บริหารสายงานสารสนเทศและดิจิทัล  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

1. พิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของ บสย. และ
เสนอแนะเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 

2. กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของ บสย. ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร การบริหารจัดการนวัตกรรม และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ บสย. 

3. พิจารณากลั ่นกรองและกำหนด นโยบาย กลยุทธ์และทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และกำกับดูแลการบริการจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ 
บสย. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. พิจารณากลั ่นกรองแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กรก่อน
นำเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณากลั ่นกรองความจำเป็นและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทางด้านเทคโนโลยี

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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สารสนเทศที่ต้องการซึ่งอยู่ในวงเงินอำนาจการอนุมัติจัดซื้อพัสดุหรืองานจ้างของคณะกรรมการ บสย. ตามระเบียบ
ของ บสย. 

6. กำกับดูแล ควบคุม ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ บสย. ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และ
รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ บสย. เป็นรายไตรมาส 

7. พิจารณากลั ่นกรองเรื ่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่จะ
นำเสนอเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ บสย. 

8. กำกับดูแลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment 
Model : SE-AM) ด้านที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

9. ไม่นำข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก บสย. 

10. ดำเนินการด้านอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บสย. 
 
  

  ตามที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจมี

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกค้า และกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

1 คนเป็นประธาน โดยคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระคราวละ 2 ปีนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 

10/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ให้แต่งตั้งนายฆนัท  ครุธกูล กรรมการ บสย. ให้ดำรงตำแหน่งประธาน

กรรมการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ บสย. พัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาแนวทางปรองดองและระงับข้อ

พิพาท ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ บสย. และพนักงาน ปรึกษาหารือเพ่ือ

แก้ไขปัญหาตามคำร้องทุกข์ของพนักงานหรือสภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

รวมถึงพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 

 

1. คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บสย.  

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

 

คณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจที่แต่งตั้งในปี 2564 
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สืบเนื่องจาก ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ผู้จัดการทั่วไป บสย. ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ บสย. 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และ ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บสย. มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการ บสย. 3 คน 
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  1 คน ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง (สคร). 1 คน  เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่ มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการทั่วไป บสย. ตามกฎหมายรวมถึงแนวทางของ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บสย. มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการทั่วไป บสย.  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตาม

สัญญาจ้าง รวมทั ้งกฎหมายอื ่นที ่ เก ี ่ยวข ้อง ประกอบกับ แนวทางการสรรหาผู ้บร ิหารส ูงส ุดของของ
กระทรวงการคลัง กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและ
เจรจาค่าตอบแทนและสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด เนื่องจาก บสย. มีกำหนดพิจารณาสรรหาผู้จัดการทั่วไป บสย. 
แทน ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ผู้จัดการทั่วไป บสย. ที่ลาออก ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 12/2564  เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการทั่วไป บสย. ซึ่งมีผู้แทน
กระทรวงการคลัง (สคร.) ร่วมด้วย  โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ผู้จัดการทั่วไป บสย. มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้  

 

  

 

 

1 นายสพุัฒน ์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ   

2 นายสมศักดิ์     วรวิจักษณ์ กรรมการ 

3 นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ   

4 ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชนุหจินดา กรรมการ 

5 ผู้แทนกระทรวงการคลงั (สคร.)  กรรมการ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

1 นายเพิ่มพูน   พึ่งประสิทธิ ์ ประธานอนุกรรมการ 

2 นายวฒุิพงศ์   จิตตัง้สกุล       อนุกรรมการ 

3 ผู้แทนกระทรวงการคลงั (สคร.) อนุกรรมการ 



 

32 
 

  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บสย. และ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการ
ทั่วไป บสย. ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วภายในปี 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนการดำเนินงานด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระยะยาว 5 ปี และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี รวมทั้งประมวลจริยธรรมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
เผยแพร่ไว้ใน website: www.tcg.or.th และในระบบ Intranet ของ บสย. เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานของ 
บสย. ทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน 
บสย. ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการแสดงเจตจำนงที่สำคัญของคณะกรรมการ บสย. ในการปฏิบัติตาม
คุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 

 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามหลัก        

ธรรมาภิบาลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการกำหนดให้กรรมการ บสย. ทุก

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 นโยบายการกำกับดูแลกจิการที่ดีบรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
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ท่านต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่ง

และต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและมีการรายงานให้คณะกรรมการ บสย. ได้ทราบถึงรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ บสย. อาทิ ข้อมูล

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. สัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 

ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. รวมทั้งรายงานข้อมูลยืนยันการดำรงตำแหน่งกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจเกิน 3 แห่งตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และไม่มีกรรมการ บสย. เป็นประธาน กรรมการหรือผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลง

นามอย่างใดอย่างหนึ่งในบริษัทอื่นเกินกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ธปท.ที่ สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรมาภิ

บาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งคณะกรรมการ บสย. ได้มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. การ

เป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งรายงานข้อมูลยืนยันการดำรงตำแหน่งกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการทำรายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์และรายงานการขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของ บสย. ตาม

แผนการตรวจสอบประจำปีด้วย  

 

 

 

ชื่อ – สกุล กรรมการ บสย. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ บสย. 
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1. นายธีรัชย์          อัตนวานชิ 

2. นายบัณฑิต        อนันตมงคล 

3. ดร.เพิ่มพูน         พึ่งประสิทธิ์ 

4. นายสมศักดิ์        วรวิจักษณ์ 

5. นายวุฒิพงศ์        จิตตั้งสกลุ 

6. นายสุพฒัน์         เมธีวรพจน์ 

7. นายวินิจ            วิเศษสุวรรณภูมิ 

8. นางนัทวีรรณ       สีมาเงิน 

9. นางญาใจ           พฒันสุขสนัต์ 

10. นายฆนัท          ครุธกูล 

11. นางวสุกานต์      วิศาลสวสัดิ์ 

- กรรมการ บสย. ทุกท่านไม่มี การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิตบิุคคลใด ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสดัส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

- กรรมการ บสย. ทุกท่านไม่มี การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำคญัทีก่รรมการถือ

ครองตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการไดม้าหรือจำหน่ายซ่ง

หลักทรัพย์ของกรรมการในระหว่างปีบัญชี 2564 

- กรรมการ บสย. ทุกท่านไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกบั บสย. 

- กรรมการ บสย. ทุกท่านไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร บสย. 

- กรรมการ บสย. ทุกท่านไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวสิาหกิจเกิน 3 แห่ง 

ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. คณุสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 

- กรรมการ บสย. ทุกท่านไม่เป็น ประธาน กรรมการหรือผู้บริหารหรือกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งในบริษัทอื่นเกินกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตาม

ประกาศ ธปท. ท่ี สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 

 

บสย. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยอาจมีรายการทางธุรกิจกับ

รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลไทย ทั้งทางตรงผ่านทางหน่วยงานของรัฐบาล หรือทางอ้อม

โดยผ่านบริษัทร่วมหรือองค์กรอื่น ๆ โดย บสย. ได้กำหนดราคายุติธรรมและเงื่อนไขในการให้บริการกับหน่วยงาน

ภาครัฐเป็นไปตามเกณฑ์ทางการค้าปกติ และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจาก

การทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บสย. ได้กำหนดราคาสำหรับรายการค้ากับบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ประกาศแก่สาธารณะชนเป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อให้เกิด

ความคุ้มค่าและสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ยกเว้นธุรกรรมที่มีกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับกำหนดไว้เป็น

อย่างอื่น ก็จะยึดถือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการพิจารณาข้อมูลตามเกณฑ์พิจารณาพบว่า บสย. 

ไม่มีรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 

นโยบายการกำหนดราคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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นายธีรัชย์ อัตนวานิช  อายุ 56 ปี 
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง / กรรมการในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
▪ รองปลัดกระทรวงการคลัง 
▪ กรรมการบริษัท บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)  
▪ กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
การศึกษา  
▪ ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), University of Alabama at Birmingham, USA 
▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
▪ ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 48 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)  
▪ หลักสูตร Senior Executive Program (Graduate School of Business, Columbia University)  
▪ หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นท่ี 68 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
▪ หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
▪ หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายระดับสูง รุ่นท่ี 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประสบการณ์ทำงาน 
▪ ท่ีปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
▪ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
▪ กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
▪ กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปรแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) 
▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
▪ กรรมการ  กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 
▪ กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี 

ประวัติคณะกรรมการ บสย. 
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ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ อายุ 62 ปี 
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(กรรมการอิสระ / กรรมการในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

▪ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 
การศึกษา  
▪ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต 
▪ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
▪ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต 
▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
▪ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) 

รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า 
ประสบการณ์ทำงาน 
▪ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) 
▪ รองอธิบดี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
▪ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
▪ รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
▪ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนที่ 2 (ป.ป.ท.)  
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่ม ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี 
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นายบัณฑิต อนันตมงคล  อายุ 59 ปี 
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(กรรมการอิสระ / กรรมการในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
▪ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
▪ กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน กองทุนเพื่อรักษาสภาพคลอ่งของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี (BSF) ธนาคาร

แห่งประเทศไทย 
▪ กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน กองทุนวายุภักษ์ 1 
▪ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาลงทุนนวัตกรรม  สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (BiiC) 
การศึกษา  
▪ ปริญญาโท MBA, Finance Stirling University, United Kingdom 
▪ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 75  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรการกำกับดูแล (Regulator) 

รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นท่ี 19 สถาบันพระปกเกล้า  
▪ หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นท่ี 12 สถาบันการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ 
ประสบการณ์ทำงาน 
▪ Director and Head of Equities Investment บริษัท เอไอเอ จำกัด  
▪ ผู้จัดการสำนักบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) 
▪ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษาพิเศษ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) 
▪ ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี  
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นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์  อายุ 61 ปี 
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(กรรมการอิสระ / กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
การศึกษา   
▪ Master of laws (LL.M.), Temple University School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.  
▪ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) 

รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า 
▪ ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษี เนติบัณฑิตยสภา 
▪ Certificate of Attorney Assistant Training Program (AATP), University of California Los Angeles 
ประสบการณ์ทำงาน 
▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
▪ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) 
▪ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) 
▪ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)  
▪ ประธานคณะทำงานชมรมนักกฎหมาย สมาคมธนาคารไทย 
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่ม ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี 
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นายวุฒิพงศ์  จิตต้ังสกุล อายุ 53 ปี 
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
▪ ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
▪ กรรมการ บรษิัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 
การศึกษา  
▪ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
▪ ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 295 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 172 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตรผู้บริหาระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 30 
ประสบการณ์ทำงาน 
▪ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
▪ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
▪ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
▪ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี 
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 นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์  อายุ 39 ปี 
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
(กรรมการอิสระ) 
ตำแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
▪ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
▪ กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  
การศึกษา  
▪ ปริญญาโท M.Sc. In Finance and Business Economic (merit) Manchester Business School 
▪ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 294  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตร Director Refreshment Trainning Program (DRP) รุ่นที่ 1 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตรนักบริหารทีมงานรุ่นที่ 6 สถาบันการบริหารพัฒนาองค์กร 
▪ หลักสูตร Public Management and Leadership Training Programmed (PMLTP), National Graduate 

Institute for Policy Studies (GRIPS) 
ประสบการณ์ทำงาน 
▪ กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง 

และต่างประเทศ) 
▪ อนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
▪ ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอำพน กิตติอำพน) 
การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่ม ี                                                                                      
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี 
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นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ อายุ 48 ปี 
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง / กรรมการในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
▪ รองอธิบดีกรมสรรพากร 
การศึกษา  
▪ ปริญญาเอก Ph.D. in Economics มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ทุนกองทุนเพื่อการพัฒนา

ปิโตรเลียมในประเทศไทย) 
▪ ปริญญาโท M.Soc.Sc in Public Policy (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ 

(ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์) 
▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
▪ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 308 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
▪ หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 44 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
▪ หลักสูตร นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นท่ี 11 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
▪ หลักสูตร การฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน 
▪ หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน 
▪ หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา TIJ Executive Program on the 

Rule of Law and Development (RoLD 2020 : The Resilient Leader) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

ประสบการณ์ทำงาน 
▪ ผูอ้ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร 
▪ ผูอ้ำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร 
▪ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากองบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกรมสรรพากร 
▪ ผูอ้ำนวยการการศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร กรมสรรพากร 
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การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี  
 

 
นางนัทีวรรณ สีมาเงิน  อายุ 56 ปี 
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
ตำแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
▪ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
การศึกษา  
▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 308 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
▪ หลักสูตร ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.  
▪ หลักสูตร ผู้บริหารดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
▪ หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) 

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17 (PDI 17) สถาบันพระปกเกล้า 
▪ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
▪ หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 82 สำนักงาน กพ. 
ประสบการณ์ทำงาน 
▪ กรรมการสถาบันการบินพลเรือน 
▪ ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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▪ เลขานุการกรม  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
▪ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
▪ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการและอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
 

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่ม ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี  
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นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ อายุ 63 ปี 
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(กรรมการอิสระ / กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
ตำแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
▪ ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด 
▪ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กองทุน  ไอร่า จำกัด 
▪ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่าแฟตตอริ่ง จำกัด (มหาชน) 
▪ กรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำกนักงาน ปปช. 
การศึกษา  
▪ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
▪ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
▪ หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 สถาบันการ

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
▪ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
▪ หลักสูตร ผู้บริหาระดับสูงด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 

ประสบการณ์ทำงาน 
▪ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
▪ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง 
▪ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง 
▪ กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด มหาชน  
▪ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 
▪ กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่ม ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี 
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นายฆนัท ครุธกุล อายุ 48 ปี 
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
(กรรมการอิสระ / กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
ตำแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
▪ กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย (กระทรวงมหาดไทย) 
▪ แพทย์ประจำศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
การศึกษา  
▪ ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
▪ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
▪ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 309  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
▪ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 44  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
ประสบการณ์ทำงาน 
▪ นายกสมาคมโภชนาการเพ่ือกีฬาและสุขภาพ 
▪ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและโภชนวิทยาคลินิก 

 

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่ม ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ อายุ 59 ปี 
กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ตำแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 
▪ รองผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานการเงิน  
การศึกษา  
▪ ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
▪ ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม 
▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 200  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
▪ หลักสูตร ผู้บริหาระดับสูงด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ประสบการณ์ทำงาน 
▪ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 
▪ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
▪ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการควบคุมภายในและปฏิบัติตามกฎหมาย, 

กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) 

▪ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) 
 

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่ม ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บสย. : ไม่มี 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี โดยในปี 2564 ประธานกรรมการ บสย. ได้กำหนดการประชุมปกติเป็นทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 
ของเดือนสำหรับคณะกรรมการ บสย. ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม  

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการ บสย. และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 

    หมายเหตุ : ลำดับท่ี 11 – 13 เป็นคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งในปี 2564 ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะกิจ 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านปรากฎตามตารางการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการ บสย. และ คณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564

รายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
จำนวนครั้งที่ประชุมใน

ปี 2564 
1. คณะกรรมการ บสย.  18 
2. คณะกรรมการบริหาร  9 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 
4.  คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 12 
5.  คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม   
     (CG&CSR)  

12 

6.  คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน 12 
7.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 
8.  คณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิัล  
    (เดิมชื่อ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)    

16 

9.  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 10 
10. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผจก.ทั่วไป 
     (นายรักษ์ วรกิจโภคาทร) 

1 

11. คณะกรรมการคัดแลือกและกำหนดค่าตอบแทน "ผู้ทรงคุณวุฒิ"และ ประเมินผล              
ก    การปฎิบัติงานปี 2563 

2 

12. คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป 7 
13. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการทั่วไป 1 

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ บสย. 
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รายชื่อกรรมการ 

คณะกรรมการ / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2564 

บสย. 

 

บริหาร 

 

ตรวจสอบ 
กำกับความ 

เสี่ยง 
CG & CSR 

บริหารเงิน
ลงทุน 

สรรหาและ
กำหนด

ค่าตอบแทน 

กำกับดูแลด้าน
เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 

กิจการ 

สัมพันธ์ 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ 

ผจก.ท่ัวไป 

คัดแลือกและ
กำหนด

ค่าตอบแทน 
"ผู้ทรงคุณวุฒิ

"และ
ประเมินผลฯ 

สรรหา
ผู้จัดการ
ทั่วไป 

อนุกรรมการ
พิจารณา

ผลตอบแทน
ผู้จัดการ
ทั่วไป 

18 ครั้ง 9 ครั้ง 12 ครั้ง  12 ครั้ง 12 ครั้ง  12 ครั้ง 4 ครั้ง 16 ครั้ง 10 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 7 ครั้ง 1 ครั้ง 

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย 3  6/6             

นายประภาศ คงเอียด  4,5 6/6             

นายธีรัชย์   อัตนวานิช 5 4/4             

นายบัณฑติ อนันตมงคล 18/18     12/12  16/16  1/1  6/7  

นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์  18/18  12/12 12/12 12/12       7/7  

ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธ์ิ 3,4 16/16 9/9      7/7 4/4 1/1   1/1 

นายวุฒิพงศ์  จิตตั้งสกุล   18/18 9/9     4/4    2/2  1/1 

นายสุพัฒน์ เมธีวพจน์ 18/18 5/5  6/6 12/12  4/4   1/1 2/2 7/7  

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูม ิ 18/18   11/11 6/6   7/7      

นางนัทีวรรณ สมีาเงิน 2 11/13     6/6 4/4       

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ 4 10/10  12/12  5/5         

นายฆนัท ครุธกูล  4 10/10  11/12     7/7 6/6     
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นายรักษ์ วรกิจโภคาทร  1 5/5 3/3  3/3  3/3     1/1   

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ 1   13/13 6/6  8/9  9/9 4/4 7/7   1/1   



 

50 
 

 

หมายเหตุ : การระบุจำนวนครั้งท่ีมาประชุมกับจำนวนครั้งท่ีจัดประชุม ได้กำหนดเป็นสัดส่วนของตัวเลข เช่น 2/3 หมายถึง กรรมการได้เข้าร่วมการประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง ท้ังนี้ในปี 2564 มีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามลำดับ ดังน้ี  

1.  นายรักษ์ วรกิจโภคาทร ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บสย. มีผล วันที่ 1 เมษายน 2564 และ ที่ประชุม คกก. บสย. ครั้งที่ 4/2564 มีมติแต่งตั้งนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองผู้จัดการอาวุโส 

 รักษาการผู้จัดการทั่วไป มีผลวันที่ 1 เมษายน 2564  

2.  นางนัทีวรรณ สีมาเงิน ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุม คกก. บสย. ครั้งที่ 6/2564 มีผลวันที่ 22 เมษายน 2564 

3.  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย และ ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์  ครบวาระและพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บสย. ในวันที่ 29 เมษายน 2564   

4.  นายประภาศ คงเอียด, ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์, นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์, นายฆนัท ครุธกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการ บสย. ในการประชุม คกก. บสย.  ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน 2564 

5.  นายธีรัชย์ อัตนวานิช ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 แทนนายประภาศ คงเอียด ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ บสย. ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ใน

การประชุม คกก. บสย.  ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 
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ตามที่หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ หมวดที่ 
3 ข้อ 3 การประเมินผลคณะกรรมการ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ ่ง
คณะกรรมการ บสย. ได้กำหนดรูปแบบการประเมิน  2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินผลตนเองรายบุคคล (Self-
Assessment) ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ (Core Competency) 
ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการ และการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว  และ 2) การประเมินผลเป็น
รายคณะ โดยกรรมการแต่ละคนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย
หัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสารของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ของ
คณะกรรมการและกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งการเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ  

สำหรับในปี 2564 คณะกรรมการ บสย. จัดให้มีการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์
มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยผลประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.50 และผลประเมินรายคณะมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 96.00  ซึ่งฝ่ายจัดการได้สรุปผลการประเมินและได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบ
และกรรมการได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการ บสย.  การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการการ บสย. ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
กิจการของคณะกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแนวทางและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไปสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2562  หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 และ
ระบบการประเมินผลการดำเน ินงานรัฐว ิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลร ัฐว ิสาหกิจ State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM   
 

คณะกรรมการ บสย. ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ตามหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพประจำปี 
2564 (หลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory) หลักสูตรเพิ ่มเติม (Optional) สัมมนา อบรม การบรรยาย)  
รายละเอียด ดังนี้  

▪ หลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
หรือ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
มีกรรมการ บสย. เข้าอบรม 3 ท่าน ส่งผลให้คณะกรรมการ บสย. ทุกท่าน ผ่านการอบรมภาคบังคับครบถ้วน
แล้ว  

การประเมินผลและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ บสย.  

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ  

 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของกรรมการ 
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▪ หลักสูตรเพ่ิมเติม (Optional) 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  2) หลักสูตร 
Digital CEO ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  3) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) และ 4) หลักสูตร Financial Statements for 
Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

▪ การประชุม สัมมนา อบรม จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น “ทิศทางการดำเนินงานของ บสย. ในอนาคต”  2) อบรมหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการ SFIs กับ
การขับเคลื่อน Core Business Enables” จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 3) สัมมนา 
Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity เพื ่อยกระดับความรู ้และสร้างความตระหนักด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่คณะกรรมการภาคการเงิน จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 4) สัมมนาเรื่องการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  และ 5) ร่วม
ประช ุมสมาพ ันธ ์ประก ันส ิน เช ื ่ อแห ่ งภ ูม ิภาคเอเช ี ย  (Asian Credit Supplementation Institution 
Confederation : ACSIC)  ครั้งที่ 33 ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ  ซึ่งการเข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนาของ
กรรมการดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานของ บสย.  

   
 

บสย. จัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ
เกี่ยวกับ บสย. อย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 มีกรรมการใหม่ 
จำนวน 7 ท่าน ซึ่ง  บสย. ได้ส่งมอบคู่มือกรรมการ บสย. และได้จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศกรรรมการ 2 ครั้ง  
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  ในกิจกรรมการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ฝ่ายจัดการ
ได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์องค์กรผลิตภัณฑ์ค้ำประกันของ บสย. แผนบริหารจัดการ
หนี้ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งได้จัดให้มีการเยี่ยม
ชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงและพูดคุยกับผู้บริหารและพนักงาน บสย.  

 

 

 ในปี 2564 บสย. ได้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อมได ้ย ึดถ ือปฏิบ ัต ิตามมติคณะรัฐมนตร ีว ันที ่  24 เมษายน 2562 และหนังส ือของสำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหนังสือที่ กค. 0803.2/ว.46 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 

อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหนังสือที่ กค. 0803.2/ว.90 ลง

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่องแนวปฏิบัติเรื่องอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บสย. เรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้  

 

 

นโยบายและรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

 



 

53 
 

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม  
1.  กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท โดยให้

ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
2.  กำหนดอัตราเบี้ยประชุม  

2.1 ในการจ่ายเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหาร 
หรือ คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เฉพาะเรื่อง ให้ประธานกรรมการได้รับ
เบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมดังกล่าว 
      2.2 กรณีการประชุมคณะกรรมการ บสย. ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายครั ้ง ไม่เกิน 
20,000 บาท ต่อเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้ง
ต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี  

2.3 กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ที่แต่งตั้งโดย
บทบัญญติแห่งกฎหมาย ระเบียบซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กลาง มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้จ่าย
เบี ้ยประชุมให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ  (กรรมการที ่มาจาก
บุคคลภายนอก) ที่เข้าร่วมประชุม ในอัตรา 0.5 เท่าของเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นจำนวน
เท่ากัน รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและมาร่วมประชุม 
หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมได้เพียงครั้งเดียว) 
 อนึ่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยงานตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทาง
หนึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุม
กรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
 จากหลักเกณฑ์ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้ง 2 ฉบับที่อ้างอิง 
ดังกล่าว บสย. ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม
ทั้งสิ้น  6,793,343.51 บาท โดยแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน  1,838,343.51 บาท และค่าเบี้ย
ประชุมตามรายคณะ จำนวน  4,955,000.00  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
และค่าเบี้ยประชุมปี 2564 (บาท) 

ค่าตอบแทน  
ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ 

บสย. 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการ บสย. 1,223,021.03  2,805,000.00 
2. คณะกรรมการบริหาร -  312,500.00 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ - 615,322.48  
4. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง -  330,000.00 
5. คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) 
- 

 
440,000.00  
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คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
และค่าเบี้ยประชุมปี 2564 (บาท) 

ค่าตอบแทน  
ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ 

บสย. 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
6. คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน -  340,000.00 
7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -  90,000.00 
8. คณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดิจิทัล 
- 

 305,000.00 
9. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์ -  125,000.00 
10. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ

ทั่วไป  
- 

 12,500.00 
11. คณะกรรมการคัดแลือกและกำหนดค่าตอบแทน 

"ผู้ทรงคุณวุฒิ"และประเมนิผลฯ 
- 

 25,000.00 
12. คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป -  147,500.00 
13. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการทั่วไป -  22,500.00  

หมายเหตุ:ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการนับรวมค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและเลขานุการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย 

 

 สำหรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแยกตามรายชื่อกรรมการ (เฉพาะบุคคลที่เป็นกรรมการบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) มีรายละเอียด ดังนี้ 

คณะกรรมการ 

(ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) 

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมปี 2564 (บาท) 

ค่าตอบแทน   

ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. 
 
 

นายบรรยง   วิเศษมงคลชัย 
ประธานธรรมการ 

(1 ม.ค. – 28 เม.ย. 2564) 
78,666.48  150,000.00 

2. 
 
 

นายประภาศ คงเอียด 
ประธานธรรมการ 

(23 มิ.ย. – 25 ต.ค. 2564) 
80,483.79  100,000.00 

3. 
 
 

นายธีรัชย์   อัตนวานิช 
ประธานธรรมการ 

(28 ต.ค. -31 ธ.ค. 2564) 
42,580.64  75,000.00 

4. 
 
 

นายบัณฑิต อนันตมงคล 
กรรมการ 

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564) 
120,000.00  570,000.00 
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คณะกรรมการ 

(ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) 

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมปี 2564 (บาท) 

ค่าตอบแทน   

ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. 
 
 

นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์  
 กรรมการ 

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564) 
120,000.00 115,483.84 510,000.00 

6. 
 
 
 

ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ ์
กรรมการ 

(1 ม.ค. – 28 เม.ย. 2564) 
(23 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564) 

101,999.88  445,000.00 

7. 
 

 

นายวุฒิพงศ์  จิตตั้งสกุล 
กรรมการ 

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564) 
120,000.00  477,500.00 

8. 
 
 

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ 
กรรมการ 

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564) 
120,000.00 120,000.00 517,500.00 

9. 
 
 

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ 
กรรมการ 

(28 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564) 
111,290.32  535,000.00 

10. 
 
 

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน 
กรรมการ 

(22 เม.ย. – 31 ธ.ค.2564) 
82,999.97  310,000.00 

11. 
 
 

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต ์
กรรมการ 

(23 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564) 
62,666.64 144,354.80 170,000.00 

12. 
 
 

นายฆนัท ครุธกูล 
กรรมการ 

(24 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564) 
62,333.31 115,483.84 195,000.00 

13. 
 
 

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร 

ผู้จัดการทั่วไป 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564) 

30,000.00  160,000.00 

14. 
 
 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์   

 รักษาการผู้จัดการทั่วไป 
(1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564) 

90,000.00  380,000.00 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการ บสย. ได้รับการจัดสรรโบนัสซึ ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์การกำหนด

ผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอิงกับกำไรสุทธิประจำปี สัดส่วนของระยะเวลาการดำรง

ตำแหน่งกรรมการในปีนั้น อัตราการเข้าประชุมของกรรมการ รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานของ บสย. 

ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง บสย. กับกระทรวงการคลังในปีที่คำนวณ

โบนัส โดยโบนัสของกรรมการที ่ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2563 จำนวน 9 คน คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 

677,083.32 บาท ซึ่งได้จัดสรรให้กับกรรมการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สำหรับโบนัสจากผลการ

ดำเนินงานปี 2564 ยังอยู่ระหว่างรอผลการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ

ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามแนวทางระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง 
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ชื่อ-นามสกุล  นายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร   
ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  
อายุ    45 ปี  
การศึกษา  ปริญญาโท    Master of Advanced Business Practice, University of South  
   Australia, Australia 
   ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)   
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ปริญญาตรี    บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป :  4 มกราคม 2565     
ประสบการณ์ทำงาน      

     - ที่อ่ืน ก.พ.64 - ธ.ค.64 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

  2562 – 2564  ตำแหน่ง   รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ 
            ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

มี.ค.62 - มิ.ย.62  ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจภาครัฐ  
                                 สายงานธุรกิจภาครัฐธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
2560 - 2562   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีมSegmentation  สายงาน 
    กลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์รายย่อยธนาคารกรุงไทย จำกัด 
    (มหาชน)     
2559 – 2560   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารลูกค้ากลุ่มภาครัฐและ 
    สถาบันการศึกษา สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  
    จำกัด (มหาชน) 
2557 - 2559    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 
                                  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
2553 - 2556    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 
                                  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
2549 - 2553    ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน 

                                  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 ประวัตผิู้บริหารระดับสูง 
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2546 - 2549    ตำแหน่ง   นักวิจัยอาวุโส และผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 

                                   มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 

 

 
ชื่อ-นามสกุล  ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร    
ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป     
อายุ    47 ปี     
การศึกษา  ปริญญาเอก  Doctor of Business Administration, Strathclyde Business School,  
   UK 

ปริญญาโท   Master of Business Administration, Birmingham Business School,  
 UK 
ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อายุงานใน บสย.  2 ปี  3 เดือน    
ประสบการณ์ทำงาน      
             - บสย. 17 ธ.ค.61 – 31 มี.ค.64  ตำแหน่ง  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  

   - ที่อ่ืน 2559 – 2561         ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 
                 แห่งประเทศไทย 

   2554 – 2559      ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
   2553 – 2554      ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  
          จำกัด 
   2549 – 2553      ตำแหน่ง  หัวหน้าคณะที่ปรึกษาภูมิภาค  (Regional Lead  
          Advisor) บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด 
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ชื่อ-นามสกุล  นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์    

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  สายงานการเงิน     
อายุ    59 ปี  
การศึกษา  ปริญญาโท   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การวิเคราะห์และประเมินโครงการ  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    

ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี    เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร บ ั ณ ฑ ิ ต   ส า ข า ก า ร เ ง ิ น แ ล ะ ก า ร ธ น า ค า ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อายุงานใน บสย.   1 ปี 10 เดือน     
ประสบการณ์ทำงาน      

     - บสย. ธ.ค.63 - ปัจจุบัน  ตำแหน่ง  รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน  

     1 เม.ย.64– 3 ม.ค.65     รักษาการผู้จัดการทั่วไป  

มี.ค.63 - พ.ย.63  ตำแหน่ง  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน    

     - ที่อ่ืน 2559 - 2563    ตำแหน่ง  กรรมการและผู้จัดการ  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
2557 - 2558    ตำแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที ่บริหารสายงานการเงิน และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
2554 - 2557     ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี 

       บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
2552 - 2554 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน และผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา 
 ธุรกิจ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   
2548 – 2552 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายเงินทุน สายการเงินและการบัญชี  
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

กรรมการในอดีต    2558 – 2559 ตำแหน่ง  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิค คอร์พ  
     จำกัด (มหาชน) 

2558 – 2559 ตำแหน่ง  กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี ่ยง บริษัท 

    กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

2553 – 2557 ตำแหน่ง  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมท่า 

อากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด 
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ชื่อ-นามสกุล  นายวิเชษฐ    วรกุล    
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ 
  
อายุ    57 ปี   
การศึกษา  ปริญญาโท    MBA (Finance), University of  Akron, Ohio, USA .   
   ปริญญาตรี    วิศวกรรมอุตสาหการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
อายุงานใน บสย.   10 ปี 6 เดือน     
ประสบการณ์ทำงาน      
               - บสย. 2563 - ปัจจุบัน  ตำแหน่ง  รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  สายงานบริหารช่องทางและพัฒนา  
                                                     ผู้ประกอบการ 

2554 - 2562     ตำแหน่ง  รองผู้จัดการทั่วไป  สายงานธุรกิจ   
              - ที่อ่ืน 2553 - 2554    ตำแหน่ง  กรรมการบริหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd.
   2537 - 2552    ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด 
      (มหาชน) 
   2535 - 2537    ตำแหน่ง  ผู้จัดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd. 
   2534 - 2535    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
   
 
 

    

 

 

 

 

ผู้บริหารระดับสูง 
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ชื่อ-นามสกุล  นายจตุฤทธิ์   จันทรกานต์    
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  สายงานปฏิบัติการ     
อายุ    53 ปี  
การศึกษา  ปริญญาโท   Master of Business Administration (MBA), Cleveland State

   
ปริญญาตรี   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
อายุงานใน บสย.   7 ปี 6 เดือน     
ประสบการณ์ทำงาน      

     - บสย. 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง  รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ    
2557 - 2562   ตำแหน่ง  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์และกำกับดูแลงาน                    
          ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2561-2562)       

     - ที่อ่ืน 2551 - 2557   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่าย  Unsecured Lending Products &
            Payments บมจ. ธนาคารธนชาต 

   2549 - 2551   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต 
            บมจ. ธนาคารกสิกรไทย    
   2542 - 2548    ตำแหน่ง  ผู้บริหารระดับสูง  บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)   
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ชื่อ-นามสกุล  ดร. ฐิติพงศ์  นันทาภิวัฒน์   
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล       
อายุ    45 ปี  
การศึกษา  ปริญญาเอก   เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต  Murdoch University, Perth,  
   Australia 

ปริญญาโท    ว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ University of 
Pittsburgh,   Pittsburgh, PA, USA. 
ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of  Waikato, 
Hamilton,  New Zealand    

อายุงานใน บสย.   2 ปี 1 เดือน   
ประสบการณ์ทำงาน      
                - บสย. 2563 - ปัจจุบัน  ตำแหน่ง  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล     

2562 - 2562     ตำแหน่ง  รองผู้จัดการทั่วไป  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
                - ที่อ่ืน 2560 - 2562 ตำแหน่ง  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
   2561 - 2562 ตำแหน่ง  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 
   2561 - 2562 ตำแหน่ง  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท บริส-เทล จำกัด (มหาชน) 
2560 - 2561 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้า

เมือง 
   2559 - 2560 ตำแหน่ง  กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 
2557 - 2562 ตำแหน่ง  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานอนุกรรมการ

    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)  
2556 - 2560     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ   

           และ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัยรังสิต 
2554 - 2556 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม  
                     (ผู้ช่วยรองประธาน  กสทช.)  สำนักงาน กสทช. 
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ชื่อ-นามสกุล  นางดุสิดา  ทัพวงษ์    
ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ 
อายุ    55 ปี    
การศึกษา  ปริญญาโท   M.B.A.   Emporia State University, USA   
   เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงินการคลังระหว่างประเทศ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
อายุงานใน บสย.  12 ปี 2 เดือน     
ประสบการณ์ทำงาน      
                - บสย. 2563 - ปัจจุบัน  ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป  สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์  
   1 มี.ค.2563 – ปัจจุบัน     รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

11 - 31 ธ.ค.2562           รักษาการรองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน  
 2562 - 2562    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน  
 2560 - 2562    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

   2556 - 2560    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
   2556 - 2556    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รษก.ผู้อำนวยการ) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  

 2555 - 2556    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
   2553 - 2555    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด  
  2552 - 2553    ตำแหน่ง  ผจก.ส่วนอาวุโส ส่วนวางแผนและงบประมาณ   
                                                                      ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร 
                - ที่อ่ืน 2548 - 2552    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   2542 - 2548    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 
   2539 - 2542    ตำแหน่ง  วาณิชธนกิจ          บริษัท สยามวานิชธุรกิจ จำกัด 
   2534 - 2536    ตำแหน่ง  เศรษฐกรอาวุโส     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด 
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ชื่อ-นามสกุล  นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข    

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้จัดการทั่วไป  สายงานสนับสนุน   
อายุ    48 ปี    
การศึกษา  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
   ปริญญา     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
อายุงานใน บสย.  9 ปี 8 เดือน     
ประสบการณ์ทำงาน      
                - บสย. 2563 - ปัจจุบัน   ตำแหน่ง  รองผู้จัดการทั่วไป  สายงานสนับสนุน  

1 ส.ค.64 – ปัจจุบัน          รักษาการผู้บริหารฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  
 2562 - 2562    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2561 - 2562    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 2555 - 2561     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

(กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด/สร้างเครือข่าย(Networking)/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์) 

 2558 - 2561    เป็นผู้แทนหลักของ บสย. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้  
                      ดอกเบี ้ยต่ำเพื ่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชน  สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
                - ที่อ่ืน 2553 - 2555   ตำแหน่ง  VP. Head of Small SME Credit Product 
     ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

2545 - 2553 ตำแหน่ง  ผู้จัดการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
    บรรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
2544 - 2545 ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาภาควิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยโยนก 

   2538 - 2544 ตำแหน่ง  วิศวกรอาวุโส ภาคเหนือ-ลำปาง  
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( IFCT) 
 
 

 



 

65 
 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ประเภท กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

1 Data Governance for Executive ภายใน ผู้บริหารระดับสายงาน และ
ระดับฝ่าย 

10 สิงหาคม 2564 

2 
สถานการณ์แนวโน้มเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน  
ตามระบบประเมินผล SE-AM ใหม่ 

ภายใน ผู้บริหารระดับสายงาน และ
ระดับฝ่าย 

8 กันยายน 2564 

3 
Career Management in Action : IDP ภายใน ผู้บริหารระดับสายงาน และ

ระดับฝ่าย 
1) 12 - 26 เมษายน 2564  
2) 16 - 20 กรกฎาคม 2564 

4 
การพัฒนา Managerial Competency with Harrison Assessment ภายใน ผู้บริหารระดับสายงาน และ

ระดับฝ่าย 
1) 20 กรกฎาคม และ 4 - 6 สิงหาคม 2564  
2) 5 พฤศจิกายน และ 23-25 พฤศจิกายน 2564 

5 Enhancing Risk Culture ภายใน ผู้บริหารระดับสายงาน และ
ระดับฝ่าย 

2 ธันวาคม 2564 

6 Excellent Leadership ภายใน ผู้บริหารระดับสายงาน กันยายน – ธันวาคม 2564 

7 
Top Executive Program in Commerce and Trade 
(TEPCoT) รุ่นที่ 14 

ภายนอก ผู้บริหารระดับสายงาน 13 มกราคม - 11 สิงหาคม 2565   
ทุกวันพฤหัสบด ี

8 วิทยาการการจดัการสำหรับนักบรหิารระดับสูง (วบส.) รุ่นท่ี7 ภายนอก ผู้บริหารระดับสายงาน 27 ตุลาคม 2564 - 23 พฤษภาคม 2565  ทุกพุธ 

9 Director Certification Program (DCP) ภายนอก ผู้บริหารระดับสายงาน 1-29 กันยายน 2564  ทุกพุธ 

10 วิทยากรเกษตรระดับสูง (วกส.) * ภายนอก ผู้บริหารระดับสายงาน 14 มกราคม -20 พฤษภาคม 2565 ทุกศุกร์ 

11 วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) * ภายนอก ผู้บริหารระดับสายงาน 4 กุมภาพันธ์ - 7 สิงหาคม 2565 

การพัฒนาของผู้บริหารระดับสูง
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ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ บสย. กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล

การดำเนินงานของ บสย. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA)  กำหนดโดย
กระทรวงการคลัง ซึ่งผู ้จัดการทั ่วไปและผู ้บริหารทุกระดับร่วมกันกำหนดตัวชี ้วัดและตั ้ง ค่าเป้าหมาย (Key 
Performance Indicators : KPIs) เกี่ยวกับผลปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละปีและผลตามวัตถุประสงค์
องค์กรในระยะยาวครอบคลุมตามมุมมอง Balance Scorecard เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหารทุกระดับต่อไป 

สำหรับการประเมินผลและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการทั่วไป เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลที่อยู่ในสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด โดยคณะกรรมการ บสย. จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการทั่วไป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ตามแผนงานและตัวชี้วัดที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ บสย. ตั้งแต่ช่วงต้นปีของแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาปรับค่าตอบแทนคงท่ีและค่าตอบแทนพิเศษ และ
นำเสนอคณะกรรมการ บสย. เพ่ืออนุมัติต่อไป  

สำหรับในส่วนการประเมินผลและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง คือ ผู้บริหารสายงานนั้น 
จะพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่จะเป็นผู้พิจารณาในการกำหนดตัวชี้วัดและ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ โดยมีผู้จัดการทั่วไปร่วมในการพิจารณาด้วย และนำเสนอคณะกรรมการ บสย. อนุมัติ โดยจะมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงการปรับค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การขึ้นเงินเดือน และการจ่ายเงิน
โบนัส โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปี ย้อนหลังสรุปได้ดังนี้ 

  
            หน่วย : บาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

ค่าตอบแทน 27,595,763.54 27,771,500.71 21,188,322.00 76,555,586.25 

สวัสดิการ  342,449.25 282,906.70 283,511.70 908,867.65 

 

 

 

 

รา 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
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1. นายสิทธิกร    ดิเรกสุนทร  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป   
      ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565  
    Mr.Sittikorn    Direksoonthorn  President    
       Effective on Jan.4, 2022    

    
2.  ดร.รักษ์    วรกิจโภคาทร  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป   
       (17 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2564) 
    Dr.Rak    Vorrakitpokatorn  President    
       (Dec.17, 2018 – Mar.31, 2021) 
 

3. นางวสุกานต์    วิศาลสวัสดิ์  รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน 

          รักษาการผู้จัดการท่ัวไป (1 เมษายน 2564 - 3 มกราคม2565) 
      รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน  
      (1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน) 
    Mrs.Wasukarn  Visansawatdi   Senior Executive Vice President  
      Acting President (Apr.1, 2021 – Jan 3, 2022) 
                 Acting Vice President,Investment Department  
      (Oct.1, 2021 – Present) 
 

4.  นายวิเชษฐ  วรกุล   รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  สายงานบริหารช่องทางและ 

     Mr.Wichet  Warakul   พัฒนาผู้ประกอบการ 
            Senior Executive Vice President    
      Chief Channel and Entrepreneurship Development Officer 
 

5. นายจตุฤทธิ์  จันทรกานต์  รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ 
    Mr.Chaturit  Chantarakarn  Senior Executive Vice President  
      Chief Business Operating Officer 
 
 

6.  ดร.ฐิติพงศ์   นันทาภิวัฒน์  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล 
     Dr.Thitipong  Nandhabiwat  Senior Executive Vice President  
      Chief Information Officer 
 

คณะผู้บริหาร บสย.  
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7.  นางดุสิดา  ทัพวงษ์   รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์  

     Mrs.Dusida     Tapvong  รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
      (1 มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน) 
           Senior Executive Vice President  

 Chief Strategy and Product Officer 
 Acting Vice President, Business Development Department 
 (Mar.1, 2020 – Present) 
 

8.  นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน 
           รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 

      (1 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน) 
      Mr.Kriengkrai  Chaisiriwongsuk  Senior Executive Vice President  
      Chief Support Officer 
      Acting Vice President,  
      Communication and Corporate Branding Department 
      (Aug.1, 2021  - Present) 
 

9.  นายศิษฎ์   วงศาริยะ  ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป  
      Mr.Sist    Wongsariya  Senior Vice President, Office of the Directors  
      and President 
 

10. นายศิริพงษ ์  แผนสนิท  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานคดี 
     Mr.Siripong  Pansanit   Senior Vice President, Litigation Department 
 

11. นางอิศราพร  อรุณประเสริฐ  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     Mrs.Israporn  Arunprasert  Senior Vice President, Human Resources Department 
 

12. นายวิโรจน์  สิทธิเจริญรุ่ง  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน    
     Mr.Wiroj   Sittijaroenrung  Senior Vice President, Internal Audit Department  
     

13. น.ส.ปราณี  วงค์อำนวยกุล  ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักพัฒนาองค์กร 
     Miss Pranee  Wongamnuaykul   Senior Vice President, Organizational Development  
      Office 

14. นายประจบ   ประทีปสว่างวงศ์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายกิจการสาขา 2 
      Mr.Prachob    Pratheepsawangwong Senior Vice President, Branch Administration Department  
 

15. นายกิตติพงษ์   บุรณศิริ   ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ 
      Mr.Kittipong   Buranasiri  Senior Vice President, Marketing & Product  
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      Development Department 

16. นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ์  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกลาง 
     Mr.Pittaya    Pariwattanasak  Senior Vice President, Office Administration Department 
 

17. นางชลัยรัชฏ์    สรสุชาติ   ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการลงทุน   
     Mrs.Chalairat   Sorasuchart  Senior Vice President, Investment Department 

      (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2564) 
 

18. นายวุฒิพันธุ์   ปริดิพันธ์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ 
      Mr.Vuttiphan    Pridiphan  Senior Vice President, Credit Guarantee Analysis  
       Department 

19. นายดุลยวิทย์   อินทปันตี  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ  
   ปฏิบัติการ 

       Mr.Dulyavit   Intapantee  Senior Vice President, Risk Management and  
      Compliance  Department    
    
20. นางผกามาศ  สัจจพงษ์  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนา 
      ผู้ประกอบการ  
      Mrs.Phakamas   Sujjapongse  Senior Vice President, Customer and Entrepreneur  
                                                                        Development  Department 
     

21. นางวลัยลักษณ์   จิตรประวัติ  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพิธีการค้ำประกัน 
     Mrs.Walailak  Jittraprawat  Senior Vice President, Credit Guarantee Operations  
      Department 
 

22. นายวิรชาติ    อินทร์กง   ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย  
      Mr.Virachart   Intrakong  Vice President, Legal Department 
 

23. นายสมเกียรติ   รุ่งเรืองลดา  ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
     Mr.Somkiat    Roongruanglada  Vice President, Cybersecurity Management Department 

 
24. นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์  ผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารหนี้ 
      Mr.Khomsun  Wattanawanaphong Vice President, Debt Collection Department  

 
25. นายชญานิน  ศิริจางคพัฒนา  ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
      Mr.Chayanin             Sirijangkapattana  Vice President, IT Operations Department 
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26. นายโกศล    จันทะมาต  ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
      Mr.Kosol    Chantamart  Vice President, Human Resources Department 
  

27. น.ส.ปิยพรรณ   วิทยาสุนทรวงศ์  ผู้อำนวยการ  ฝ่ายพิธีการค้ำประกัน      
      Miss Piyapan Vitthayasoontonvong Vice President, Credit Guarantee Operations Department 
 

28. น.ส.พูลสิริ    จันทร์เสวี  ผู้อำนวยการ  ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 
      Miss Poolsiri   Chandhsaevee  Vice President, Communication and Corporate Branding 
       Department 

      (ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 
 

29. น.ส.ประภัสรา     เนาวบุตร  ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 1 
      Miss Praphatsara   Naowabutra  Vice President ,Branch Administration Department 1 
 

30. นางอติพร    ค้วนสมบุญ  ผู้อำนวยการ  ฝ่ายค่าประกันชดเชย  
     Mrs. Atiporn   Kuansomboon   Vice President, Claims Department 
 

31. นายเจตพงศ ์  เจตวัฒน์  ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล 
       Mr. Jattapong   Jattawat   Vice President, Digital System Strategy and Development  
      Department 
 

32. น.ส.ศิริพร    เหล่าอารยะ  ผู้อำนวยการ  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
      Miss Siriporn   Laoarraya  Vice President, Corporate Strategy Department 
 

33. นางสาวศุภมล  เอ่ียมอ่อน  ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
     Miss Supamol Aiem-On  Vice President, Accounting and Finance Department
  
      

34. นายสหชาติ เปลี่ยนศรี  ผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารหนี้ 
      Mr.Sahachart   Pliensri   Vice President, Debt Collection Department  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ระดับพนักงาน สังกัดเดิม สังกัดใหม ่ วันที่ หมายเหตุ 

1 นายคมสัน         วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 2 ฝ่ายบริหารหนี ้ 1 มกราคม 2564 โอนย้าย 

2 ดร.ชุณหพงศ์      ไทยอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการอาวโุส 
ฝ่ายกลยุทธ์และ

พัฒนาระบบดิจิทลั 

ฝ่ายปฏบิัติการและสนบัสนุน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 กุมภาพันธ์ 2564 โอนย้าย 

3 

 
นางผกามาศ       สัจจพงษ์ 

ผู้อำนวยการอาวโุส 

 
สำนักพฒันาองค์กร 

ฝ่ายสง่เสริมลูกค้าและพัฒนา

ผู้ประกอบการ 
1 เมษายน 2564 โอนย้าย 

4 นายชญานิน        ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพิธีการค้ำ

ประกัน 

ฝ่ายปฏบิัติการและสนบัสนุน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 เมษายน 2564 โอนย้าย 

5 นางสาวปิยพรรณ  วิทยาสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักพฒันาองค์กร ฝ่ายพิธีการค้ำประกัน 1 เมษายน 2564 โอนย้าย 

6 นายเจตพงศ์        เจตวัฒน์ ผู้อำนวยการ  
ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาระบบ

ดิจิทัล 
15 มีนาคม 2564 เร่ิมงาน 

7 นางสาวศิริพร      เหล่าอารยะ ผู้อำนวยการ  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 1 มิถุนายน 2564 เร่ิมงาน 

8 นางสาวศุภมล      เอี่ยมอ่อน ผู้อำนวยการ  ฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 มิถุนายน 2564 เร่ิมงาน 

9 นายสหชาติ         เปลี่ยนศรี ผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารหนี ้ 1 กันยายน 2564 เร่ิมงาน 

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับฝ่ายประจำป ี 2564 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้   

ฝ่ายงาน 
พนักงาน 
ประจำ 

พนักงาน 
ชั่วคราว 

พนักงานจากบริษัท 
Outsource และสัญญาจ้าง 

สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ ์ 28 1 4 
ผูบ้รหิำรสำยงำน 1 - - 
ฝ่ายพฒันาและบริหารผลิตภัณฑ์ 17 1 2 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ - - - 
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 10 - 2 
สายงานบริหารช่องทางและพฒันา
ผู้ประกอบการ 

85 0 22 

ผู้บริหารสายงาน 1 - - 
ฝ่ายสง่เสริมลูกค้าและพัฒนาผูป้ระกอบการ 12 - - 
ฝ่ายกิจการสาขา 1 27 - 8 
ฝ่ายกิจการสาขา 2 45 - 14 
สายงานปฏิบัติการ 84 15 8 
ผู้บริหารสายงาน 1 - - 
ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสนิเชื่อ 27 4 5 
ฝ่ายบริหารหนี ้ 18 2 1 
ฝ่ายบริหารงานคด ี 13 2 - 
ฝ่ายพิธีการค้ำประกัน 25 7 2 
สายงานสารสนเทศและดิจิทัล 21 1 7 
ผู้บริหารสายงาน 1 - - 
ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาระบบดิจทิัล 15 - 5 
ฝ่ายปฏบิัติการและสนบัสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 1 
2 

สายงานการเงิน 68 10 13 
ผู้บริหารสายงาน 1 - - 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 18 1 3 
ฝ่ายบริหารการลงทุน 4 - - 
ฝ่ายบริหารงานกลาง  21 6 10 

ฝ่ายค่าประกันชดเชย 24 3 - 

โครงสร้างอัตรากำลัง  

จำนวนพนักงานและลูกจ้าง 
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ฝ่ายงาน 
พนักงาน 
ประจำ 

พนักงาน 
ชั่วคราว 

พนักงานจากบริษัท 
Outsource และสัญญาจ้าง 

สายงานสนับสนุน 44 2 0 
ผู้บริหารสายงาน 1 - - 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 13 2 - 
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องคก์ร 9 - - 
สำนักกรรมการและผู้จดัการทั่วไป 13 - - 
ฝ่ายกฎหมาย 3 - - 
สำนักพฒันาองค์กร 5 - - 

ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อผู้จดัการทั่วไป 23 0 1 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 10 - - 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกบัปฏิบัติการ 11 - - 
ฝ่ายบริหารความมั่นคงปลอดภยัทางไซ
เบอร์          

2 - 
1 

รวม 353 29 55 
 

 

 

บสย. ได้กำหนดกรอบเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างตามเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลังอนุมัติ  และ
คณะกรรมการ บสย. เป็นผู้พิจารณาสวัสดิการ สำหรับโบนัสจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามกรอบการ
ประเมินผลการดำเนินงานที่ บสย. ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยค่าใช้จ่ายรวมพร้อมกับจำนวนรายพนักงานและ
ลูกจ้าง ณ วันสิ้นปี 2562-2564 สรุปดังนี้ 

หน่วย : บาท 

ค่าใช้จ่ายรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พนักงานประจำ ลูกจ้าง พนักงานประจำ ลูกจ้าง พนักงานประจำ ลูกจ้าง 

เงินเดือน/ค่าจ้าง 216,254,661.91 10,348,582.73 236,652,415.34 12,194,917.34 252,656,948.46  11,889,469.11  

โบนัส 82,869,354.01   27,573,065.66   88,486,193.88    

สวัสดิการ 52,306,673.80   81,637,009.39   53,069,191.40    

รวม 351,430,689.72 10,348,582.73 345,862,490.39 12,194,917.34 394,212,333.74 11,889,469.11 

 

   

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง 
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จากความมุ่งหวังและเป้าหมายในการพัฒนาของนานาประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตของประเทศชาติ
ในทุกมิตอิย่างสมดุลด้วยความยั่งยืน ภายใต้บริบทและความท้าทายตามวัฎจักรและภาวะวิกฤตต่าง ๆ ตามยุคสมัย
ทั้งในระดับนานาชาติอย่างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ข้อพิพาททางภูมิรัฐศาสตร์ การค้า และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี รวมถึงความท้าทายในระดับประเทศ อาทิ ความยากจนและเหลื่อมล้ำทางสังคม โครงสร้างประชากร 
การแบ่งแยกทางความคิดภายในประเทศ และแนวทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ อันจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน และความผาสุกโดยรวมของสังคมและประเทศชาติด้วย  

 

อัตราการเติบโต Real Gross Domestic Product (Real GDP) กลุ่มประเทศ ASEAN  

ท่ีมา: ASEAN Statistics Division, ASEAN Economic Community Department of the ASEAN Secretariat 

โดยหนึ่งในความท้าทายแห่งยุคสมัยปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องก้าวผ่าน คือวิกฤตการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อกระทบและความเสียหายต่อเนื่องทั้งในระดับมห
ภาคและจุลภาค ทั้งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และนำไปสู่ภาวะถดถอยรวมถึง
วิกฤติทางเศรษฐกิจทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานพร้อมกัน (Twin Supply-Demand Shocks) ทั้งนี้ ผลกระทบ
และความจำเป็นทางด้านสาธารณสุขภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการล็อกดาวน์ครั ้งใหญ่ (Great 
Lockdown) ได้ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจโลก (Global Simultaneous 

ประเทศ 2543 2548 2553 2558 2561 2562 
เฉลี่ย 

ปี 2543-2562 

บรูไนดารุสซาลาม 2.9 0.4 2.6 -0.4 0.1 3.9 3.3 

กัมพูชา 8.4 13.6 6 7 7.5 7.1 7.6 

อินโดนีเซีย 5.4 5.7 6.2 4.9 5.2 5 5.3 

ลาว 5.8 7.3 8.1 7.3 6.3 6.4 7.7 

มาเลเซีย 8.9 5.3 7.4 5 4.8 4.3 6.5 

เมียนมาร ์ 13.7 13.6 9.6 7 6.8 6.2 13.2 

ฟิลิปปนิส ์ 4.4 4.9 7.3 6.3 6.3 6 5.5 

สิงคโปร ์ 8.9 7.5 15.2 2.2 3.4 0.7 5.1 

ไทย 4.5 4.2 7.5 3.1 4.2 2.4 3.9 

เวียดนาม 6.8 7.5 6.4 6.7 7.1 7 6.6 

เฉลี่ย 6 5.8 7.5 4.8 5.2 4.6 5.7 

สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยทุธ ์

สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้ม 
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Shocks) ทั้งในด้านกิจกรรมทางสังคมของประชาชนและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการต่าง  ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบก่อให้เกิดการชะลอตัวของกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วย อาทิ การเดินทางและขนส่งทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของ  
ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ตลอดจนศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจของนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
อีกด้วย 

ผลกระทบโรคระบาด COVID-19 ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบรายไตรมาส  

 
ท่ีมา: ASEAN Statistics Division และจากการรวบรวมโดยฝ่ายกลยุธ์องค์กร บสย.  

 ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบและเยียวยาต่อภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านสภาพคล่องที่อาจส่งผล
ต่อเนื่องไปยังการผิดนัดชำระหนี้และต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง และเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถดำรงคงอยู่
ต่อไปได้ ภาครัฐในประเทศต่าง ๆ จึงได้ระดมมาตรการช่วยเหลือและกระตุ ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลัง อาทิ 
มาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับภาคธุรกิจ การสนับสนุนเงินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs)  และการค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ SMEs รวมทั้งมาตรการที่ครอบคลุมถึงภาคครัวเรือนและแรงงาน 
อาทิ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบแก่ภาคครัวเรือนและแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง การบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายประจำวัน และมาตรการสนับสนุนการจ้างงาน เป็นต้น พร้อมกับพัฒนามาตรการรับมือและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดให้สอดคล้องและสมดุลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคสังคมและประชาชน และการสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาและฟ้ืนฟูประเทศในระยะถัดไป ภายใต้บริบทใหม่ในการพัฒนา 
ซึ่งมีความผันแปรในระดับสูงด้วยแนวโน้มที่ทวีขึ้นและคาดการณ์ได้ยากยิ่งขึ้น 
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           แบบจำลองผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และผลจากมาตรการช่วยเหลือของไทย 

 
ท่ีมา: Krungsri Research 

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้นำพาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของคนไทยและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในช่วงปี 
2529-2539 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 9.4  และสามารถยกระดับสถานะรายได้เฉลี่ยต่อประชากร (Per 
Capita Income) จากประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำ (Lower Middle Income) สู่ประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางระดับสูง (Upper Middle Income) ได้ในปี 2554 แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศเพื ่อก้าวเข้าสู่
สถานะการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (High Income) ภายใต้บริบทการเติบโต GDP ของประเทศในระยะหลัง หรือ
ในช่วงปี 2558-2562 ซึ่งมอัีตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.4 จึงเป็นประเด็นท้าทายและก้าวกระโดดที่สำคัญและ
อาจต้องใช้ระยะเวลาในการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ของประเทศ เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางอ่ืน ๆ ซึ่ง
ต่างยังคงมีข้อจำกัดในการปรับเพิ่มรายได้ให้มากเพียงพอต่อการเปลี่ยนสถานะประเทศจากการเป็นเพียงแต่
ประเทศฐานรับจ้างการผลิตเท่านั้น โดยแต่ละประเทศต่างพยายามก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงหรือการ
สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เป็นของตนเอง รวมถึงการเป็น Trading Nation หรือประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยการค้าอย่างทีก่ำหนดหมุดหมายจะบรรลุถึงให้ได ้

 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวมและแบบจำแนก 

ปี 

อัตราการ

เติบโต 

GDP 

(CVM) 

ตามภาคส่วน ตามการใช้จ่าย 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การบริโภค การ

ลงทุน 

การ

ส่งออก 

การ

นำเข้า ภาคเอกชน ภาครัฐ 

2543 4.5 6.8 4.0 4.4 7.0 2.8 3.1 15.8 26.0 

2548 4.2 -0.1 4.9 4.5 4.2 8.0 14.3 7.8 16.2 

2553 7.5 -0.5 10.6 6.9 5.5 8.9 11.6 14.2 23.0 
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ปี 

อัตราการ

เติบโต 

GDP 

(CVM) 

ตามภาคส่วน ตามการใช้จ่าย 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การบริโภค การ

ลงทุน 

การ

ส่งออก 

การ

นำเข้า ภาคเอกชน ภาครัฐ 

2558 3.1 -6.5 1.9 5.6 2.6 2.5 4.4 1.3 0.0 

2561 4.2 5.8 2.9 4.7 4.6 2.6 3.8 3.4 8.3 

2562 2.3 -0.6 0.0 3.9 4.0 1.7 2.0 -3.0 -5.2 

ท่ีมา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ทั้งนี้ ในช่วงระยะรอยต่อและระยะถัดไปหลังวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ซึ่งผลักดันสังคมโลกให้ก้าว
กระโดดเข้าสู่ภาวะดุลยภาพใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะถัดไป ภายใต้การประสมประสานของความก้าวหน้าและ
ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และความตระหนักถึงปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ผนวกรวมกับทิศทางกระแสเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องของโรคระบาด ทั้งในด้านห่วงโซ่อุปทาน โลกขาด
ตอน (Global Supply Disruption) อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นภายใต้ภาวการณ์ที่อุปสงค์ลดลงแต่ต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานและระยะเวลาการว่างงานของภาคแรงงาน ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบ 
การปรับเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะและหนี้สินของครัวเรือน ตลอดจนความกดดันในด้านความเป็นอยู่ของภาค
ประชาชน รวมถึงความกังวลต่อการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจ  

ด้วยอานิสงส์ของมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนในด้านต่าง ๆ ที่
ทยอยส่งผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนแรงขับเคลื่อนตามแผนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มี
รายได้สูง ด้วยหมุดหมายผ่านการเชื่อมโยงโครงการพัฒนาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ อาทิ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานประเทศ เช่น โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic 
Corridor: EEC) เพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันภาคการผลิตและภาคบริการบนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม และการ
พ ัฒนาโอกาสทางการค ้าบนความตกลงห ุ ้นส ่วนทางเศรษฐก ิจระด ับภ ูม ิภาคหร ือ RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) ระหว่างประเทศสมาชิก 15 ประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงการค้า
เสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เป็นต้น โดยทั้งมวลเพื่อมุ่งหวัง
ให้เศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนฟูสู่ระดับเดิมก่อนการแพร่ระบาด (Pre-Pandemic Level) ดังเช่นวิกฤตที่ผ่านมาและ
กลับสู่การเติบโตด้วยศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในระดับสูงอย่างก่อนที่เคยเป็นมา 

ผลรวมความท้าทายต่าง ๆ ของประเทศกอปรกับวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเสาหลักทางเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวและ
บริการ และภาคการขนส่ง ภายใต้บริบทการหดตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเดิมในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติกว่า 39 ล้านคน หดตัวเหลือเพียงกว่า 6 ล้านคนในปี 2563 และต่ำกว่า 1 ล้านคนในปี 2564 ส่งผล
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กระทบให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหยุดชะงักตามไปด้วย อันส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวลงร้อยละ - 
6.2 ซ่ึงนับว่าต่ำสุดในรอบระยะเวลา 22 ปี ภายใตแ้นวโน้มการฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในกรอบอย่างจำกัดและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ในช่วงก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดและสมดุลทาง
สาธารณสุขและเศรษฐกิจที่วางไว้ เป็นดังนี้ 

 

  

ท่ีมา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยนับแต่ปี 
พ.ศ. 2530 ผลพวงจากการขยายการลงทุนจากต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงห่วง
โซ่การผลิตภายในประเทศและกับอุปทานการผลิตและการค้าโลก ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาค
การเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการในระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ของไทย 
รวมทั้งในช่วงวิกฤตทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง SMEs สามารถรักษาบทบาทและฟื้นตัวในการสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs (SME GDP) ต่อ GDP ของประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

หน่วย : ล้านบาท 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ทั้งนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งแรกในปี พ.ศ.
2543 ด้วยมุ่งหวังให้ SMEs เป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจในการสร้างรายได้และสร้างงาน รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจรวมทั้งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน ส่งผลให้ SMEs ไทยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังผ่านมาตรการการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากสถาบันการเงิน และกลไกดำเนินงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในสภาวการณ์ต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

ภาคส่วน 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 

การผลิต 369,445 429,119 463,454 472,035 471,263 498,775 542,345 

การค้า 395,712 440,313 471,351, 480,693 460,284 466,111 490,903 

บริการ 867,478 982,741 1,085,465 1,042,947 977,207 996,215 1,028,927 

GDP SMEs รวม 1,632,635 1,852,173 2,020,270 1,995,676 1,908,753 1,964,101 2,062,176 

GDP ประเทศ 3,629,341 4,186,212 4,611,041 4,732,610 4,626,447 4,632,132 4,904,725 

สัดส่วน GDP 

SME ต่อ GDP 

ประเทศ 

45.0 44.2 43.8 42.2 41.3 42.3 42.0 

สภาวการณ์รวม SMEs 



 

81 
 

 
 

ปี 

สัดส่วนต่อ

GDPประเทศ

(%) 

อัตราการ

เติบโต

(%) 

อัตราการเติบโตจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (%) 

เหมือง

แร่ 
การผลิต ก่อสร้าง การค้า บริการ 

ไฟฟ้า แก๊ส

และ

น้ำประปา 

2544 42.1 2.2 0.6 1.4 0.2 -1.1 4.4 6.5 

2548 39.6 3.7 9.5 5.5 7.0 3.2 4.6 5.2 

2553 39.4 7.9 6.4 12.5 7.2 4.3 6.5 10.2 

2558 41.0 5.0 1.3 0.9 15.8 4.3 6.9 4.1 

2561 43.0 5.0 -0.2 3.1 2.7 7.6 4.9 4.0 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ทั้งนี ้SMEs หรือ MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) ตามนิยามใหมซ่ึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2563 โดยรายงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่าในช่วง
มกราคม-กรกฎาคม 2564  จำนวนผู้ประกอบการ MSME ของไทยมีจำนวนรวมประมาณ 3.17 ล้านรายหรือคิด
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เป็นร้อยละ 99.57 ของวิสาหกิจทั่วประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงานรวมกว่า 12.8 ล้านตำแหน่ง หรือร้อยละ 72 
ของการจ้างงานรวม และได้มีการกระจายอยู่ทั่วประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้   
หมายเหตุ : A* หมายถึง จำนวนวิสาหกิจ (หน่วย: พันกิจการ) 

 B* หมายถึง จำนวนการจ้างงาน (หน่วย: พันราย) 
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

นับจากปี 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งผลจากการหยุดชะงักของกิจกรรมและฟันเฟืองสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนอุปสงค์โลกท่ียังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่จากวิกฤตโรคระบาดและปัจจัยเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อัตราการเติบโต GDP ของไทยปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ -6.2 แต่
ยังไม่ต่ำกว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่หดตัวลงเหลือร้อยละ -2.8 และทวีหดตัวรุนแรงถึงรอ้ยละ  -7.6 ในปี 
2541  

พ้องกับอัตราการเติบโตของ MSME GDP ที่ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ -9.1 ในปี 2563 และประมาณการ
ฟื้นตัวของ MSME GDP ปี 2564 ที่อัตราร้อยละ 2.9 จากปีฐานที่ต่ำ ตามแนวโน้มสัญญาณฟื้นตัวการส่งออก 
MSME ในช่วงไตรมาสที่ 2 ภายใต้ความเสี่ยงและผลกระทบที่แตกต่างกันตามพื้นที่ หรือตามความเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับสู่ภาวะดังเดิม โดยประมาณการอัตราการเติบโต MSME GDP ในปี 
2565 อยู่ระหว่างร้อยละ 3.5-4.9 

 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในปรเทศ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ) Y0Y 

รวมทั้งประเทศ 3.4 4.2 4.2 2.3 -6.1 
 

A* B* 
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อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในปรเทศของ MSME จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ) Y0Y 

MSME 5.7 7.1 5.5 3.1 -9.1 

ภาคการเกษตร 4.8 3.3 8.8 -2.3 2.8 

ภาคอุตสาหกรรม 1.3 1.6 3.8 -0.9 -8.9 

• การเหมืองแร ่ -40.9 -5.4 84.3 -31.7 -1.0 

• การผลิต 2.9 1.5 2.1 -0.0 -9.2 

• ไฟฟ้า ก๊าซ และน้ำประปา 13.5 10.3 -4.6 12.8 -8.4 

ภาคการค้าปลีกคา้ส่ง 10.3 9.7 1.2 9.1 -2.9 

ภาคการบริการ 8.0 11.0 8.6 4.0 -12.0 

• การก่อสร้าง 3.9 -4.4 6.0 -1.1 1.8 

• การบริการภาคเอกชน 8.5 12.8 8.9 4.5 -13.2 

ท่ีมา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 

 

ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ภาคการเงินและธนาคารพาณิชย์ของไทยยังคง
รักษาระดับความเข้มแข็งภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ไว้ได้ โดยมีเงินสำรอง
สภาพคล่องและเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ
ที่ยังไม่ฟื้นตัว พร้อมต่อการทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนความต้องการ
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปที่ยังคงมีความไม่แน่นอนในระยะก้าว
ผ่านของโรคระบาด  
 

 

ภาพรวมระบบธนาคารพาณชิย์และสินเชื่อ SMEs 
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 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในปี 2564 ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวที่ร้อยละ 6.5 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

หน้าที่ขยายตัวร้อยละ 5.1 ทั้งนี้สินเชื่อธุรกิจสินเชื่อขยายตัวร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินเชื่อธุรกิจขนาด
ใหญ่หรือกลุ่มธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมากกว่า 500 ล้านบาทนั้นขยายตัวในเกือบทุก
ประเภทธุรกิจ สะท้อนความต้องการเงินทุนของภาคธุรกิจตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเช่นเดียวกับสินเชื่อที่ใหแ้ก่
ภาครัฐที่ยังคงเพ่ิมข้ึน ส่วนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ขยายตัวต่อเนื่องจากมาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟูเป็นสำคัญ โดยประมาณ
การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มธุรกิจ SMEs อยู่ที่ร้อยละ 4.2 และ 4.5 ตามลำดับ  ภายใต้แนวโน้ม
การขยายตัวของสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 5.5 
ทั้งนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิคิดเป็นจำนวน 181 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 23.6 โดยหลัก
เป็นผลจากค่าใช้จ่ายกันสำรองที่ลดลงจากการกันสำรองในระดับสูงในปีก่อน ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายของ
ธนาคาร ผลจากการเติบโตในด้านสินเชื่อส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Assets: ROA) 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.81 จากปีก่อนที่ร้อยละ 0.69 ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตาม
แนวโน้มอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้  และการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี ้ย ขณะที่
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ลดลงมา
อยู่ที่ร้อยละ 2.46 จากปีก่อนที่ร้อยละ 2.63ในภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงมีความเข้มแข็ง โดย
เงินกองทุนและเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 3,039.1 พันล้านบาท คิด
เป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ร้อยละ 19.9 และมีเงินสำรองอยู่ในระดับสูงที่ 889.8 
พันล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Coverage Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 162.6 และ
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤติ (Liquid Coverage Ratio: 
LCR) อยู่ที่ร้อยละ 189.2 
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ทั้งนี้ คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2564 ในภาพรวมค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อน เป็นผล

จากการปรับโครงสร้างหนี้และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เป็นสำคัญ โดยยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-
Performing Loan: NPL หรือ stage 3) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 530.7 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อ
สินเชื่อรวมที่ร้อยละ 2.98 ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อสินเชื่อ
รวม (Significant Increase in Credit Risk: SICR หรือ stage 2) อยู่ที่ร้อยละ 6.39 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่
ร้อยละ 6.62 โดยคาดการณ์สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs อยู่ที่ร้อยละ 
1.7 และ 4.5 ตามลำดับ 
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises หรือ SMEs)  เป็นภาคส่วนธุรกิจ

ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งในด้านการสร้างรายได้และแหล่งสร้างงานที่สำคัญให้กับประเทศ รัฐบาลในหลาย ๆ 

ประเทศ จึงต่างมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดเรื่อยมา อย่างไรก็ตาม SMEs ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดสำคัญอยา่ง

หนึ่งคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ถึงแม้บางกิจการจะมีความสามารถในการประกอบการสูงแต่มีระดับสินทรัพย์ทีต่่ำ 

ก็ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ในกรณีผู้ประกอบการราย

ใหม่ แม้ว่าในการประกอบธุรกิจดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมมาก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากผู้

ให้บริการสินเชื่อยังมีความกังวลต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภาวะหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การเพิ่มโอกาส

ให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ หรือการร่วมลงทุน จึงน่าจะมีประสิทธิผลที่มากกว่า

การใช้นโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากนโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำยังไม่สามารถช่วยให้กลุ่ม

ผ ู ้ประกอบการหลาย ๆ กลุ ่มเข้าถึงแหล่งเง ินทุนในระบบ หรือยังคงมีข ้อจำกัดในการกู ้ย ืม (Borrowing 

Constraints) จนไม่สามารถรวบรวมเงินทุนได้เพียงพอหรือเหมาะสมต่อการประกอบกิจการได้  

จากบทบาทความสำคัญของการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับ

สถาบันผู้ให้บริการสินเชื่อในการให้ความสนับสนุนทางการเงินให้กับ SMEs เพื่อใช้ในการก่อตั้งธุรกิจตลอดจน

ขยายกิจการ โดยอาศัยหลักการที่ภาครัฐจะจ่ายค่าชดเชยความสูญเสียทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้ให้บริการ

สินเชื่อในกรณีที่สินเชื่อกลายเป็นหนี้เสีย ช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสี่ยงที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานของ SMEs บาง

กลุ่ม หรือ unbankable SMEs  ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ผ่านกลไกการดำเนินงานของบรรษัทประกัน

สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ซึ่งนับจากปี 2552 ที่ได้พัฒนาออกแบบการค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มจาก

การค้ำประกันฯ เดี่ยว มาสู่การค้ำประกันฯ แบบ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) และพัฒนาต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาให้เหมาะสมกับความต้องการของ SMEs และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตลอดจนสภาพการณ์และปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งขยายต่อยอดไปยังกลุ่มผู้ประกอบการราย

ย่อยระดับฐานราก หรือ Micro SMEs ในปี 2556 อันเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า 

SMEs รายย่อยที่มีขนาดเล็กมากและยังไม่เคยได้รับโอกาสทางการเงินในระบบมาก่อน  

และด้วยเจตนารมณ์ในการมุ่งสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยการช่วยเหลือ SMEs ให้ได้รับสินเชื่ออย่างเพียงพอและทั่วถึงตลอดจนขยายความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่สอดคล้อง

กับความต้องการและคาดหวังของ SMEs อย่างมีประสิทธิผลและครบวงจร รวมถึงสร้างความสมดุลเพื่อลดระดับ

การพึ่งพิงภาครัฐจากการเพิ่มระดับการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs กลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มการค้ำประกันสินเชื่อ 

SMEs ตามทิศทางการดำเนินกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ของ บสย. เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ

เชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs สรุปดังนี้  
 

แนวโน้มการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs 

 



 

87 
 

 

1. แนวโน้มการค้ำประกันสินเชื่อในระยะสั้น  

การค้ำประกันสินเชื่อในระยะนี้มุ ่งเน้นเร่งขยายการค้ำประกันสินเชื่อโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
โครงการที่มีความยืดหยุ่น (PGS Flexi) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการและ
กลุ่มเป้าหมายได้ทันต่อสถานการณ์ ดังเช่น โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 บสย. SMEs ดีแน่นอน, PGS9 บสย. 
SMEs บัญชีเดียว, PGS9 บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด, Micro4 บสย. Micro ทั่วไป, Micro4 บสย. Micro ไทยสู้ภัย
โควิด, Micro4 บสย. Micro รายเล็กเสริมทุน ซึ่งได้แบ่งเป็นโครงการย่อยตามลักษณะของลูกค้าและวัตถุประสงค์
การกู้ยืม โดยมีวงเงินค้ำประกัน อัตราค่าธรรมเนียม และสัดส่วนความรับผิดชอบในการค้ำประกันฯ ที่แตกต่างกัน
ตามกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน เช่น การแก้หนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ 
รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการทางธุรกิจเพื่อสร้างพื้นฐานการดำเนินธุรกิจให้กับ SMEs ในระยะต่าง ๆ 
ตามแผนการพัฒนาที่กำหนดไว้ด้วย  

2. แนวโน้มการค้ำประกันสินเชื่อในระยะกลาง  

เป็นแนวโน้มการค้ำประกันสินเชื่อที่มุ่งเน้นขยายบทบาทธุรกรรมค้ำประกันฯ รวมทั้งขยายบทบาทการ
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนของ SMEs ผ่านนวัตกรรมทางการเงินหรือตัวกลางแหล่งเงินทุนประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือขยายการให้บริการของ บสย. ให้ครอบคลุมและเพ่ิมโอกาสให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากช่องทาง
หรือธุรกรรมค้ำประกันในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน อาทิ ระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway ทั้งบนระบบ Online 
และ Mobile Application ซึ่งต้องดำเนินการปรับแก้พระราชบัญญัติ บสย. เพ่ือรองรับต่อการดำเนินธุรกรรมแบบ
ใหม่ด้วย  

3. แนวโน้มการค้ำประกันสินเชื่อในระยะยาว  
เป็นแนวโน้มการขยายบทบาทการเป็นแหล่งเงินทุนในการให้สินเชื่อเฉพาะด้านสำหรับกลุ่ม SMEs ที่ไม่

สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ (unbankable SMEs) อาทิ กลุ่ม SMEs ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่มีโอกาสในการ
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ได้รับสินเชื่อในระบบ หรือกลุ่มเป้าหมายที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ โดยอาศัยฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล SMEs ในเชิงลึกทีต่่อยอดการให้บริการจาก SME Databank ของ บสย. พร้อมทั้งขยายรูปแบบ 
Platform ที่เชื่อมต่อระบบสินเชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อและพันธมิตรต่าง ๆ   

 

 
จากข้อกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจ SMEs มีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการสูงขึ้น

ทั้งจากวงจรในการสร้างรายได้ สภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ทีล่ดลง ขยายผลเป็นหนี้เสีย และเร่ง
ให้ผู้ให้บริการสินเชื่อต่างเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อให้กับ SMEs มากขึ้น ซึ่งท้ายสุดจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องต่างมีนโยบายอย่างเร่งด่วนในการบรรเทา
ช่วยเหลือ SMEs รวมถึง บสย. ซึ่งได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตลอดจนการ
มุ่งสนับสนุน SMEs อย่างครบวงจร ตลอดจนการดำรงตนเป็นส่วนหนึ่งและมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงได้
ออกแบบการช่วยเหลือให้ครบวงจรทั้งในด้านการให้คำปรึกษาเชิงลึก พร้อมทั้งด้านการเงินผ่านโครงการค้ำประกัน
สินเชื่อในวิกฤตทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เรื่อยมา 

 

 

และในปัจจุบันที่ประเทศประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น บสย. ภายใตม้าตรการ

ช่วยเหลือผู ้ประกอบการ SMEs ของหน่วยงานกำกับดูแลดังเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ

กระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นช่วยเหลือทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน ภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท. โดย

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินแต่ละแห่งครอบคลุมธนาคารพาณิชย์ 

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) โดยมีโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย โครงการ บสย. 

SMEs พลิกฟ้ืนท่องเที่ยว โครงการ บสย. SMEs ชีวิตใหม่ และโครงการ PGS ระยะพิเศษ (Soft Loan Plus)รวมทั้ง

กำหนดมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขหรือช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ปัจจุบันภายใต้โครงการ PGS 5-7 ขยายเวลา 

การค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ  
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เพื่อขยายระยะเวลาค้ำประกันเพิ่ม 5 ปี โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกัน และการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำ

ประกัน เป็นต้น 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ บสย. ตั้งอยู่ อันส่งผล
กระทบที่ท้าทายและสนับสนุนต่อการดำเนินงานของ บสย. ในระยะต่าง ๆ สรุปเป็น 2 ประเภท ดังนี้   

 

 

1. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก 
(Pandemic) นับจากปี 2563 - 2564 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนทั้งต่อการแพร่
ระบาดในภาวะปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจ โดยผลกระทบและระยะการฟื้นฟูที่แตกต่างกัน (Uneven) ทั้งในมิติของพื้นที่ สาขาธุรกิจ และกลุ่ม
แรงงานโดยในเบื้องต้นประมาณการว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจและการบริโภคของภาคประชาชนในภาพรวมจะค่อย ๆ 
ฟื้นตัวเข้าสู่ระดับเดิมก่อนวิกฤตโรคระบาดภายในปี 2566 ภายใต้มาตรการการช่วยเหลือที่สมดุลของภาครัฐและ
การเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง (Targeted) ได้อย่างทั่วถึง 

2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ภายใต้มุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องด้วยความระมัดระวัง
และในภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดในช่วงต่อไปที่อาจจะอยู่ในวงจำกัด โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการปรับตัวอุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นรวมถึงการขยายตัวของภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยวซึ่งคาด
ว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 5 ล้านคน อันนำไปสู่ภาวะความต้องการสินเชื่อต่อเนื่องทั้งใน
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่และ SMEs เพ่ือเสริมสภาพคล่องและขยายกิจการในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก อาทิ การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางของ

ปัจจัยภายนอก  

 

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน 
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ประเทศต่าง ๆ การไหลออกของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และแนวโน้มการชะลอมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกด้วย 

3. อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงข้ึน ทั้งท่ีเกิดจากการปรับตัวตามต้นทุนของผู้ประกอบการทีป่รับเพ่ิมขึ้นและ
ตามทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมันโลกที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องส่งผ่านภาระต้นทุน
ไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้น อันส่งผลภาคครัวเรือนที่อยู่ในภาวะเปราะบางให้กำลังซื้อของลดลงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2565 
ธปท. คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ร้อยละ 1-3 แต่ยังคงต้องติดตามภาวะ Supply 
Disruption ที่อาจยืดเยื้อและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นได ้ 

4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานทั้งต่อชีวิตประจำวันและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด โดยเฉพาะในช่วงของ
การแพร่ระบาด COVID-19 และขยายวงกว้างสู่ภาคการเงินอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลดี ในการก้าวผ่านข้อจำกัด
การดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งในด้านรูปแบบการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือ SMEs ให้ครอบคลุมและสะดวก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการฐานข้อมูล SME ของ บสย. อันนำมาซึ่งโอกาสในการยกระดับบทบาทของ บสย. 
ในการเป็นผู้ให้บริการข้อมูล SME ในอนาคตได้ต่อไป ขณะเดียวกันก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เพ่ิมข้ึนและความท้าทายที่เพ่ิมขึ้นจากรูปแบบหรือแหล่งเงินทุนทางเลือกใหม่อ่ืน ๆ ทดแทน  

5. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากนโยบายการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยมุ่งหวัง
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งจากโครงการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และนโยบายส่งเสริมการเติบโตทาง
การค้าระหว่างประเทศทั ้งในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ตลอดจนข้อตกลงการค้าต่าง ๆ อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) ซึ่งจะเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับรวมทั้งผู้ประกอบการ 
SMEs ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สอดรับกับบทบาทของ บสย. ในการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นกลไกบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู ้ให้บริการทางการเงินในการกระจายสินเชื ่อและให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู ้ประกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างทั่วถึง 

6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากประมาณการทางด้านโครงสร้างประชากรที่คาดว่าประเทศไทยจะเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) นับจากปี 2564 และจะส่งผลกระทบทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
อนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แรงงาน และรูปแบบการบริโภคซึ่งมีแนวโน้มการ
บริโภคลดลง นอกจากนี้จากความเปราะบางจากฐานะทางการเงินที่ลดลงของภาคครัวเรือนกอปรกับภาระหนี้สิน
ครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลพวงจากการแพร่ระบาดโรคระบาด ในขณะที่ภาวะ
เศรษฐกิจยังเป็นอุปสรรคกดดันต่อการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและก่อให้เกิดความเสี่ยงในการผิดนัด
ชำระหนี้ในภาคการเงินด้วย  
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 1. ความเชี่ยวชาญด้านการค้ำประกันสินเชื่อและการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทาง 
อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องของ บสย. อันนำมาซึ่งความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ประสมประสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินต่าง ๆ ส่งผลให้การดำเนินงานของ บสย. มีความ
คล่องตัวและสามารถจำกัดความเสียหายภายใต้กรอบที่วางไว้ สามารถคงบทบาทในการเป็นเครื่องมือทางการเงิน
หนึ่งที่สำคัญของภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศรวมถึงการเป็นเครื่องมือการ
บริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้กับผู้ให้บริการสินเชื่อ SMEs  

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อที่หลากหลาย อีกหนึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวและยุทธศาสตร์
สำคัญหนึ่งของ บสย. ในการก้าวสู่การเป็น Credit Accelerator ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ
อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ บสย. ดำเนินการเองได้ (Commercial Product) ควบคู่กับการ
พัฒนา Credit Scoring Model อย่างต่อเนื่องเพ่ือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รองรับต่อการขยายบทบาท
และสนับสนุนต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคต รวมถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที ่มีความยืดหยุ ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ต่าง ๆ และรองรับต่อความต้องการที่แตกต่างของ SMEs ได้มากยิ่งขึ้น
และนำ บสย. ไปสู่การเป็น Credit Enhancer ต่อไปในอนาคต  

3. ความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันต่าง ๆ เป็นสมรรถนะเชิงรุกท่ีส่งเสริมคุณค่าในการดำเนินงานของ บสย. 
ให้เป็นไปอย่างราบรื ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะในการผสานความ
ช่วยเหลือ SMEs กับพันธมิตรต่าง ๆ ที่หลากหลาย ภายใต้ช่องทางหลักนับจากบุคลากรตลอดจนระบบงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ความเป็นกลางของ บสย. ยังส่งผลให้การดำเนินงานของ บสย. นำมาซึ่ง
ข้อมูลหลายระดับที่เชื่อมโยงกัน และพร้อมต่อการประยุกต์ใช้ตามความต้องการทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดลูกค้า เป็นต้น 

ปัจจัยภายใน 
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4. ความน่าเชื่อถือ ผลจากการเป็นรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพียงแห่งเดียวที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อช่วยเหลือ SMEs ผ่านกลไกบริการค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ส่งผลให้ บสย. ได้รับการยอมรับจากผู้มสีว่น
ได้เสียในการดำเนินงานที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือ SMEs อย่างเป็นระบบ 
และมีผลการค้ำประกันสินเชื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วยวิกฤต COVID-19 ที่ บสย. ได้เป็นกลไกสำคัญ
ในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ให้บริการสินเชื่อต่าง ๆ ในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับ SMEs ถึงแม้จะมี
ความเสี่ยงในระดับสูง ตลอดจนการร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้และให้คำปรึกษาทางการเงินกับ
ผู้ประกอบการ  SMEs ผ่าน บสย. FA Center อย่างครบวงจร 

5. การบริหารจัดการองค์กร จากความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 
อย่างเต็มกำลังพร้อมกับการสร้างความเติบโตและการพัฒนาองค์กรอย่างยั ่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) ด้วยการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้านผ่านระบบคุณภาพที่
สำคัญอย่างต่อเนื่องอาทิ State Enterprise Performance Appraisal (SEPA), State Enterprise Assessment 
Model (SE-AM) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) เพื่อผลักดันยุทธ์
ศาสตร์องค์กรในระดับต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กรในระยะต่าง ๆ อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
 

นับจากประวัติศาสตร์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในการเป็น Credit Guarantor หรือ การเป็นผู้ค้ำ
ประกันสินเชื่อที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตลอดจนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Portfolio 
Guarantee Scheme (PGS) เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ในช่วงหลังวิกฤต 
“Hamburger Crisis” ที่ลุกลามไปทั่วโลกในปี 2552 เพื่อจูงใจและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการสินเชื่อ
ภายใต้เงื่อนไขหนี้เสีย NPG (NPL ในส่วนที่ บสย. ค้ำประกัน) และภาครัฐสามารถรับรู้ไดถ้ึงเพดานความเสียหายใน
การอุดหนุนด้านงบประมาณดำเนินการ ส่งผลให้สินเชื่อกระจายเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทยให้ได้รับเงินทุนที่
เพียงพอต่อการเสริมสภาพคล่องและขยายกิจการได้อย่างทันท่วงที  

 แต่จากการทบทวนปัจจัยสภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และสารสนเทศเปรียบเทียบ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ ความสามารถพิเศษขององค์กรทั้ง
ในปัจจุบันและระยะถัดไป รวมถึง Digital Technology  นำมาซึ ่งการทบทวนทิศทางการดำเนินงานและ
ยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ในการยกระดับบทบาทการเป็นตัวกลางและศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนของ SMEs ของ บสย. อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องจากแผน Transformation 
จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ และหนึ่งยุทธศาสตร์สนับสนุน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ Credit Accelerator มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี บสย. ดำเนินการได้เอง (Commercial 

Product) เพ่ือเพ่ิมรายได้ Fee-based Income รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าใหม่ (New Customer Segment) เพ่ือเพ่ิม

ยอดการค้ำประกันสินเชื่อในการช่วยเหลือ SMEs ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมการศึกษาแนวทางการขอ

เพ่ิมทุนเพ่ือให้ บสย. สามารถรองรับความเสี่ยงจากการขยายธุรกรรมการค้ำประกันสินเชื่อจาก Commercial Product 

ได้มากขึ้นในอนาคต 

 

ทิศทางการดำเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร 
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กลยุทธ์การดำเนินงาน:  
1. ขยายปริมาณการค้ำประกันสินเชื่อ Commercial Product และพัฒนารูปแบบที่มี Margin มากขึ้น  
2. ขยายฐานลูกค้าเจาะกลุ่ม Segmentation/Non-Bank  
3. ขอเพ่ิมทุนจากรัฐ เพ่ือรองรับการขยายปริมาณ Commercial Product  

    2. ยุทธศาสตร์ SMEs Growth Companion เสริมสร้างองค์ความรู้ (Financial Literacy) และโอกาสใน
การดำเนินธุรกิจให้กับ SMEs ผ่านการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ และที่สำคัญ 
บสย. จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเชื่อมโยง SMEs กับสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs ในระยะยาว   

กลยุทธ์การดำเนินงาน:  
1. สร้างความรู้ทางการเงินและการประกอบธุรกิจ 

  3. ยุทธศาสตร์ Financial Gateway เป็นการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและผู้ประกอบการ SMEs โดยผ่าน
การพัฒนาช่องทางการค้ำประกันของ บสย. เพิ ่มเติมในรูปแบบ Digital Platform เพื ่อใช้เป็น Financial 
Gateway ให้สามารถเชื่อต่อกับระบบการให้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินผ่าน Online Platform ซึ่งเป็น
กระบวนการที่รวดเร็วและลดขั้นตอนของเอกสารต่าง ๆ รวมถึงรองรับการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ใน
รูปแบบต่าง ๆ ของ บสย. อาทิ การให้บริการของศูนย์ที่ปรึกษา F.A. Center และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานพันธมิตร 

กลยุทธ์การดำเนินงาน:  
1. พัฒนา Financial Gateway  

  4. ยุทธศาสตร์ SMEs Data Bank เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เป็นยุค Digitalization บสย. ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีฐานข้อมูลลูกค้า SMEs อยู่ในมือจำนวนมาก บสย. จึงนำโอกาสนี้มาพัฒนา วางระบบการบริหาร Data 
Structure ให้ตอบสนองต่อการใช้ข้อมูลแบบ Data Analytics ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งในด้าน
การคาดการณ์ SMEs เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดทำแผนการตลาด รวมทั้งการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ บสย. ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต  

กลยุทธ์การดำเนินงาน:  
1. พัฒนา TCG Data Management 
2. พัฒนา Data Governance 

5. ยุทธศาสตร์สนับสนุน มุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและผลักดัน
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้ง เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน โดย
การประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพที่สำคัญ ได้แก่ หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 
Enablers ของรัฐวิสาหกิจ และรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เป็นต้น
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 พร้อมกันนี้ บสย.ได้แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ซึ่งแบ่งกลุ่มกลยุทธ์ออกเป็น 4 ด้าน ตามมุมมอง 
Balanced Scorecard พร้อมกับตัวชี้วัดและเป้าหมายแห่งความสำเร็จประกอบไว้ ดังนี้    
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การออกผลิตภัณฑ์ทุกโครงการในปี 2564 บสย. ได้ใช้การค้ำประกันสินเชื่อแบบ Indirect Guarantee (SMEs 
ติดต่อกับสถาบันการเงินก่อนส่งให้ บสย. ค้ำประกันฯ) โดยมีมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการพิจารณาอนุมัติ
ค้ำประกันสินเชื่อ มีระยะเวลาการดำเนินการ 3 วันทำการนับจากวันที่ บสย. ได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง 

 

 
 

  
 
 

 

บสย. ได้ดำเนินการทบทวนเกณฑ์การจำแนกกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ตามขนาดวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ของลูกค้าแต่ละราย (Size of Loan Guarantee) 
จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Enterprises: Retail) หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินค้ำประกันฯ ไม่เกิน 1 
ล้านบาท 

2. กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก (Small Enterprises: Small) หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินค้ำประกันฯ เกิน 1 
ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท 

3. กลุ่มลูกค้าขนาดกลาง (Medium Enterprises: Medium) หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินค้ำประกันฯ 
เกิน 3 ล้านบาท ขึ้นไป 

 

การค้ำประกันสินเชื่อ 

กลุ่มลูกค้าของ บสย. 

 

การดำเนินงานโดยรวมขององค์กร 
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 บสย. ได้มกีารพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยใน

ปี 2564 มผีลิตภัณฑ์ค้ำประกันแบ่งออกเป็น 

1) Government Products เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวนโยบายของภาครัฐ ได้แก ่

▪ โครงการ PGS ระยะที่ 9 บสย. SMEs สร้างชาติ สำหรับผู้ประกอบการSMEs โดยมีการจัดสรรวงเงินค้ำ
ประกันไปยัง SMEs กลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น โครงการย่อย บสย. SMEs ดีแน่นอน, บัญชีเดียว, SMEs 
ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกัน (LG), นำเข้า-ส่งออก, สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, ไทยสู้ภัยโควิด, ค้ำจุน, ไทยสู้
ภัยโควิด 2 ท่องเที่ยวฯ, สร้างไทย รอบที่ 1 เป็นต้น 

▪ โครงการ Micro ระยะที่ 4 บสย. Micro ต้องชนะ สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า-แม่ค้า 
อาชีพอิสระ เช่น โครงการย่อย บสย. Micro ทั่วไป, สร้างอาชีพ และไทยสู้ภัยโควิด เป็นต้น 

▪ โครงการค้ำประกันสินเชื ่อเพื ่อผู ้ประกอบการใหม่ (Start-up) และโครงการค้ำประกันสินเชื ่อเพ่ือ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innobiz) 

▪ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส เป็นมาตรการเพ่ือช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่
ได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Loan จาก ธปท. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการปล่อย
สินเชื่อระยะยาวให้แก่ SMEs โดยใช้กลไก บสย. ค้ำประกันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสินเชื่อ Soft Loan (เริ่ม
คุ้มครองในปีที ่3 ถึง 10) 

▪ โครงการค้ำประกันสินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่สถาบัน
การเงินในการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพที่
ต้องการสินเชื่อแต่หลักประกันไม่เพียงพอให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจที่
มีปัญหาด้านสภาพคล่องให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้  

▪ โครงการค้ำประกันสินเชื่อที่ขยายระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อโครงการ PGS 5 ถึง 7 
 

2) Commercial Products เป็นผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ดำเนินการเอง โดยไม่มีงบประมาณ

สนับสนุน จากภาครัฐ ได้แก ่

▪ โครงการ PGS Renew เป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ลูกค้าเดิมของ บสย. ที่ครบกำหนดอายุการ                     
ค้ำประกันจากโครงการ PGS 

▪ โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงิน (Bilateral Phase 6) เป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อที่สถาบัน
การเงิน ตกลงร่วมกับบสย. เพื่อทำผลิตภัณฑ์ และกำหนดเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง 
 

 

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ 
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  โดยได้กำหนดขั ้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 6 ขั ้นตอน ประกอบด้วย Initiation Stage, 

Develop Product Stage, Due Diligence Stage, Approval Stage, Communication Stage และ Post Launch 

Stage ตามลำดับ ดังนี้ 

 

 สำหรับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของปี 2564 นั้น ได้มีการนำปัจจัยนำเข้า โดยการสำรวจความต้องการ

ของลูกค้า SMEs  ภาครัฐ  สถาบันการเงิน  คู่ค้า มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน โดยจะมีการจัด Segment ลูกค้า 

และวิเคราะห์ Gap analysis เพื่อให้ได้ Solution ในการแก้ Pain points ของลูกค้าและสถาบันการเงินคู่ค้ารวมทั้ง

ยังได้นำปัจจัยด้านการเงินเพื่อพิจารณาในส่วนของรายได้ ต้นทุน และผลกำไรจากการดำเนินงานรวมถึงต้องพิจารณา

ปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดราคาและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการ Risk Base 

Pricing, Risk Sharing และ Credit Scoring มาประยุกต์ใช้ เป็นต้น จากปัจจัยนำเข้าทั้งหมดดังกล่าวจะทำให้ได้

ถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์, กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, คุณสมบัติผู้กู้, ประเภทสินเชื่อ, วงเงินค้ำประกัน รวมถึงอัตรา

ค่าธรรมเนียมและรูปแบบการค้ำประกัน 

  และนับจากปี 2563 ที่ได้เริ่มนำหลักการ Risk Base Pricing มาประยุกต์ใช้ ต่อเนื่องมาในปี 2564 ที่ได้นำ

หลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในทุกผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ โดยตั้งเป้าหมายยอดอนุมัติการค้ำประกันอย่างน้อย

ร้อยละ 10 ของวงเงินโครงการในแต่ละรูปแบบโครงการย่อยที่ได้รับอนุมัติ และได้เริ่มทดสอบการนำหลักการ Risk 

Sharing มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในปี 2564 
 ดังนั ้น ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเช ื ่อ ไม่ว ่าจะเป็นกลุ ่ม Government Products                           
หรือ Commercial Products จะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อให้มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการนำกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. มาใช้บริหารความเสี่ยงใน
การปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้น และยัง
สามารถลดการพึ ่งพางบประมาณของรัฐบาลในการจัดทำโครงการค้ำประกันสินเชื ่อ รวมทั้งช่วยสร้างรายได้
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ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่ บสย. โดยมีรายละเอียดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บสย. ปี 2564 – 2568 แสดงตาม
แผนภาพดังต่อไปนี้ 

 
 
 

จากบทบาทและภารกิจนับจากการจัดตั้ง บสย. ในการเป็นกลไกหลักสำคัญเพ่ือลดอุปสรรคในการเข้าถึง
สินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs ที่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อยังคงอิงกับหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสำคัญ ทั้งนี้ 
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs ที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกัน หรือ
หลักประกันไม่เพียงพอให้ได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอกับความต้องการ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้
บริการสินเชื่อโดยการร่วมรับภาระความเสี่ยง (Risk Sharing) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์หรือ
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ของ บสย. ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการดำเนินงานโครงการคำ้ประกันสินเชื่อ  
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จ านวนรายการ จ านวนรายลูกค้า วงเงินอนุมัติ (ลบ.) สินเช่ือท่ีได้รับอนุมัติคร้ังน้ี (ลบ.) จ านวนการจา้งงานรวม

ปกติ - 2,497 2,038 6,603.34 13,744.31 14,078

จัดสรรวงเงิน - 3,282 2,784 9,395.29 19,189.21 46,728

SME-NPL - 80 76 354.45 608.97 1,192

Risk Participation - 13,083 11,772 27,852.24 48,816.22 153,734

Loan Guarantee Scheme - 1 1 5.00 10.00 106

Portfolio Guarantee Scheme  (เฟส 1) 30,000 7,473 7,033 29,989.34 58,604.19 265,827

PGS_TMB 3,000 ล้ำน 3,000 925 920 2,999.94 4,569.31 20,363

Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 2) 30,000 10,152 9,571 30,000.00 53,563.03 294,580

หน้ีนอกระบบ 3,000 332 332 37.25 37.45 557

PGS รำยสถำบันกำรเงิน (เฟส 1) 20,000 6,030 5,749 18,704.85 27,969.86 197,652

Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 3) 36,000 11,066 10,506 35,047.56 57,385.94 278,693

PGS โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขำยตรง 2,000 460 460 1,341.03 1,343.23 10,282

PGS อุทกภัย ธพว. 54 2,000 604 604 680.95 684.25 4,756

PGS Flood 2011 100,000 6,670 6,361 28,074.86 41,848.18 231,283

PGS รำยสถำบันกำรเงิน (เฟส 2) 25,000 7,710 7,333 24,193.44 37,314.97 224,570

Portfolio Guarantee Scheme (เฟส 4) 24,000 7,647 7,463 23,999.87 40,250.95 162,391

PGS IBank Big Five 700 35 35 99.84 184.70 643

PGS New/Start-up SMEs 10,000 3,421 3,337 2,109.30 2,213.80 17,667

PGS_PIL55 3,160 3,160 7,496.65 7,502.35 53,508

PGS_PIL56 3,780 3,773 11,519.88 11,520.38 65,475

PGS_PIL57 3,746 3,699 178.76 178.76 1,241

PGS_PIL58 18,239 16,779 7.29 7.29 95

PGS รำยสถำบันกำรเงิน (เฟส 3) 10,000 21,030 19,314 8,899.51 12,149.58 156,982

PGS5/56 15,098 14,230 61,503.33 103,574.02 372,144

PGS5/57 46 46 54,046.63 91,813.70 454,197

PGS5/58 4 4 42,624.31 65,572.37 285,789

Micro SMEs GSB 3,000 41 41 5.65 5.95 117

BI SCBT 6,000 2,068 2,028 4,103.97 4,482.38 103,849

TCG Renew - 7,205 6,511 26,052.06 0.00 165,421

SMEs Halal Trade 1,000 2 2 9.20 24.20 178

OTOP และวิสำหกิจชมุชน 10,000 221 220 77.76 91.90 1,259

BI SCBT Y2014 10,000 628 612 1,379.09 1,464.62 37,526

BI SCB Y2014 1,000 9 9 47.86 73.34 99

BI CIMB THAI Y2015 2,000 25 25 254.98 587.91 1,543

Policy Loan 15,000 4,378 4,355 12,673.96 13,194.74 82,845

PGS รำยสถำบันกำรเงิน (เฟส 4) 10,000 4,152 4,102 9,999.97 10,696.34 73,894

PGS5 (ปรับปรุงใหม่) 100,000 27,090 24,662 99,999.94 139,568.06 685,788

SMEs ทวีทุน (PGS6) 19,000 6,923 6,659 18,678.01 31,503.62 167,541

อุทกภัยภำคใต้ ธพว. 60 632 632 1,623.62 1,804.79 9,561

อุทกภัยและภัยพิบัติ ธพว. 60 4,085 4,078 2,323.39 2,607.49 13,210

SMEs Transformation Loan 15,000 21,147 19,635 13,572.75 14,570.42 93,831

SMEs ทวีทุน (PGS6 ปรับปรุงใหม่) 81,000 938 937 81,000.00 133,491.85 563,271

BI SMEs BAAC 1,000 375 367 999.38 1,811.60 6,325

PGS รำยสถำบันกำรเงิน เฟส 5 5,000 909 908 1,534.50 2,256.22 13,472

โครงการ วงเงินค้ าประกัน (ลบ.)
ผลการด าเนินงานสะสม ณ 31 ธันวาคม 2564
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ที่มา: ระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ 
 
 
 
 

จ านวนรายการ จ านวนรายลูกค้า วงเงินอนุมัติ (ลบ.) สินเช่ือท่ีได้รับอนุมัติคร้ังน้ี (ลบ.) จ านวนการจา้งงานรวม

PGS7 SMEs ประชำรัฐและนโยบำยรัฐ (ผ่ำน KTB) 10,000 1,181 1,169 821.26 1,101.37 3,041

PGS7 SMEs นิติบุคคลบัญชเีดียว 20,000 2,491 2,428 9,410.88 13,912.81 82,297

PGS7 SMEs รำยเล็ก 30,000 15,621 15,203 21,782.42 28,934.24 146,788

PGS7 SMEs ท่ีได้รับสินเชื่อผ่ำน SFIs 40,000 2,678 2,610 10,824.85 19,123.07 92,285

PGS7 SMEs ท่ัวไป 30,000 4,915 4,693 22,025.51 37,773.59 157,856

รำยสถำบันกำรเงิน (เฟส 6) 10,000 1,480 1,469 5,856.50 8,184.97 53,409

PGS Renew 2559-2562 - 349 344 291.11 0.00 4,528

PGS Renew 2560-2563 - 6,188 5,529 18,826.60 0.00 85,904

PGS Renew 2561-2564 - 2,229 1,957 5,499.28 0.00 35,737

PGS Renew 2563-2566 - 1,615 1,582 1,272.79 0.00 25,182

PGS Renew 2564-2567 - 1,240 1,216 2,627.72 0.00 16,746

Micro Entrepreneurs ระยะท่ี 1 5,000 49,950 49,676 5,000.00 5,140.34 100,591

Micro Entrepreneurs ระยะท่ี 2 13,500 167,946 142,034 13,499.99 14,047.17 317,067

Micro Entrepreneurs ระยะท่ี 3 15,000 190,981 184,770 14,999.99 15,299.63 368,745

Micro4 บสย. Micro ท่ัวไป 17,000 121,442 117,749 17,000.00 17,067.14 650,144

Micro4 บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด 1437.46 27,021 27,017 1,437.46 1,437.46 37,317

Micro4 บสย. Micro รำยเล็กเสริมทุน 6,562.54 28,813 28,758 2,089.79 2,093.79 41,067

Start-up & Innovation 10,000 1,212 1,205 1,993.83 2,343.12 11,031

สัญญำเชำ่ซ้ือ เชำ่แบบลิสซ่ิงและสินเชื่อแฟ็กเตอริง 1,000 690 584 1,000.00 1,164.05 10,961

Start-up & Innobiz 8,000 3,689 3,526 6,579.50 7,314.13 43,641

PGS8 บสย. SMEs ดีแน่นอน 64,000 21,340 19,980 63,999.93 95,747.59 450,252

PGS8 บสย. SMEs บัญชเีดียว 14,400 3,635 3,424 14,399.54 21,278.44 128,456

PGS8 บสย. SMEs ท่ีได้รับสินเชื่อหนังสือค้ ำประกัน 2,000 128 116 1,999.93 4,004.65 13,464

PGS8 บสย. SMEs Supply chain/Franchines 600 136 130 599.18 697.43 1,938

PGS8 บสย. SMEs D ยกก ำลังสำม 5,000 3,613 3,546 5,000.00 6,078.84 53,282

PGS8 บสย. SMEs สร้ำงไทย 50,000 21,051 20,729 49,999.64 54,580.32 531,412

PGS8 บสย. SMEs เชำ่ซ้ือลิสซ่ิง 150 19 4 46.51 46.52 1,692

PGS5 ขยำยเวลำ - 1,020 992 1,656.45 0.00 15,520

PGS8 บสย. SMEs พลิกฟ้ืนท่องเท่ียว 3,700 1,084 1,070 3,101.58 3,558.81 38,454

PGS8 บสย. SMEs ชวิีตใหม่ 10,000 2,538 2,505 9,999.73 13,208.68 79,749

PGS ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส 57,000 4,726 4,660 6,950.91 7,138.73 124,913

PGS9 บสย. SMEs ดีแน่นอน 85,000 14,157 13,222 58,788.01 73,290.47 345,916

PGS9 บสย. SMEs บัญชเีดียว 11,000 1,584 1,540 6,684.38 8,507.48 58,911

PGS9 บสย. SMEs ท่ีได้รับสินเชื่อหนังสือค้ ำประกัน 2,000 58 54 880.11 1,312.92 446

PGS9 บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด 5,000 1,488 1,480 4,999.96 5,564.72 34,135

PGS9 บสย. SMEs ค้ ำจุน 10,000 2,344 2,293 9,999.94 11,214.08 65,639

PGS9 บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด2 74.25 21 21 74.25 79.15 1,550

PGS9 บสย. SMEs ส่งออก-น ำเข้ำ 1,000 79 77 294.50 428.26 2,663

พ.ร.ก. สินเชื่อฟ้ืนฟู 100,000 30,982 29,469 95,539.89 96,867.70 952,384

พ.ร.ก. สินเชื่อฟ้ืนฟู ระยะท่ี 2 กลุ่ม Micro & SMEs 9,433 9,240 22,745.16 24,501.71 220,834

พ.ร.ก. สินเชื่อฟ้ืนฟู ระยะท่ี 2 กลุ่ม Corporate 901 881 12,658.38 12,664.38 94,474

Grand Total 1,578,124 979,467 705,880 1,235,358.44 1,674,600.19 10,834,684

100,000

โครงการ วงเงินค้ าประกัน (ลบ.)
ผลการด าเนินงานสะสม ณ 31 ธันวาคม 2564
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นอกเหนือจากภารกิจในการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเต็มกำลัง ด้วยมุมมองในการ

ยกระดับการบริการและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก “นายประกันสู่ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” และด้วยมุมมองใน

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศตลอดจนเพื่อช่วยให้ SMEs สามารถพลิกฟื้นคืนสู่ศักยภาพได้โดยเร็ว รวมทั้งเพื่อการเตรียมความพร้อม

และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs  ทั้งในภาวะปรกติและวิกฤตต่าง ๆ ผ่านการจัดตั้ง “ศูนย์ที่ปรึกษา

ทางการเงิน SMEs” หรือ “บสย. F.A. Center” โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินทั้งในด้านสินเชื่อ การปรับโครงสร้าง

หนี้ และการจัดการธุรกิจ ด้วยคำปรึกษาเชิงลึกและคำแนะนำอย่างบูรณาการกับสำนักงานเขตทั้ง 11 แห่ง และ

ช่องทาง Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ของ บสย.  โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้ 

ที่มา: ระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ โดยฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 

การให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs  
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บสย. ให้ความสำคัญกับการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ทุกกลุ่มเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่างมีความสำคัญเกี่ยวข้องต่อการ
ดำเนินงานและความสำเร็จขององค์กร และเป็นเสียงสะท้อนสำคัญในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร โดยดำเนินการผ่านกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
และแผนการบริหารจัดการองค์กรในระดับต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจนพร้อมทั้งวิเคราะห์และจำแนกความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
และนำมาพิจารณาเพื ่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เหมาะสมภายใต้กรอบกลยุทธ์ (Strategic Themes) และสามารถติดตามผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ Strategic 
Positioning ขององค์กร โดยสรุปเป็นแผนผังความเชื่อมโยง ดังนี้ 

การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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พร้อมกันนี้ เพื่อให้บรรลุในเป้าหมายการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่วางไว้และสนับสนุนต่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็น
ระบบ ตามกรอบแนวทางตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 
Model (SE-AM) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) บสย. ได้
กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไว้ด้วย    

 

 

 

จากผลการวิเคราะหแ์นวนโยบาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะต่าง ๆ  
ซ่ึงต่างยังคงมุ่งความสำคัญในการให้ บสย. ขยายผลความช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนคู่ขนาน
กับการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สอดรับกับพลวัตสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยผลการ
ดำเนินงานสำคัญท่ีแสดงความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้   
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลต่าง 

ยอดอนุมัติค้ำประกัน (ล้านบาท) 80,000 245,548 +165,548 

จำนวน LG อนุมัติ (ฉบับ) 129,285 245,243 +115,958 

การขยายฐานลูกค้าใหม่ (ราย) 97,120 163,474 +66,354 

Penetration Rate (%) 21.00% 22.52% +1.52% 

 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร 
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ผลจากยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) นำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
โครงการค้ำประกันสินเชื่อทั้งในด้านปริมาณและในเชิงคุณภาพที่ตอบสนองและเอื้ออำนวยต่อความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า SMEs ให้มีความแตกต่างและยืดหยุ่นตามคุณลักษณะและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ 
SMEs ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งในภาวะปรกติและภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่สำคัญของประเทศ ดังนี้  

ที่มา: ระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ และระบบ Dashboard Cockpit 
โดยในปี 2564 บสย. ได้มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ครอบคลุม SMEs ทุกกลุ่มรวมทั้ง

กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุน พร้อมกับเสริมเสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการสินเชื่อในการอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้
อย่างทั่วถึงและเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้  

ที่มา: ระบบ Dashboard Cockpit โดยฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ 

การค้ำประกันสินเชื่อ 
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ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SMEs) และ Start up ซึ่งเป็น

กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยระดับฐานรากที่มีความสำคัญทั้งในด้านจำนวนผู้ประกอบการและการจ้างงาน โดย 

บสย. ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวตามกลยุทธ์ SMEs Segmentation อย่าง

ต่อเนื่องนับจากปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มฐานรากและขยาย

ผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม สรุปไดด้ังนี้  

 
ที่มา: ระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ 
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ในปี 2564 บสย. มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของโครงสร้างรายได้ที่มีนัยสำคัญต่อผลกำไร คือ มีการเติบโต

ของสัดส่วนรายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐเพ่ิมสูงขึ้นเกือบเท่าตัว จากสัดส่วน 38.78 ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนเป็น 62.07 

ในปี 2564  เป็นผลจากที่ บสย. วิเคราะห์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อ

ภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อการลงทุน และรัฐบาลได้มอบหมายให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อช่วยเหลือ SMEs เพ่ิม

มากขึ้น ดังนั้น บสย. จึงปรับกลยุทธ์มุ ่งเน้นการจัดหารายได้จากการขยายการค้ำประกันที่เพิ่มสูงขึ้นเพื ่อให้

สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงาน ส่งผลให้มีจำนวนเงินรายได้จากกลยุทธ์นี้เพิ่มมากขึ้นและมีความสำคัญเป็น

สัดส่วนรายได้หลักในปี 2564 ในขณะที่สัดส่วนของรายได้จากการบริหารเงินกองทุนและรายได้ดอกเบี้ยมีอัตรา

ลดลงจากเดิม 

 สำหรับสัดส่วนของรายได้จากค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและรายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐที่มีสัดส่วน

รายได้ที่สูง แต่เมื่อมีการหักการกันสำรองค่าประกันชดเชยในส่วนของโครงการ PGS ในคราวเดียวกันด้วยจำนวน

เท่าเงินเท่ากัน จึงคงเหลือยอดรายได้สุทธิในสัดส่วนที่น้อยมากและไม่มีนัยสำคัญต่อผลกำไรของ บสย.   

จ านวน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

จ านวน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกัน 8,155.11          575.74       6,712.10         840.12         

   หัก ค่ำประกันชดเชย 8,149.44          575.34       6,678.41         835.90         

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ าประกันสุทธิ 5.67               0.40          33.69             4.22            

รำยได้เงินชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 3,946.47          278.61       1,660.32         207.81         

   หัก ค่ำประกันชดเชย 3,946.47          278.61       1,660.32         207.81         

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ าประกันสุทธิ -                 -            -                -             

รำยได้ดอกเบ้ียสุทธิ 232.44            16.41         174.51            21.84          

รำยได้จำกกำรบริหำรเงินกองทุนสุทธิ 246.27            17.39         218.10            27.30          

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 52.87              3.73          62.78             7.86            

รำยได้จำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 879.22            62.07         309.87            38.78          

รายรายได้สุทธิ 1,416.46          100.00       798.95           100.00         

2564 2563

โครงสร้างรายได้

 
 

 

 

 

โครงสร้างรายได้ 
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สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 
2564 โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยบรรเทาให้สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่อนคลายลง ทั้งด้านสังคมและด้าน
เศรษฐกิจ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการ
ทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19  ทำให้สถาบัน
การเงินมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น โดยได้มีการปรับกลยุทธ์ ปรับ
กระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพสินเชื่อ เช่นเดียวกับ 
บสย. ที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ดำเนินการค้ำ ประกัน
สินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งกลุ่มทั่วไป กลุ่มฐานราก และกลุ่มเปราะบาง ผ่านโครงการค้ำประกัน
สินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 (PGS 9) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟ้ืนฟู อีกทั้งการให้คำปรึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางการเงินผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) 
 ภาพรวมการดำเนินงานในรอบปี 2564 บสย. ยังคงเพิ่มบทบาทการดำเนินงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อ
ให้ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีการปรับกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่ยังคงพนักงานไว้ในจำนวนเท่าเดิม โดยมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน จนทำให้
ยอดค้ำประกันเติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 38.74 นับเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลได้อย่าง
รวดเร็วและบรรลุผลตามเป้าหมาย  ในด้านของผลประกอบการทางการเงิน บสย. มีผลกำไรสุทธิของงวดปี 2564 
บสย. จำนวน 818.23 ล้านบาท เป็นผลจากความสามารถในการปรับกลยุทธ์เพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุนที่มีความผันผวนซึ่งกระทบต่อ
รายได้จากเงินลงทุนที่เป็นรายได้หลักของ บสย. ดังนั้น บสย. จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จากช่องทางอ่ืน 
ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินที่มาใช้บริการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ บสย. ประสบ
ผลสำเร็จ โดยในปี 2564 บสย. มีรายได้จากค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เติบโตขึ้น ในอัตราร้อยละ 431.51 และกลายเป็น
แหล่งรายได้ท่ีสำคัญสามารถทดแทนผลตอบแทนจากการลงทุนในเงินกองทุนส่วนบุคคลและสภาพคล่องที่ลดลงได้ 
นอกจากนี้ บสย. ยังปรับกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยออกมาตรการจูงใจลูกหนี้เพื่อชำระ
หนี้  ซึ่งสรุปข้อมูลผลประกอบการประจำปี ได้ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
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1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

1.1 รายได้ 
หน่วย : ล้านบาท

อัตราการเติบโต
ปี 2564-2563

รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกัน 8,155.11 6,712.10 21.50%
   หัก ค่ำประกันชดเชย (8,149.44) (6,678.41) 22.03%
รำยได้เงินชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 3,946.47 1,660.32 137.69%
   หัก ค่ำประกันชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ (3,946.47) (1,660.32) 137.69%
รำยได้ดอกเบ้ียสุทธิ 232.44 174.51 33.20%
ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 246.26 218.10 12.91%
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 52.87 62.78 -15.79%
รำยได้จำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 879.22 309.87 183.74%

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,416.46 798.95 77.29%

รายได้ ปี 2564 ปี 2563

  
รายได้ 

 ในปี 2564 บสย. มีรายได้รวมก่อนหักค่าประกันชดเชย จำนวน 13,512.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
จำนวน 4,374.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.88  โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
เพ่ิมข้ึนจากยอดการค้ำประกันที่เติบโต นอกจากนี้รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ และรายได้จากธุรกรรมนโยบาย
รัฐ เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากการปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ เพิ่มขึ้นจากการ
ให้บริการ เมื่อหักการกันสำรองค่าประกันชดเชย จะเหลือรายได้รวมจากการดำเนินงาน จำนวน 1,416.46 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 617.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.29 โดยรายได้แบ่งเป็น 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันและค่าประกันชดเชย  
 รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐและค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ  
 บสย. ปฏิบัติตามกรอบของผู้กำกับดูแลที่ให้นำรายได้จากค่าธรรมเนียมค้ำประกันโครงการ Portfolio 
Guarantee Scheme (PGS) มาตั้งสำรองเตรียมจ่ายค่าประกันชดเชยทั้งจำนวน เช่นเดียวกับรายได้เงินชดเชยจาก
ธุรกรรมนโยบายรัฐ ที่เกิดจาก บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามโครงการที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรี โดยรัฐบาล
จะจ่ายเงินชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย. จะ
บันทึกเงินที่นำมาชดเชยความเสียหายโครงการฯ เป็นรายได้ (บัญชีรายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ) 
พร้อมทั้งบันทึกเป็นรายจ่าย (บัญชีค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ) ในคราวเดียวกันด้วยจำนวนเท่าเงิน
เท่ากัน ดังนั้น รายการเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อกำไรขาดทุนของ บสย. แต่อย่างใด  
 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
 บสย. มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการบริหารเงินสภาพคล่อง ที่ได้มาจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
และอ่ืน ๆ เพื่อรอการจ่ายค่าประกันชดเชยตามพันธสัญญาที่ค้ำประกันไว้  โดย บสย. ได้นำเงินไปฝากธนาคารหรือ
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ซื้อตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและมีความมั่นคงตามกรอบนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บสย.  
 
 กำไรสุทธิจากเงินลงทุน 
 บสย. มีกำไรสุทธิจากเงินลงทุน จากการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งได้นำเงินนี้ไปลงทุนเพื่อเน้นการ
แสวงหาผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี ้ยและเงินปันผล โดยได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็น
ผู้ดำเนินการบริหาร โดยลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน ที่กำหนดให้ลงทุนในตราสารหนี้ต่อตราสารทุน 85 : 
15 และสามารถปรับการลงทุนในตราสารทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  ซึ่งผลการ
บริหารเงินกองทุนปี 2564 มีอัตราผลตอบแทนสุทธิร้อยละ 3.72 สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Benchmark) ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนสุทธิร้อยละ 2.75 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน 
คิดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยอิงกับผลการดำเนินงานเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) และ 
บสย. มีการประเมินผลการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกรอบหกเดือน  
 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ 
 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ เป็นรายได้อื่นที่นอกเหนือจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ที่ บสย. มี
การเรียกเก็บเพิ่มเติมจากการให้บริการ ซึ่งเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ำประกันตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
มติจากคณะรัฐมนตรี เช่น รายได้ค่าจัดการค้ำประกัน รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน รายได้จาก
การติดตามค่าประกันชดเชย (รายได้ติดตามหนี้) รายได้ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกการค้ำประกัน รายได้จาก
โครงการที่ครบอายุการค้ำประกัน เป็นต้น  
 รายได้จากการดำเนินงานอ่ืนๆ 
 รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ที่ บสย. มีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
จากการให้บริการ ซึ่งเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ำประกันตามโครงการที่ บสย. ดำเนินการเอง เช่น รายได้ค่า
จัดการค้ำประกัน รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน รายได้จากการติดตามค่าประกันชดเชย (รายได้
ติดตามหนี้) รายได้ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกการค้ำประกัน รายได้จากโครงการที่ครบอายุการค้ำประกัน เป็น
ต้น รวมถึงรายได้อ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับธุรกรรมการค้ำประกัน 
 
  1.2 ค่าใช้จ่าย 

หน่วย : ล้านบาท 
 

อัตราการเติบโต

ปี 2564-2563

ค่ำใช้จ่ำยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 542.72 479.79 13.12%

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 55.51 66.21 -16.16%

รวมค่าใช้จา่ย 598.23 546 9.57%

ค่าใช้จา่ย ปี 2564 ปี 2563
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ค่าใช้จ่าย 
 ในปี 2564 บสย. มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 598.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 52.23  ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.57  โดยค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 
 
 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 
 เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงตามธุรกรรมของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมติจากคณะรัฐมนตรี และ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับการปันส่วนตามสัดส่วนภาระค้ำประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ 
 เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงตามธุรกรรมของโครงการที ่ บสย. ดำเนินการเอง และค่าใช้จ่าย   
ดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับการปันส่วนตามสัดส่วนภาระค้ำประกันแต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
   
 1.3 กำไรสุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท 

อัตรำกำรเติบโต

ปี 2564-2563

ก ำไรสุทธิ 818.23 252.95 223.47%

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมลูค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 124.30 -122.23 201.69%

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 942.53 130.72 621.03%

ก ำไรสุทธิ ปี 2564 ปี 2563

 
   

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น กำไรสุทธิของ บสย. สำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 565.28 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 223.47 จากปีก่อน และมีผลกำไรต่อหุ้น 12.21 บาท เป็นผลมาจาก บสย. ได้ปรับกลยุทธ์การ
ดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่น ๆ ซึ่งพบว่า รายได้อื่นมีอัตราเติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 150.13 โดย
เป็นรายได้จากค่าจัดการการค้ำประกันกลุ่มใหม่ที่เรียกเก็บในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 0.10 เป็นร้อยละ 
0.50 (ผันแปรตามยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นของโครงการ PGS 9 และ Micro Entrepreneur 4 
และ PGS ขยายเวลา) และรายได้จากโครงการที่ครบอายุการค้ำประกัน  
  ทั้งนี้ บสย. มีสินทรัพย์ทางการเงินที่ บสย. ยังถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต้องวัด
มูลค่ายุติธรรมที่แสดงให้เห็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ โดยมีกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
จำนวน 124.30 ล้านบาท  ส่งผลให้ บสย. มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 942.53 ล้านบาท  
 

 
2. งบแสดงฐานะการเงิน 

2.1 สินทรัพย ์
 ณ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 38,626.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

7,205.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.93 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 หน่วย : ล้านบาท 

อัตราการเติบโต

ปี 2564-2563

เงินสดและรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 421.47 357.46 17.91%

เงินลงทุนสุทธิ 33,925.37 27,285.29 24.34%

ลูกหน้ีรอกำรชดเชยจำกรัฐบำลตำมธุรกรรมนโยบำยรัฐ 3,804.77 3,499.18 8.73%

สินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์อ่ืน 474.76 278.75 70.32%

รวมสินทรัพย์ 38,626.37 31,420.68 22.93%

สินทรัพย์ ปี 2564 ปี 2563

    

 เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
 เป็นเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 จำนวน 421.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.91 จากปีก่อน ซึ่งเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และใบรับฝากเผื่อเรียก 

 
เงินลงทุนสุทธิ 

 เงินลงทุน บสย. ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนเงินลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 33,925.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
24.34 จากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื ่อขาย  โดยเงินลงทุนดังกล่าวมาจากส่วนที่เป็น
เงินกองทุนสุทธิที่มาจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่วนที่มาจากค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เงินอุดหนุนและเงิน
ชดเชยค่าความเสียหาย ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ ซึ่งมีไว้สำหรับจ่ายค่าประกันชดเชยที่ต้องจ่ายตามพันธ
สัญญาจากการค้ำประกันสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่าง ๆ   
 บสย. มีการบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ตามนโยบายการลงทุนของ 
บสย. ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยแบ่งการบริหารเงินลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 
เงินกองทุนส่วนบุคคล โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดย บสย. ได้ว่าจ้าง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมในการ
จัดการกองทุน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีเงินกองทุนส่วนบุคคลสุทธิ จำนวน 10,361.00 ล้านบาท และกลุ่มที่ 2 เงิน
ลงทุนเพื่อการบริหารเงินสภาพคล่อง ที่ บสย. บริหารเอง ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เงินฝากประจำ 
หุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตที่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เป็นต้น โดยมีมูลค่าเงินสภาพคล่องสุทธิ ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 
23,564.37 ล้านบาท 
 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 
 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3,804.77 ล้าน
บาท จากมติคณะรัฐมนตรีให้ บสย. ดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยรัฐบาลจะ
จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทน SMEs และชดเชยความเสียหายจากโครงการค้ำประกัน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 
รัฐบาลยังจ่ายเงินตามงวดให้แก่ บสย. ไม่ครบถ้วน ดังนั้น บสย. จึงได้ตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้  
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สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อ่ืน 

 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 474.76 ล้านบาท โดยสินทรัพย์
ถาวรได้แก่ อาคารสถานที่ เครื ่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ ่งรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การเช่า ซึ่งมีการตัดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายตามมาตรฐานบัญชีเรียบร้อย
แล้ว ส่วนสินทรัพย์อ่ืนได้แก่ ดอกเบี้ยค้างรับ เงินทดรอง ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
  

2.2 หนี้สิน 
ณ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีหนี้สินรวม จำนวน 28,712.53 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน6,456.86 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.01 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

อัตราการเติบโต
ปี 2564-2563

ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันรับล่วงหน้ำ 5,690.79 2,716.82 109.47%

เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมจำกรัฐบำล 189.27 485.82 -61.04%

เงินชดเชยควำมเสียหำยโครงกำรจำกรัฐบำล 8,979.80 10,681.54 -15.93%

ส ำรองค่ำประกันชดเชย 13,481.03 8,167.08 65.07%

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและหน้ีสินอ่ืน 371.64 204.41 81.81%

หน้ีสิน ปี 2564 ปี 2563

 
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับล่วงหน้า 

 เมื่อ บสย. มีการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการต่าง  ๆ และดำเนินการออกหนังสือค้ำประกัน 
บสย. จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันไปในคราวเดียวกัน ซึ่งจะเก็บเป็นรายปีหรือเก็บล่วงหน้าตาม
ระยะเวลาของการค้ำประกัน รับรู้เป็นรายการค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับล่วงหน้าไว้ และทยอยรับรู้เป็นรายได้ของ 
บสย. เป็นรายเดือน โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับล่วงหน้า จำนวน 5,690.79 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 109.47  เป็นผลมาจากการเติบโตของปริมาณการค้ำประกันสินเชื่อ 
 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 
 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 189.27 ล้านบาท เป็นการบันทึกรายการที่ 
บสย. ได้เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ บสย. ดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทน SMEs ซึ่ง บสย. จะทยอยขอเบิก
เงินจากรัฐบาลตามสัดส่วน และจะรับรู้เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมเป็นรายได้ทุก ๆ เดือน  
 เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล 
 เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 8,979.80 ล้านบาท เป็นการบันทึก
เงินสมทบที่ บสย. ได้รับจากรัฐบาล เพื่อชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง 
บสย.จะทยอยขอเบิกเงินจากรัฐบาล เพื่อให้ บสย. มีเงินเพียงพอสำหรับจ่ายค่าประกันชดเชยความเสียหายให้กับ
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สถาบันการเงินผู้ให้กู้ตามพันธสัญญาที่ตกลงไว้  และจะนำเงินดังกล่าวมาจ่ายชดเชยความเสียหายจากการค้ำ
ประกันให้กับผู้ให้กู้ตามท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกิดวงเงินความเสียหายสูงสุดที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี  

สำรองค่าประกันชดเชย 
 บสย. มีสำรองค่าประกันชดเชย ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 13,481.03 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรอง
ค่าประกันชดเชยสำหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามประเภทการค้ำประกันและเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการที่ บสย. เข้าไป
รับภาระการค้ำประกัน SMEs กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้  โดยมีหลักเกณฑ์การตั้งสำรองค่าประกันชดเชย 2 กลุ่ม
ตามประเภทของโครงการค้ำประกัน คือ  
 กลุ่มโครงการค้ำประกันสินเชื่อปกติ (โครงการปกติ โครงการ NPL โครงการ MOU และโครงการ RP) จะ
ตั้งสำรองค่าประกันชดเชยตามการจัดชั้นสินทรัพย์ โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1,050.22 ล้านบาท 
 กลุ่มโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) จะตั้งสำรองค่าประกันชดเชยใน
อัตราร้อยละ 100 ด้วยจำนวนเงินเท่ากับการรับรู้ รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสุทธิในปีนั้น ๆ  โดย ณ 31 
ธันวาคม 2564 มีจำนวน 12,430.81 ล้านบาท 
   

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินอื่น 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินอ่ืน ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 374.64 ล้านบาท โดยภาระ

ผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ
ปฏิบัติตามระเบียบสวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งได้ประมาณการภาระผูกพันสำหรับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยคำนวณอย่างสมเหตุสมผลตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ส่วนหนี้สินอื่น ได้แก่ 
เจ้าหนี้อ่ืน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า 
 2.3 ส่วนของเจ้าของ 
  ณ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีส่วนของเจ้าของ จำนวน 9,913.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
748.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.17 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

อัตรำกำรเติบโต

ปี 2564-2563

ทุนเรือนหุ้น (ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว) 6,702.47 6,702.47 0.00%

ก ำไรสะสม 3,144.68 2,520.15 24.78%

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 66.69 -57.61 -215.76%

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท) 5.42 2.89 87.54%

ส่วนของเจ้ำของ ปี 2564 ปี 2563

 
 

 บสย. มีทุนจดทะเบียน จำนวน 68,399,467 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 
จำนวน 67,024,730 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วน  ร้อยละ 
95.49 และเมื่อมีกำไรจากการดำเนินงานแต่ละงวดปี บสย. จะกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 
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20 ของกำไรสุทธิประจำปี และบันทึกกำไรส่วนที่เหลือไว้ในรายการกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ทั้งนี้ บสย. มี
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามผล
ประกอบการ โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา
หุ้นละ 5.42 บาท  
 

3. กระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

ข้อมูล ปี 2564 ปี 2563

เงินสุดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 6,628.84 6,342.47

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,357.63) (5,826.02)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (207.20) (306.91)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 64.01 209.54  
 

 บสย. มีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน ซึ่งจัดว่าเป็นปกติของธุรกิจ มีกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน มาจากการบริหารเงินลงทุน การลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และมีกระแสเงิน
สดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จากการจ่ายเงินปันผล และจ่ายชำระคืนหนี้ตามสัญญาเช่า โดย ณ 31 ธันวาคม 
2564  บสย. มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 421.47 ล้านบาท  
 

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (Return on Asset: ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Return on Equity: ROE) ณ สิ้นปี 2564 บสย. มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยที่

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2564 2563 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉลี่ย (ROA) 2.34% 0.91% 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 8.58% 2.74% 

อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม 8.55% 3.38% 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานตอ่รายได้จากการด าเนินงาน 

(Cost to Income) 
6.57 7.43 

อัตราส่วน NPGs ต่อภาระค า้ประกันคงเหลือ 9.31 11.88 

อัตราเงนิกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี่ยง (BIS Ratio) 32.58 41.76 
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ร้อยละ 2.34 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 8.58 อัตราผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ผลการดำเนินงานในปี 2564 เติบโตขึ้น 
 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ณ สิ้นปี 2564 ที่ร้อยละ 8.55 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีอัตราอยู่ที่ 
ร้อยละ 3.38 เป็นผลจากการขยายสินเชื่อค้ำประกันเพ่ิมขึ้น และรายได้จากการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.91 รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.20 และรายได้อ่ืน ๆ และรายได้จากธุรกรรม
นโยบายรัฐเพิ่มข้ึนร้อยละ 150.12   
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (Cost to Income) ในปี 2564 มีอัตรา
ร้อยละ 6.57 ซึ่งลดลงจากปี 2563 แสดงให้เห็นว่าการบริหารรายจ่ายในปี 2564 ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนเมื่อ
เทียบกับปีก่อน 
 อัตราส่วน NPGs ต่อภาระค้ำประกันคงเหลือ ในปี 2564 บสย. มีสัดส่วน NPGs ต่อภาระค้ำประกัน
คงเหลือ เท่ากับร้อยละ 9.31 ลดลงจากปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขยายการค้ำประกันที่ทำให้ บสย. มี
ปริมาณฐานภาระค้ำประกันสินเชื่อที่เพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี 

 อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) บสย. มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นปี 
2564 เท่ากับร้อยละ 32.58 ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากมีสินทรัพย์เสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนระหว่างปี โดย บสย. ยังคงระดับ
ความมั่นคงและความสามารถในการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ของ บสย. ที่เพิ่มขึ้น 
 สำหรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ฉบับที่ 9 (Thai 
Financial Reporting Standards 9 : TFRS 9) มาใช้นั้น กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตาม TFRS9 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 มกราคม 
2568 โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ให้
สถาบันการเงินเพาะกิจถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่ง 
บสย. ได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน ทั้งนี้ บสย. ได้มีการเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อมใน
การใช้ TFRS9 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบ 
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บสย. ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาตรฐานขององค์การแห่ง
ความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) ฉบับ GRI Standard และเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับ บสย. 
รวมทั้งแนวทางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามหลัก (Environmental, Social, and Governance: ESG) มา
กำหนดเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืน พร้อมจัดทำโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบบริหาร
จัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน และระบบติดตามประเมินผล เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางด้าน
ความยั่งยืนอย่างเกิดประสิทธผล โดยสอดคล้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซ่ึงจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของ บสย. 
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อปัจจัยความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ซึ่งผ่านการจัดลำดับความสำคัญตามหลักสารัตถ
ภาพ (Materiality Principle) โดยคำนึงถึงมิติในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างคุณค่าระยะยาวสำหรับ บสย. และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

บสย. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาความยั ่งยืนที ่ชัดเจน โดยคณะกรรมการ บสย.  
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ บสย. ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน รวมทั้งมีคณะทำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนที่กลั่นกรองปัจจัยความยั่งยืน นโยบายฯ 
และคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งติดตามผลสำเร็จด้านการพัฒนาความยั่งยืนอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ดปัจจัยความยั่งยืนจัยค วามยั่งยืน 

ผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในการกำหนดกรอบแนว
ทางการดำเน ินงานตาม
นโยบายและเป้าหมายใน
ด้านการพัฒนาความยั่งยืน  
• ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

• สำนักพัฒนาองค์กร 

 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาความยั่งยืนด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ในกระบวนการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
• ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภณัฑ ์

• ฝ่ายส่งเสรมิลูกคา้และพัฒนาผู้ประกอบการ 

• ฝ่ายกิจการสาขา 1 และฝ่ายกิจการสาขา 2 

• ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 

• ฝ่ายบริหารความเสีย่งและกำกับปฏบิัติการ 

คณะทำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน 

หน่วยงานสนับสนนุที่
เกี่ยวข้อง 
• ฝ่ายกลยุทธ์และ

พัฒนาระบบดิจิทลั 

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

• ฝ่ายบรหิารงานกลาง 

 คณะกรรมการ บสย. 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของ บสย.  

โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาความย่ังยืน 
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บสย. กำหนดปัจจัยความยั่งยืนโดยอาศัยมาตรฐานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล  
(Global Reporting Initiative: GRI) ฉบับ GRI Standards และเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals :SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นความยั่งยืนที่เกี ่ยวข้องกับ             
การดำเนินงานตามพันธกิจและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ บสย. โดยมีกระบวนการกำหนด
ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญและขอบเขตผลกระทบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่  

1. การระบุประเด็นที ่เกี ่ยวเนื ่องกับความยั ่งยืนขององค์กรและขอบเขตผลกระทบที ่เกิดขึ ้นจาก
กระบวนการดำเนินงานของ บสย. โดยพิจารณาถึงขอบเขตผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ข้อมูลจากปัจจัยภายใน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย ตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ บสย. รวมทั้ง ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ บสย. และ
ปัจจัยภายนอก อาทิ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. ข้อมูลปัจจัยความยั่งยืน
ของคู่เทียบ อาทิ สถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศ และสถาบันค้ำประกันสินเชื่อในต่างประเทศ เพ่ือดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นตามบริบทความยั่งยืน 

2. การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ผ่านการประชุมผู้บริหารจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พิจารณาถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดับนัยสำคัญของผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมขององค์กร ตามหลักสารัตถภาพ (Materiality Principle) 

3. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา ซึ่งครอบคลุมความครบถ้วนของประเด็นความยั่งยืนที ่มี
นัยสำคัญ ซึ่ง บสย. นำมาใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนนำไปใช้ขับเคลื่อนผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนตามที่ได้
กำหนดไว้  
 
 

 

 

 

 

การกำหนดปัจจัยความย่ังยืน 
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 การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน 
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ปัจจัยความยั่งยืนของ บสย. ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

 

ปัจจัยความยั่งยืนของ บสย. คำอธิบาย 
ประเด็นความยั่งยืน 

ตาม GRI 
เป้าหมายความ
ยั่งยืนตาม SDGs 

หลักการ ESG 
Environmental Social Governance 

① ผลการดำเนินงานเชิง
เศรษฐกิจ 

บสย. เป็นสว่นหนึ่งในการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิผ่านการค้ำประกนัสินเชือ่
เพื่อชว่ยผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซ่ึงจะชว่ยทำให้
ธุรกจิของ SMEs เตบิโต และส่งผลตอ่การเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 

• Economic Performance  
 
 

   

② ผลกระทบทางอ้อมเชิง
เศรษฐกิจ 

การค้ำประกันสินเชือ่ของ บสย. ชว่ยใหส้ถาบันการเงินมีความมั่นใจในการ
ปล่อยสินเชือ่ใหก้ับผูป้ระกอบการ SMEs ได้มากขึ้น ซ่ึงช่วยเพิม่เงินทุน
หมุนเวยีนในระบบ และก่อให้เกิดการจา้งงานเพิม่ขึ้น 

• Indirect Economic Impacts  
 
 

   

③ ข้อปฏบิัตดิ้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

การดำเนินงานของ บสย. เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์การกำกบัดูแล และสอดคล้อง
ตามนโยบายการให้ความชว่ยเหลอื SMEs ของหนว่ยงานภาครัฐ 

• Socioeconomic Compliance  
   

④ ความมั่นคงทางการเงิน 
 
 

บสย. มุ่งเนน้การสร้างความมั่นคงทางการเงินและการดำเนนิงานที่มี
ประสทิธภิาพ ควบคู่กบัการช่วยเหลือ SMEs ด้านค้ำประกันสนิเชื่อ เพือ่รองรับ
การขยายบทบาทการให้ความชว่ยเหลอื SMEs ในอนาคต และลดการพึ่งพา
งบประมาณชว่ยเหลอืจากภาครัฐ 

• Economic Performance  
 

   

⑤ การเขา้ถึงบริการทาง
การเงินสำหรบัผู้ด้อยโอกาส 

 

การให้ความชว่ยเหลอื SMEs ดา้นค้ำประกนัสินเชื่อของ บสย. ครอบคลุมถึง
ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเปราะบาง หรือกลุม่ผู้ด้อย โอกาสที่ประสบความ
ยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

• Local Communities  
 

 

   

⑥ การให้ความรู้ทางการเงิน บสย. มุ่งเสริมสรา้งพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการประกอบธุรกจิรวมทั้ง
เป็นที่ปรกึษาทางการเงินและทางธรุกจิ ควบคู่ไปกบัการค้ำประกนัสินเชือ่ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืทางธุรกิจให้กบัผู้ประกอบการ SMEs 

• Marketing and Labelling  

• Indirect Economic Impacts 

 
 
 

 
 
 
 

  

⑦ การกำกับดูแลกิจการที่ด ี
 
 

บสย. ยึดมัน่การดำเนินงานบนหลกัการกำกับดูแลกจิการที่ด ีโดยได้กำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัตกิารกำกับดแูลกจิการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่
บุคลากรของ บสย. ทกุระดับ ยดึถอืปฏิบัตอิยา่งต่อเนือ่ง 

• Ethics and Integrity 

• Governance 

 

   

⑧ การเปลีย่นแปลงทางดิจิทัล 
 
 

บสย. มุ่งเนน้การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำหนดเปน็ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน เพือ่สนับสนุนการบริหารจดัการภายในองค์กร และเพิม่
ประสทิธภิาพการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการ SMEs 

- 
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กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    มิติด้านเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย : สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจภาพรวม และการบริหารจัดการผลการดำเนินงานอย่างสมดุล   

 บสย. มุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและทางธุรกิจให้แก่
ผ ู ้ประกอบการ SMEs โดยการช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเง ินทุนในระบบ จึงได้นำหลักบริหารจัดการ 
ผลการดำเนินงานอย่างสมดุลมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการตามพันธ
กิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ผ ่านการค ้ำประก ันส ินเช ื ่อ ซ ึ ่ งจะก ่อให ้ เก ิดการจ ้างงาน และส ่งผลด ีต ่อร ะบบเศรษฐก ิจโดยรวม  
ในขณะเดียวกัน บสย. มุ่งเน้นการสร้างความม่ันคงทางการเงินและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ
ขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือ SMEs ในอนาคต และลดการพ่ึงพางบประมาณช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่านการ
ดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยมีระบบการติดตามและวัดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 

ประเด็นความย่ังยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ 
 

          ผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ   
       เป้าหมาย               

สนับสนุนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจของ SMEs เติบโต และส่งผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

       แนวทางบริหารจัดการ         
สนองนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งสนับสนุน

ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม (Segment) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปริมาณที่เพียงพอกับความ
ต้องการ ผ่านการค้ำประกันสินเชื่อ เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

       ผลการดำเนินงานปี 2564      
     
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 

 

Penetration Rate 

+73% 

245,548 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

103,660 
ล้านบาท 

บสย. สามารถอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อในปี 64 รวม
ทั้งสิ้น 245,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบ
กับปีก่อนแก่ SMEs ทุกกลุ่ม 

+5% 

22.52 
% เพ่ิมขึ้น 

5.05 
% 

บสย. ช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงสินเช ื ่อสะสม 
705,893 ราย คิดเป็นสัดส่วน 22.52% จากจำนวน 
SMEs ในฐานระบบของ สสว. ปีก่อน 
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          ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ 
        เป้าหมาย 

ช่วยให้สถาบันการเงินมีความม่ันใจในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้มากขึ้น ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นในระบบ  

        แนวทางบริหารจัดการ 
เป็นกลไกที่สำคัญของภาครัฐในการสนับสนุน SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการค้ำ

ประกันสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดสินเชื่อหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น รักษาการ
จ้างงาน และก่อให้เกิดการจ้างงานส่วนเพิ่มจากการขยายธุรกิจของ SMEs เพื่อทำให้เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศเติบโต 

        ผลการดำเนินงานปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม  
       เป้าหมาย               

ช่วยเหลือ SMEs ตามนโยบายการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐโดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
       แนวทางบริหารจัดการ       

มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐในการ
สนับสนุน SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
ครอบคลุมการดำเนินการตามพันธกิจเพื ่อช ่วยเหลือผู ้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ ่ม โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

       ผลการดำเนินงานปี 2564     
     
 
 
 
 
 

ยอดอนุมัติค้ำประกันสนิเชื่อโครงการตามนโยบายของภาครัฐ 

 

ปริมาณสินเชื่อจากการค้ำประกนัต่อปี 
 

จำนวนการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น 

จากการค้ำประกันสินเชื่อปี 64 ของ บสย. ก่อให้เกิด
สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 261,545 ล้านบาท หรือ
สามารถก่อให้เกิดสินเชื่อจากการค้ำประกันฯ 1.07 เท่า 

จากการค้ำประกันสินเชื่อในปี 64 สามารถช่วยให้เกิด
การขยายตัวทางธุรกิจของ SMEs ซึ่งคาดว่าสามารถ
ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มในระบบได้กว่า 400,724 คน 

261,545 
ล้านบาท 

400,724 
คน 

+84% 

183,332 
คน 

เพ่ิมขึ้น 

+61% 

ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น 
99,289 

ในปี 2564 บสย. สามารถค้ำประกันสินเชื ่อภายใต้
โครงการท ี ่ม ี งบประมาณภาคร ัฐสน ับสน ุนส ูงถึง 
239,719 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97.63% จากวงเงินค้ำ
ประกันสินเชื ่อรวมทั้งหมด โดยเฉพาะจากโครงการ 
พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู กว่า 130,943 ล้านบาท รองลงมา 
คือ โครงการ PGS9 และ Micro4 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อน
ถึงการช่วยเหลือ SMEs ทุกกลุ่มและทุกขนาด 

55%34%

9%
2%0% 0%

พ.ร.ก.สินเช่ือฟื้นฟู PGS9 Micro4

Soft Loan Plus PGS5 ขยายเวลา Startup&Innobiz.



 

122 
 

          ความม่ันคงทางการเงิน 

        เป้าหมาย 
สร้างความม่ันคงทางการเงินและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการขยายบทบาท

การให้ความช่วยเหลือ SMEs ในอนาคต และลดการพ่ึงพาภาครัฐ 
        แนวทางบริหารจัดการ 

มุ่งเน้นการบริหารความสมดุลของรายได้และค่าใช้จ่าย เพ่ือให้องค์กรมีรายได้จากธุรกรรมหลักท่ี
สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของเงินกองทุน 
เพ่ือรองรับการขยายปริมาณการค้ำประกันสินเชื่อในอนาคต 

        ผลการดำเนินงานปี 2564  

 

 

 

 

 

         การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล      

       เป้าหมาย       
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรของ บสย.  
       แนวทางบริหารจัดการ 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อใน
รูปแบบ Digital Platform สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ผลการดำเนินงานปี 2564 

 

 

 

 

รายได้สุทธิจากการค้ำประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายพนกังาน 

Financial Gateway Data Management 

ปี 2564 
บสย. ได้จ ัดทำแผนการพัฒนา
แพลตฟอร์ม Financial Gateway 
โดยศึกษาความต้องการของ SMEs 
และแนวทางการดำเน ินงาน
ร่วมกับคู่ความร่วมมือ 

ปี 2565 
พัฒนาระบบเพื่อรองรับธรุกรรมที่
สำคัญในการให้บริการ SMEs  
 

ปี 2566-2569 
มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ
ผ่าน Online Platform  

ปี 2564 
บสย. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ 
TCG Data Prototype แ ล ะ 
Ingestion ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทั ้งภายในและภายนอก บสย. 
แบบบูรณาการ 

ปี 2565 
มีฐานข้อมูลพร้อมใช้งานเพื่อการ
ว ิ เคราะห ์และประมวลผลใน
รูปแบบ Dashboard และนำไปใช้
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ปี 2566-2569 
มีพ ันธม ิตรท ี ่สม ัครใช ้บร ิการ
(Subscriber) ฐานข้อมูลของ บสย. 

ในปี 2564 บสย. สามารถบริหารจัดการ
เพื่อให้มีรายได้จากธุรกรรมหลัก ได้แก่ รายได้
สุทธิจากการค้ำประกันและรายได้สุทธิจาก
การต ิดตามหน ี ้  ท ี ่ สามารถครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ และ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ซึ่งช่วยลด
การพึ่งพารายได้จากการบริหารเงินลงทุน ซึ่ง
มีความผันผวนสูงตามสถานการณ์ต่างๆ  

ค่าเส่ือมราคา 
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 

รายได้สุทธิสภาพคล่อง 

รายได้สุทธิตามหนี้ 

รายได้สุทธิเงินลงทุน 

รายได้สุทธิจาก 
การค้ำประกัน 

 1,386 ลบ.

ลบก 
 568 ลบ.

ลบก 
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    มิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย : การสร้างคุณค่าด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม  

บสย. ได้กำหนดทิศทางองค์กร และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งครอบคลุม ลูกค้า คู่ค้า ผู้กำหนดนโยบายและงบประมาณ บุคลากรของ บสย . ผู้
ถือหุ้น คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ สื่อมวลชน ชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
รายย่อยและกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าแหล่งถึงเงินทุน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และการเป็นที่
ปรึกษาทางด้านการเงินและการประกอบธุรกิจให้กับ SMEs เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน บสย. มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่คำนึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. มุ่งเน้นช่วยเหลือกิจการทุกภาคธุรกิจ (Business Sector) ที่
ดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจด้านการประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงทำให้ บสย. สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งสนับสนุนการ
ดำเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กรในที่สุด 
 
ประเด็นความย่ังยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
          การเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับผู้ด้อยโอกาส   

       เป้าหมาย               
มุ ่งช ่วยเหลือ SMEs กลุ ่มที ่ เข ้าถึงส ินเชื ่อจากสถาบันการเงินได้ยาก ซึ ่งครอบคลุมกลุ่ม

ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น 
       แนวทางบริหารจัดการ      

ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่าง
ทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละ กลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง 

      ผลการดำเนินงานปี 2564     
     
 
 
 

 

 

 

 

ยอดอนุมัติค้ำประกันสนิเชื่อโครงการ Micro ระยะที่ 4 ในปี 2564 บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ
โครงการ Micro4 ที่ออกแบบสำหรับ
ผ ู ้ประกอบการรายย ่อย 20,527  
ล ้ านบาท ให ้ แก ่  Micro จำนวน 
169,928 ราย หรือคิดเป็น 75% ของ
ลูกค้ารวมที่อนุมัติในปี  
ทั ้งนี ้ จากการค้ำประกันให้ Micro 
สะสมของ บสย. สามารถช่วยให้ 
Micro เข้าถึงสินเชื ่อกว่า 24.33% 
จากจำนวน Micro ในระบบ 

20,527 ลบ. 
วงเงินอนุมัติ 

169,928 ราย 
จำนวนลกูค้า 
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           การให้ความรู้ทางการเงิน 

       เป้าหมาย       
มุ่งเน้นการเสริมสร้างพ้ืนฐานความรู้ทางการเงินและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินและทางธุรกิจ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
       แนวทางบริหารจัดการ 

เสริมสร้างองค์ความรู้ทางการเงินและการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา
ทางธุรกิจโดยขยายบทบาทในการเป็นที่ ่ปรึึกษาทางการเงิินผ่าน บสย. F.A. Center เพื่อให้คำปรึกษา
ทางการเงินและทางธุรกิจในเชิงลึก ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ได้อย่างทั่วถึง โดย
ครอบคลุมทั้งกลุ่มฐานรากและกลุ่มเปราะบาง  

       ผลการดำเนินงานปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มิติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

เป้าหมาย : การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การที่ บสย. จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต้องมีพื้นฐานสำคัญจากการขยายตัวอย่างมั่นคงของ
ภาคเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของภาคสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยการจะทำให้ทุกมิติอยู่ร่วมกันได้
อย่างสมดุลนั้น บสย. ต้องปฏิบัติงานและมุ่งให้บริการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บสย.จึงให้ความสำคัญการ
การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในสามหลักการของ ESG Framework โดยจัดทำเป็น
นโยบายการกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสำนักงานคณะการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำมาใช้กับบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการ 
บสย. ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกำหนดแผนงานและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน รวมไปถึงการกำหนดผลิตภัณฑ์ บริการ 
และกระบวนการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างการมี

ในปี 2564 บสย. ให้คำปรึกษาแก่ 
SMEs ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึง
กิจกรรมที่ส่งต่อหมอหนี้ บสย. เพื่อให้
คำปรึกษาจำนวน 3,687 ราย โดย 
บสย. พิจารณากลั ่นกรองนำส่งให้
สถาบันการเงินจำนวน 780 ราย และ
ได้มีการติดตามผลการได้รับสินเชื่อ 
พบว่า ม ี SMEs ได ้ร ับสินเช ื ่อจาก
สถาบันการเงิน 278 ราย หรือคิดเป็น 
Success rate 35.64% 
 

ความสำเร็จของการส่งต่อผู้ประกอบการที่รับคำปรึกษาให้เข้าถึงสินเชื่อ 

3,687 
ให้คำปรึกษา (ราย) 

780 
แก่ธนาคาร (ราย) 

นำส่ง SMEs ที่พร้อม 

278 
บสย. ค้ำและไม่ม ี(ราย) 
SMEs ได้รบัสินเชื่อทั้งม ี
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ส่วนร่วม ระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผล เพื่อให้การปฏิบัติงานทั่วทั้ง บสย. สามารถดำเนินภารกิจใน
การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นความย่ังยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
       เป้าหมาย       

เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    
       แนวทางบริหารจัดการ 

ส่งเสริมการรับรู้และแนวทางปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดนโยบาย
และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรของ บสย. ทุกระดับ ยึดถือและ
ดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) ซื่อสัตย์
สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ บสย. ให้
เติบโตอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน 

 
       ผลการดำเนินงานปี 2564 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

บสย. ได้รับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปี 2564 ระดับ A โดยมีคะแนน เท่ากับ 91.58 
คะแนน และมีคะแนนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะบนเว็บไซต์ (OIT) เต็ม 100 คะแนน สะท้อน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร 

91.58 

ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2564 

คะแนน 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2564 (TQC 2021) บสย. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand 
Quality Class (TQC) ประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นรางวัล
อันทรงเกียรต ิท ี ่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมอบให้กับองค์กรต้นแบบใน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล ซึ่งการประเมินครอบคลุม
ด้านการกำกับดูแลองค์กรด้วย 
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คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ บสย.   
 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ต่อคณะกรรมการ บสย. เป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  
 

1. การพิจารณาแผนวิสาหกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี 2565 (ปี 2565 – 2569)  
 คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำคัญในการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงาน และ
โครงการรองรับยุทธศาสตร์ปี 2565 – 2569 และได้มีการพิจารณารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ให้สอดรับกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงมุ่งมั ่นให้ความช่วยเหลือผู ้ประกอบการ SMEs และรายย่อย ที ่ได้รับ
ผลกระทบผ่านมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างทันการณ์ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการ บสย. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

2. การพิจารณาการค้ำประกันของ บสย.  
 คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมค้ำประกันของ บสย. เพื่อให้การ
ชว่ยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนี้  

▪ พิจารณามาตรการช่วยเหลือลูกค้า SMEs และลูกหนี้ของ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564   
▪ พิจารณาปรับปรุงเงื ่อนไขและจัดสรรวงเงินค้ำประกันสินเชื ่อ โครงการค้ำประกันสินเชื ่อ Portfolio 

Guarantee Scheme ระยะที่ 9 และโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 
ระยะที่ 4 

▪ พิจารณากรอบโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ปรับปรุงเงื่อนไข เพิ่มรูปแบบการค้ำประกัน และจัดสรรวงเงิน                
ค้ำประกันโครงการที่ดำเนินการเอง (Commercial Products)  

▪ พิจารณาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ปี 2564-2568 (Product Roadmap)  
▪ พิจารณาโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 5  
 

3. การติดตามหนี้ค่าประกันชดเชย 
 คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำคัญในการติดตามหนี้ค่าประกันชดเชย เพื่อให้ บสย. สามารถเร่งรัดติดตาม
หนี้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

▪ พิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ บสย.  
▪ พิจารณาปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามหนี้และประนอมหนี้  
▪ พิจารณานโยบายในเร่ืองดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ค่าประกันชดเชย 
▪ พิจารณาทบทวนนโยบายการประนอมหนี้ค่าประกันชดเชย 
 
 

รายงานคณะกรรมการบริหาร 
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4. การติดตามผลการดำเนินงานของ บสย.  
คณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของ บสย. เป็นประจำทุกเดือน โดยมอบหมายให้ฝ่าย

จัดการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการ
บริหารเงินลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีข้อสังเกตรวมทั้งข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเพื่อนำไป
เป็นแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 นอกเหนือจากการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริหารได้ให้
ความสำคัญกับการติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ได้สั่งการไป รวมทั้งเร่ืองที่มอบหมาย
ให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอด้วย โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ในการ
ติดตามผลการดำเนินการในเร่ืองสำคัญ อาทิ 

▪ ความคบืการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และโครงการที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ 
▪ ความคืบการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers  
▪ ความคืบหน้าโครงการค้ำประกันสินเชื่อต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
▪ ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทุนมนุษย์  

 

5. เรื่องอื่น ๆ  
 คณะกรรมการบริหาร บสย. ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในด้าน
อื่น ๆ อาทิ การพิจารณาทบทวนกฎบัตรบริการ (Service Charter) และมาตรฐานการให้บริการลูกค้า (Customer 
Service Standard) รวมถึงพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนนิงาน
และเป้าหมายการดำเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์ 
Enablers และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HCM Strategy Plan) ด้านทรัพยากรบุคคล  เป็นต้น  

จากบทบาทหน้าที่และการดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร ทำให้การดำเนินงานของ บสย. เป็นไปตาม
แผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
 
 
 
 (นายวุฒิพงศ์  จิตตั้งสกุล) 
  ประธานกรรมการบริหาร 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการ
ขับเคลื่อนและมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่นำสมรรถนะหลักและความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาและ
สนับสนุนชุมชน เพ่ือนำไปสู่ความน่าเชื่อถือแกผู่้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล และประชาชน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CG & CSR) ประกอบด้วย 

1. นายสุพัฒน์   เมธีวรพจน์    ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ์  วรวิจักษณ์    กรรมการ 
3. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์    กรรมการ 
4. นางสาววิมล  ชาตะมีนา    กรรมการ 
5. ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ เลขานุการ 
 

คณะกรรมการ CG & CSR ให้การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที ่ดีและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และแผนงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 ดังนี้ 

1) กำหนดให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีตามมาตรฐานซึ ่งเป็นที ่ยอมรับทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น หลักการขององค์กรเพื ่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development : OECD) Guidelines on Corporate Governance of State 
-  Owned Enterprises 2015 มาตรฐาน ISO 26000 :  2010 Guidance on Social Responsibility is an 
International Standard หลักการและแนวทางกำกับดูแลที ่ด ีในรัฐว ิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับการบริหารจัดการและเป็นแนวทางใน
การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่ 
บสย. อย่างยั่งยืน    

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยม “กำกับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ผลักดันการเติบโตของ
องค์กรอย่างยั่งยืน Governance for Sustainable Growth” สู่วัฒนธรรมองค์กร เช่น การร่วมกันปฏิญาณตน
และแสดงเจตจำนงสุจริต ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเสียงตามสายจากผู้นำ
ระดับสูง เป็นต้น 

3) สนับสนุนและพัฒนา SMEs โดยนำความสามารถพิเศษขององค์กรในการให้ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. F.A. Center) ถอดบทเรียนการ
ดำเนินธุรกิจจากความสำเร็จของผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ใน

 รายงานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CG & CSR) 
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อนาคต และมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่กลุ่มคนพิการ และผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ
สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังเมื่อได้รับการพ้นโทษออกมา  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
ประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บสย. รายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี 

5) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการกำกับดูแล ผ่านกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับ บสย. เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มี
การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง  

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินงานและปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บสย. ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA) ในปี 
2564 91.58 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน ถือว่า บสย. มีคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานระดับ A 

 
และส่งผลให้ บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน 

ป.ป.ช. ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2562 ที่ บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 และปี 2563 บสย. 
ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะกรรมการ บสย. คณะกรรมการ CG & CSR ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ บสย. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ ่งหมายให้องค์กรมีการ เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับในปี 2564 บสย. ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
ความยั่งยืน โดยนำมาตรฐานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : 
GRI) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
รวมทั้งแนวทางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) และนำ
ปัจจัยสำคัญด้านการพัฒนาความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนงานยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 

 

      นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์  

            ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

     และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ตาม

หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยนำหลักการและแนวทางมาปรับใช้ตามความเหมาะสมตามหลัก Apply 
or Explain รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ขององค์การสหประชาชาติกำหนดเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำโครงสร้าง ระบบบริหาร
จัดการตามหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการ
สร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนขององค์กร  

 
 
 คณะกรรมการ บสย. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึง
ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CG & CSR) กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ของ 
บสย. รวมทั้งกำหนดให้จัดทำนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนของ บสย. รับทราบและนำไปเป็นหลักปฏิบัติ 7 ประการ ได้แก่   

1. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)  
2. มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)  
3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)  
4. มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่

ผู้เกี่ยวข้อง (Transparency)  
5. มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation)  
6. มีการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของ

บุคลากร (Ethics)  
7. มีส่วนร่วมและส่งเสริมในการกระจายโอกาสแก่สาธารณะในการร่วมแสดงความคิดเห็น (Participation)  
 

ในปี 2564 บสย. ได้ดำเนินการตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ ่งประกอบด้วย 9 
หมวด ดังนี้ 
  

 
 ภาครัฐทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามให้ บสย. ดำเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยให้ 
บสย. มีอำนาจและอิสระในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ไม่เข้าแทรกแซงการดำเนินงาน สำหรับ บสย. ได้นำนโยบาย
ภาครัฐ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม

 การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

หมวดที่ 1  บทบาทของภาครัฐ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ด ี
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และรายสาขาสถาบันการเงินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แนวนโยบายของ
กระทรวงการคลัง กำหนดเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำและปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีท่ีภาครัฐกำหนด และรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 
  
  
 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในความเป็นเจ้าของโดยควบคุม บสย. ผ่านทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ บสย. ให้ทำ
หน้าที่แทนตน และมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บสย. คณะกรรมการจึงส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกันทุกประการ และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บสย. ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารสิทธิต่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 
และข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมจากนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่  

1) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ บสย. ว่าด้วยเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐอย่างเคร่งครัด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

2) นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันดูแล มิให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้องในทางมิชอบ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และม่ันใจได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ 
บสย. ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที 

3) นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์การ
ทำรายการที่เก่ียวโยงที่ชัดเจนและโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้เปิดเผยข้อมูล
การทำรายการที่เกี ่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงานประจำปีของ บสย.  
รวมทั้งเปิดเผยรายการระหว่างกันและรายการเก่ียวโยงดังกล่าวไว้ในงบการเงินของ บสย. ตามมาตรฐานการบัญชี 

ในปี 2564 กรรมการ บสย. ทุกคนได้รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์หรือการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งหลักทรัพย์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยรับรองว่า ตนและบุคคลที่
เกี่ยวข้องไม่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของ บสย.  ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและ
พนักงาน บสย. ได้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด และมี
ฝ่ายงานทำหน้าที่สอบทานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสนอรายงานสอบทานดังกล่าวต่อกรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) 
และคณะกรรมการ บสย. ทั้งนี้ บสย. ไม่มีรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันเกิดข้ึน 
 
  
 คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) โดยวาง
กรอบนโยบายเพื่อให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 

หมวดที่  2  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 

หมวดที่  3  คณะกรรมการ 
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(Duty of Care) และซื่อสัตย์ต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ บสย. มีจำนวน 11 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. โดยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เป็น
กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น 
  
  

การดำเนินธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย บสย. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของ บสย. เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการดูแลจาก บสย. ตามสิทธิทางกฎหมายอยา่ง
เท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ตระหนักและมั่นใจว่า สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง
และปฏิบัติด้วยดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประเทศชาติ ดังต่อไปนี้  

4.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
บสย. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาระดับฐานะทาง

การเงินให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้อง พร้อมเสริมสร้างศักยภาพในการแข่ งขันและยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ 
 บสย. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง บสย. จึงสนับสนุนการดำเนินงาน
ของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำกับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือร่วมเสริมสร้างความม่ันคงและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ 

4.3 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า 
บสย. มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน 
และให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ตามนโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม (Market Conduct) ซึ่งประกอบด้วย 9 ระบบ สอดคล้องตามประกาศของ ธปท. ที่มีผลบังคับใช้กับทุก
สถาบันการเงิน รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นอกจากนี้ บสย. ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการข้อ
ร้องเรียน โดยจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมด้วยความใส่ใจและ
ยุติธรรม  

 
 
 

หมวดที่  4  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
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4.4 ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
บสย. มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ในกลุ่มต่าง  ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและความ

น่าเชื่อถือของ บสย. ต่อเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
4.5 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บสย. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ
หรือขายทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์และบริการทุกชนิดของ บสย. ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่คำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ทำให้คู่ค้าเข้าใจ
ผิดพลาดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และคู่ค้าต้องรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของ บสย. อย่าง
เคร่งครัด มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบ  

4.6 ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ 
บสย. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือความร่วมมือที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ บสย. เพ่ือ

ประโยชน์ด้วยกันโดยรวม  
4.7 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

บสย. กำหนดนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม เพื ่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางให้
บุคลากรทุกคนมุ่งเน้นปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการ
ใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง รวมถึงแสวงหาความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 

4.8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง คณะกรรมการและผู้บริหาร บสย. ตระหนักถึงความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่อง
นี้ จึงได้นำหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ กำหนดโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการ 
และกรอบทิศทางการดำเนินงานในนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และแผนงานประจำปี
ของ บสย.  

4.9 ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน 
บสย. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร จึงสรรหาและ

รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพนักงาน 
ขณะเดียวกัน บสย. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมซึ่งได้พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
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ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นการมุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำไปสู่ การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน  

การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต และแสดงความคิดเห็น 
บสย. จัดช่องทางเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้ง

เบาะแสการทุจริต แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะตามจุดให้บริการต่าง ๆ (Touch Points) ดังต่อไปนี้ 
- Call Center:  0-2890-9999 (เวลา 8.30 น. – 17.00 น.) 
- โทรศัพท์:  0-2890-9988 ต่อ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 
- โทรสาร:   0-2890-9900, 0-2890-9800 
- เว็บไซต์:   www.tcg.or.th 
- E-mail: info@tcg.or.th 
- สายด่วนสำหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต: 0-2890-9977 และ 0-2890-9766 
- Facebook บสย. 
- Line:  @doctor.tcg 
- สำนักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

บสย. ได ้กำหนดแนวปฏ ิบ ัต ิ  เร ื ่อง การแจ ้งการกระทำผ ิดและให ้ความค ุ ้มครองผ ู ้ ร ้องเร ียน 
(Whistleblowing) เพื่อเป็นกลไกและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการยื่นข้อร้องเรียนหรือรายงานถึงข้อกังวล
ใจเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมผิดจรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ์ของทางการ 
รวมถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทางด้ านการเงิน การ
ยักยอก การทุจริต การฉ้อโกง เป็นต้น ให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่า บสย. จะดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามข้ันตอน 
ผู้ร้องเรียนทุกคนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครอง ทั้งนี้ ผู้แจ้งข้อมูลสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดการทั่วไป 
(ผู้บริหารสูงสุด) หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ บสย. แล้วแต่กรณี หากเป็นการ
ร้องเรียนผู้จัดการทั่วไป ให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ บสย. ทุกข้อร้องเรียน
จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำเนินการในลักษณะที่เป็นความลับ โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน 

 
 
บสย. กำหนดนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน (แนว

ทางการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์) โดยนำมาตรฐานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล 
(Global Reporting Initiative: GRI) ฉบับ GRI Standard และเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั่ งย ืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 ประการ อาทิ การ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน การส่งเสริมนวัตกรรม การลดความเหลื่อมล้ำ และการใช้

หมวดที่  5  ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
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ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก รวมทั้งแนวทางความยั ่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามหลัก Environmental, 
Social and Governance: ESG มากำหนดเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงเล็งเห็น
ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การให้บริการ และการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงผลักดันการสร้างนวัตกรรมให้เป็นสมรรถนะหลักในการขับเคลื่อนองค์กร 
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์รนวัตกรรมที่ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และตลาด 2) 
นวัตกรรมด้านกระบวนการหรือการปฏิบัติงาน 3) นวัตกรรมด้านสังคม และ 4) นวัตกรรมด้านรูปแบบทางธุรกิจ
ใหม ่

 
 

 บสย. ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ บสย. ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้องผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียของ บสย. ได้รับทราบข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการให้เข้าถึงและจัดหาเงินทุนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดทำบัญชี
การเงินและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service 
Account: PSA) ตามหลักเกณฑ์การแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กระทรวงการคลัง 

ทั้งนี้ บสย. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล
กำหนด และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งกฎหมายอื่นและแนว
ปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการบริหารงานที่อาจกระทบ
ต่อสิทธิของตน จึงไดก้ำหนดแนวปฏิบัติ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บสย. จัดให้มี
ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 สำหรับเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บสย. ได้ เช่น  

1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th Call 
Center สื่อโฆษณาต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
http://www.oic.go.th/INFOCENTER3/347/  

2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อพนักงานผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) กลุ่มไลน์พนักงาน 
“สถานีข่าว บสย.” เสียงตามสายจากผู้นำระดับสูง การประชุมพนักงานทุกระดับ (Town Hall Meeting) และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

บสย. ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. ต่อประชาชนตาม
กฎหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บสย. ดังต่อไปนี้ 

 
 

หมวดที่  6  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
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1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
บสย. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย

ที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ซึ ่งประกอบด้วย ประกาศราคากลาง 
ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุป
รายงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ บสย.  

2. การเปิดเผยข้อมูลของ บสย. และข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกท่ีร้องขอ 
บสย. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสาร

หลักฐาน เช ่น กระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเง ินแผ่นดิน สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และศาล เป็นต้น 
โดย บสย. จะให้ข้อมูลภายใต้กฎหมายและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บสย. รวมถึงพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง บสย. ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติเพื่อให้บุคลการของ บสย. ทุกคนยึดถือและปฏิติตามอย่างเคร่งครัด มีการกำกับดูแลการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล กำหนดมาตรการการป้องกันและการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือคงรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

3. การรายงานสรุปข้อร้องเรียนและคำชมเชย บสย. เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 
โดยมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความโปร่งใส มีกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
กำหนดให้มีการติดตามแก้ไข และสรุปรายงานพร้อมแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ จัดให้มีการ
สื่อสารและเผยแพร่นโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวนการจัดการ และสรุปข้อร้องเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเว็บไซต์ 
บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนรับทราบ 

 
 

ความเสี่ยง คือ โอกาส หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม จะสามารถป้องกันหรือลดโอกาสที่เกิดผล
เสียหายจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการ บสย. ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลและติดตามฝ่ายจัดการ
บริหารความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง เพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง  ๆ ของ บสย. ให้สอดคล้องตาม
นโยบายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งสนับสนุนให้ บสย. มีวัฒนธรรมที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk 
Culture)  

นอกจากนี้ ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนสำคัญในการดำเนินงาน คณะกรรมการ บสย. 
จึงให้ความสำคัญต่อกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงด้าน

หมวดที่  7  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดการป้องกันปัญหาหรือลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงจากการใช้งานระบบสารสนเทศในลักษณะที่
ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ รวมทั้งกำกับดูแลให้กำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) ความน่าเชื่อถือ (Integrity) ความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล (Availability) และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ด้านการควบคุมภายใน บสย. กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน และสอบทานความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในของ บสย. ผ่านช่องทางหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ
รายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  การ
จัดการความเสี่ยง และการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติท้ังหลาย เพ่ือให้ บสย. มีการบริหารจัดการทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
บสย. ได้กำหนดประมวลและคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ  เพ่ือเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา 

และพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยให้ยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้   
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ และ บสย. เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
(4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของ บสย.  

 บสย. ได้กำหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติสำหรับบุคลากรของ บสย. 
ดังต่อไปนี้ 

 

 

หมวดที่  8  จรรยาบรรณ 
ภายใน 
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ป ี  2564 บสย.  ได ้ทบทวนประมวลจร ิยธรรมและ

จรรยาบรรณให ้สอดคล ้องตามประมวลจร ิยธรรมและ

จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของ 

สคร. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

และได้จัดทำคู่มือเพิ่มเติม พร้อมทั้งเผยแพร่ประมวลและคู่มือ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและ

ภายนอกของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและรับทราบ 

รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง เช่น 

เชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานในหลักสูตร “ทบทวนจริยธรรมและจรรยาบรรณในโลกการทางาน

ที่เปลี่ยนไป” และเผยแพร่ Infographic บทความ/กรณีศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารภายในของ บสย. เป็นระยะ

อย่างต่อเนื่อง อาทิ วิธีการง่าย ๆ ในการประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณที่ดี เช่น ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ 

บสย. อย่างประหยัดและคุ้มค่า ไม่นำทรัพย์สินของ บสย. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น 

 
 

คณะกรรมการ บสย. มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้ บสย. ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตกลง
ไว้ในข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน โดยให้ฝ่ายจัดการติดตามและนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงินเป็นประจำทุกเดือน และกำหนดให้เผยแพร่ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายให้แก่ผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้อย่างสะดวกผ่านเว็บไซต์ของ บสย. หัวข้อ “ผลการ
ดำเนินงาน/ข้อมูลทางการเงิน” ซึ่งประกอบด้วย ผลการค้ำประกันสินเชื่อ แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ข้อมูลการ
ลงทุนที่สำคัญ และงบการเงิน รวมถึงรายงานประจำปี และกำกับดูแลให้นำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานของ บสย. อย่างสม่ำเสมอ  
 

 
ในปี 2564 บสย. ได้กำหนดแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีและการปฏิบัต ิตามกฎเกณฑ์ 

ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินกิจกรรมตามแต่ละแผนงาน ดังต่อไปนี้    
สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยพื้นฐานการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

1. จัดทำ Checklist เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการของ บสย.  ประกอบด้วย 
Checklist เรื ่อง ระบบบริหารจัดการองค์กร และ Checklist สำหรับคณะกรรมการ บสย. รวมถึงจัดทำและ
ทบทวนนโยบาย คู ่มือและแนวปฏิบัติต่าง ๆ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื ่อสารของ บสย. เช่น ระบบ
อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของ บสย. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

หมวดที่  9 การติดตามผลการดำเนินงาน 
ภายใน 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

 

จรรยาบรรณ

กรรมการ

ผู้บริหาร

พนักงาน

ท่ีปรึกษา
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สูงสุดต่อ บสย. และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน
และพนักงานชั่วคราวทุกคนของ บสย. รับทราบและตอบกลับผ่านระบบออนไลน์ครบถ้วนทั้งหมด ร้อยละ 100  

2. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่รวบรวมกฎระเบียบ สื่อสาร สอบทาน รายงานและ
ติดตาม เช่น รายงานสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการให้บริการสำนักงาน รายงานสอบทานการนำส่งข้อมูลด้านการเงิน รายงานสอบทาน
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ทั ้งนี ้ ฝ่ายงานที่เกี ่ยวข้องได้ดำเนินการ และปรับปรุง
กระบวนการทำงานเพิ่มเติม เพ่ือให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการสอบทาน 

3. จัดกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม เช่น จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะ
การจัดการคนและลดการข่มเหงในที่ทำงาน” เพื่อให้หัวหน้างานตระหนักและเข้าใจถึงกฎหมาย ข้อบังคับการ
ทำงานเกี ่ยวกับการข่มเหงกันในที ่ทำงาน ทั ้งข่มเหงโดยใช้อำนาจในการปกครองบังคับบัญชา (Power 
Harassment) และการข่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment) นอกจากนี้ ผู้นำระดับสูงได้จัดกิจกรรมเสียงตาม
สาย เรื่อง การรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหาย (Loss Incident) และความสำคัญของการรายงานเหตุการณ์
และดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ความเสียหายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึ งมาตรการป้องกัน เพื่อลด
ผลกระทบและความเสียหายต่อกระบวนการทำงานให้คงเหลือน้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียงต่อ
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ บสย.  

4. จัดอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับ บสย. เช่น การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA) เป็นต้น ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการทดสอบก่อนและหลังการอบรมในทุกหลักสูตร รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่จะมีการประกาศใช้ใหม่ การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น และประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ์

5. จัดทำสรุปกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ที่สำคัญของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการที่มีผล
บังคับใช้กับ บสย. รายงานต่อคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CG & CSR) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสรุปกฎเกณฑ์ที่ออกใหม่ ในรูปแบบ Infographic เพื่อให้
เข้าใจง่าย เช่น info เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็น
ธรรม แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และบทความด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิ
บาล เป็นต้น   

6.  
     

     
1. รักษาการผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บสย. ร่วมกันปฏิญาณตนและแสดงเจตจำนง

สุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการงานของ บสย. โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO 
Conference ไปยังสำนักงานสาขาของ บสย. 10 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งผลของการร่วมมือ ร่วมใจ รว่มพลังดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

 

สร้างค่านิยมและการยอมรับด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
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ทำให้ บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน นอกจากนี้ บสย. 
ส่งเสริมให้มีการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปี 2564 บสย. ได้คะแนนประเมินคุณธรรม ITA 91.58 คะแนน ตาม
เกณฑ์การประเมิน ถือว่า บสย. มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A ทั้งนี้ บสย. ได้นำ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลการประเมิน ITA มาปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี และผลจากการสอบทาน ไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน 

3. จัดทำสรุปผลการศึกษาหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดการประเมิน และแนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 
นำเสนอผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา เพ่ือกำหนดแผนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจ 
ผู้นำและบุคลากรทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เชื่อมโยงและผสมผสานกับ
กระบวนการทำงานปกติของ บสย. ทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วม เช่น บริการด้วยความโปร่งใส มีจิตอาสา เป็นต้น และ
สอดคล้องตามค่านิยมองค์กร “กำกับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ผลักดันการเติบโตขององค์กรอย่างยั ่งยืน 
(Governance for Sustainable Growth) 
 
  

บสย. ประกาศเจตจำนงสุจริต มุ่งเน้นการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด ไม่เรียก/รับ หรือให้ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. ทุกกลุ่ม อาทิ เจ้ าหน้าที่ของรัฐ คู่ค้า 
ลูกค้า ฯลฯ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ หรืออาจมีผลทำให้ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของ บสย. เสียหาย นอกเหนือจากการให้สนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือร่วมกันต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นและการประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
ประพฤติมิชอบ 

2. ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น และสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

3. ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

รวมทั้ง ประกาศนโยบาย “No Gift Policy งดรับของขวัญในทุกเทศกาล” และกำหนดมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 7 มาตรการ ได้แก่ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ 
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1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5. มาตการป้องกันการรับสินบน 
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
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คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บสย. จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกของคณะกรรมการ บสย. ใน
การดูแลความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อสร้างความมั ่นใจว่าการปฏิบัติงานของ บสย. มีการบริหารความเสี ่ยงที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี โดยคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง    
ประกอบด้วย กรรมการ บสย. จำนวน 2 คน กรรมการและผู้จัดการทั่วไป จำนวน 1 คน รวม 3 คน โดยมีผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง  
 คณะกรรมการ บสย. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ดังนี้  

1. คำสั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 116/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 
2563 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย  

นายสมศักดิ ์ วรวิจักษณ์  กรรมการ บสย.   ประธานกรรมการ 
นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์  กรรมการ บสย.   กรรมการ 
ผู้จัดการทั่วไป    กรรมการและผู้จัดการทั่วไป กรรมการ 
ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ   เลขานุการ 

2. คำสั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 10/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 
2564 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย  

นายสมศักดิ ์ วรวิจักษณ์  กรรมการ บสย.   ประธานกรรมการ 
นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์  กรรมการ บสย.   กรรมการ 
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ  กรรมการ บสย.   กรรมการ 
ผู้จัดการทั่วไป    กรรมการและผู้จัดการทั่วไป กรรมการ 
ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ   เลขานุการ 

3. คำสั่งคณะกรรมการ บสย. ที่ 52/2564 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 
2564 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย  

นายสมศักดิ ์ วรวิจักษณ์  กรรมการ บสย.   ประธานกรรมการ 
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ  กรรมการ บสย.   กรรมการ 
ผู้จัดการทั่วไป    กรรมการและผู้จัดการทั่วไป กรรมการ 
ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ   เลขานุการ 

 
 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน 
กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับความเสี ่ยงที ่ ได ้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการ  บสย. ซึ ่งในปี 2564 
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง มีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 39 เรื่อง และเรื่องเพ่ือ
ทราบ จำนวน 81 เรื่อง โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ 
บสย. เป็นประจำทุกไตรมาส  

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยครอบคลุมความ
เสี่ยงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  

รวมถึงนโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการบูรณาการระหว่าง GRC นโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายสอบทานการค้ำประกันสินเชื่อ และนโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง 

2. กำกับดูแลและควบคุมให้มีการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และ
ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้คำแนะนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ
ติดตามรายงานความเสี่ยงทุกด้าน รวมถึงติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของ บสย. 

3. พิจารณาความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายการลงทุนรวมถึงข้อจำกัดการลงทุน และ
นโยบายการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้การบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

4. พัฒนาเครื่องมือ ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง 
และมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  

5. กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน บสย. มีความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง  เพื ่อส่งเสริมให้เกิดว ัฒนธรรมการบริหารความเสี ่ยง 
ทั่วทั้งองค์กร 
 

 

 

(นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์) 

ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง 

31 ธันวาคม 2564 
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  บสย. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน  บสย. ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยนำแนวทางของ 
COSO-ERM 2017 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงการคลัง เกณฑ์การกำกับ
ดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ที่ได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมและความเพียงพออย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ 7 ด้าน  ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
 

 

ในปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) 
บสย.กำหนดมาตรการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เพ่ือให้การดำเนินธุรกิจของ 
บสย. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถสรุปมาตรการสำคัญ ได้ดังนี้ 

ด้านระบบงาน อาคาร 
และสถานที ่

บสย. ดูแลความพร้อมใช้งานของสถานที่ปฏิบตัิงานหลัก และสถานที่ปฏบิัติงานสำรอง ด้วย

การรักษาความสะอาดของอาคารและสถานทีป่ฏิบัติงานอยา่งเป็นระบบ ซึ่งเปน็ไปตาม

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในด้านระบบงานตา่ง ๆ ให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง และ

พร้อมใช้งาน  

▪ เพิ่มความถึ่ในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานเขต 
▪ จัดเตรียมระบบงาน และสถานที่ปฏิบัติงานสำรองให้พร้อมใช้งาน รวมถึงร่วมมือกับ

สถาบนัการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระบบงานสำคัญ 
ด้านลูกค้า พันธมิตร 
และสังคม 

บสย. กำหนดมาตรการช่วยเหลอืลูกค้าพันธมิตร และสังคมอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

▪ ออกผลิตภัณฑ์ และมาตรการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรวดเร็ว รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

▪ จัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อวางแผนการดำเนนิธุรกิจในช่วง 
COVID-19 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 

 

การบริหารความเสี่ยง  
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▪ จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ บริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่
สถานพยาบาล และผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ 

ด้านบุคลากร 

 

บสย. มีการกำหนดมาตรการปฏิบัติงาน และดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และ

สวัสดิการของพนักงาน 

▪ ให้พนักงานปฏบิัติงานทีบ่้าน (Work From Home: WFH) และ/หรือยืดหยุ่นเวลาการ
เข้า-ออกสถานที่ปฏิบัติงานหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) 

▪ จัดอบรม/ประชุมแบบออนไลน์ และนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาช่วยใน
การปฏิบัติงานให้มากข้ึน 

▪ จัดทำสื่อความรู้ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ แก่พนักงานและครอบครัว รวมถึงการ
จัดหาวัคซีน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และสวัสดกิารต่าง ๆ ให้กับ
พนักงาน 

 
 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
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บสย. กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่งความ
รับผิดชอบเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกรรมการ ระดับจัดการ และระดับฝ่ายงานหรือระดับปฏิบัติการ โดยกำหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายงานให้มีความสอดคล้องตามหลักการ Three Lines of Defense ดังนี้ 
1) First Line of Defense : Risk Owner หรือฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำวัน 2) Second Line of 
Defense : ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ และ 3) Third Line of Defense : ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
โดยที่ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ หน่วยงานเจ้าของความ
เสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน 
 
 

บสย. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมี
การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กร  การกำหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ระดับองค์กร  การระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่อาจจะทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการดำเนินงาน  กำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยงโดยมีความสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary)  กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยง  
ประเมินระดับความเสี่ยง  มีกระบวนการในการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กรให้กับสายงานที่รับผิดชอบ มีการ
จัดทำแผนภาพ Risk Correlation Map ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบ  การประเมิน
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กำหนดแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ใช้จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนวิสาหกิจ 
และการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงที ่เป็น
รูปธรรมและสม่ำเสมอ  รวมทั้งได้กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของทุกปัจจัยเสี่ยง เพ่ือ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  นอกจากนี้ 
ได้มีการกำหนดวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กร พฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พึงประสงค์ การจัดฝึกอบรม สื่อสาร
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมีการสำรวจความตระหนักด้าน
การบริหารความเสี่ยงของพนักงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
บสย. ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้     

 
 
ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าที่ บสย.ให้การค้ำ

ประกันสินเชื่อไม่สามารถชำระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู ้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่
สามารถชำระหนี้คืนได้ (Potential Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย.อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ บสย.  

ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงองค์กร   

 

1.การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management)  
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ในปี 2564 บสย. เน้นให้การค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme ซึ่งเป็นรูปแบบ
การค้ำประกันที่มีการจำกัดปริมาณหนี้ NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) ความสูญเสียที่
จะเกิดขึ้น และมีการระบุระยะเวลาการค้ำประกันที่ชัดเจน โดยได้ปรับปรุงรูปแบบการค้ำประกันให้มีความ
ยืดหยุ่นตามลักษณะของลูกค้าและวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อ นอกจากนี้ บสย. ได้ให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ด้วยการให้การค้ำประกันสินเชื่อของ SMEs 
ภายใต้มาตรการสินเชื่อฟ้ืนฟูของธนาคารแห่งประเทศไทย 

มีการติดตาม ควบคุม และดูแลลูกค้าที่เป็นหนี้ NPGs อย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพ่ือช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพให้สามารถชำระหนี้ได้ รวมทั้ง
หาแนวทางในการลดความเสียหายให้แก่ บสย.  สำหรับในส่วนของลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว ได้มี
การเร่งรัดติดตามหนี้เงินชดเชยโดยเฉพาะลูกหนี้รายใหม่ได้ใช้แนวทางการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้ที่มีศักยภาพ 
ปรับปรุงเงื่อนไขการประนอมหนี้ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและกฎหมาย ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการ
ประนอมหนี้ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว และออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 
 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถสรุปการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ได้ดังนี้ 

นโยบาย ▪ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต(การค้ำประกัน
สินเชื่อ) โดยมีความสอดคล้องกบัหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย  

▪ การทบทวนนโยบายการค้ำประกันสินเชื่อ และทบทวนนโยบายสอบทานการค้ำประกัน
สินเชื่อ โดยมีความสอดคล้องกบัหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ
แนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย 

▪ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้านเครดิต(การค้ำประกนัสินเชื่อ) 
 

ดำเนินกระบวนการ ▪ การปรับปรุงวิธปีฏิบัติและกระบวนการค้ำประกันสินเชื่อ เชน่ การพัฒนากระบวนการ
ค้ำประกันสินเชื่อแบบ Auto Approve / Batch สำหรับโครงการ Micro 
Entrepreneur และการปรบัปรุงกระบวนการจา่ยค่าประกันชดเชย เป็นตน้ 

▪ การจัดทำแผน Roadmap Credit Scoring Model, Risk Based Pricing และ Risk 
Sharing สำหรับสนบัสนุนการพฒันาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสนิเชือ่ใหม่ 

เครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง 

▪ การพัฒนาและทบทวน Credit Scoring Model สำหรับลูกค้ากลุ่ม SMEs ทั่วไป และ
ลูกค้ากลุ่ม Micro Entrepreneur 

▪ การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model 
Validation) โดยทีป่รึกษาผู้เชีย่วชาญจากภายนอก  

▪ การทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การค้ำประกนัสนิเชื่อแบบ Risk Sharing  
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▪ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันตามระดบัความเสี่ยง (Risk Based Pricing 
Fee) สำหรบัการค้ำประกันสนิเชื่อภายใต้โครงการ Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะที่ 9 และโครงการ Micro Entrepreneur ระยะที่ 4 

▪ การทบทวนตัวชี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต 

▪ การพัฒนาและเตรียมระบบคำนวณการกันเงินสำรองค่าประกนัชดเชยสำหรับผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 (TFRS 9) 

▪ การสอบทานการค้ำประกันสนิเชื่อ ซึ่งเป็นการสอบทานกระบวนการปฏิบัตงิานตั้งแต่
เร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบยีบ และหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

การติดตาม/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านเครดิตเปน็รายเดือน เช่น รายงานสถานะความ
เสี่ยงด้านเครดิต โดยติดตามคา่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผา่นทางระบบสารสนเทศแจ้งเตือน
ภัยความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้สามารถจัดการความใเสี่ยงได้ทนัการณ์ 
เป็นต้น 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านเครดิตเปน็รายไตรมาส เช่น รายงานการประเมิน
ความเสี่ยงด้านเครดิต, รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต, รายงานการติดตาม
การจ่ายค่าประกันชดเชย, รายงานการค้ำประกันสินเชื่อลูกหนี้รายใหญ่ (SGL), รายงาน
ผลการสอบทานการค้ำประกนัสนิเชื่อ เป็นต้น 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านเครดิตเปน็รายปี เช่น รายงานการวิเคราะห์
พอร์ตการค้ำประกันสนิเชื่อ, รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อ
รองรับความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำประกันสินเชื่อ) โดยจำลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจ
เป็นไปได้ เพื่อประเมินความเพยีงพอของเงินกองทุน เป็นตน้ 
 

  
 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและการ
นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ 
เงินกองทุน หรือการดำรงอยู่ของกิจการ 

ในปี 2564 บสย. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง  โดยมี
แนวทางในการทำ Value Creation และ Value Enhancement ซึ่งในการจัดทำแผนวิสาหกิจได้นำการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM 2017 มาประกอบการวางแผน มีการประเมินความเสี่ยงโครงการตามแผน
วิสาหกิจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุกโครงการ มีการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2.การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) 
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  บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถสรุปการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้ดังนี ้

นโยบาย ▪ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และทบทวน
นโยบายการบูรณาการระหว่าง Corporate Governance, Risk Management และ 
Compliance (GRC) โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย หลกัเกณฑ์การประเมิน
กระบวนการปฏบิัติงานและการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของกระทรวงการคลัง 

▪ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้านกลยุทธ์  
ดำเนินกระบวนการ ▪ การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ให้กับทุกฝ่ายงาน 
▪ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แผนงานที่ใชจ้ัดการความเสี่ยง

องค์กร และแผนงานที่ใช้จดัการความเสี่ยงโครงการ (แผนปฏิบตัิการ) ตามแผนวิสาหกิจ 
เครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง 

▪ การจัดทำแบบจำลองเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ที่
สะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อช่วงความเบี่ยงเบนรวมที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้ 

▪ การทบทวนตัวชี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

การติดตาม/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านกลยุทธ์เปน็รายเดือน เชน่ รายงานสถานะความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผา่นทางระบบสารสนเทศแจ้งเตือน
ภัยความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทนัการณ์ 
เป็นต้น 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านกลยุทธ์เปน็รายไตรมาส เช่น รายงานการ
ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, รายงานผลการบริหารความเสีย่งด้านกลยุทธ์ และ 
รายงานผลการวิเคราะห์ Portfolio View of Risk และ Back Test เป็นต้น   

 
 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติการ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการควบคุมภายในที่ดี บุคลากร 
ระบบงาน หรือ จากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ถูก

3.การบร ิหารความเส ี ่ ยงด ้ านปฏ ิบ ัต ิ การ  (Operational Risk 

Management) 
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ดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือถูกทางการเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความ
เสี่ยงด้านชื่อเสียง 

ในปี 2564 บสย.มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ร่วมทดสอบ และร่วมดำเนินการจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ และให้ความสำคัญกับ Risk 
Owner ในการแก้ไข ปรับปรุง เหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมถึงการประเมินความเสี ่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: 
RCSA) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์กร การประเมินการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนันสนุน
การประกอบธุรกิจ (Business Facilitator: BF) เป็นประจำทุกปี ทำให้มั ่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจขององค์กร โดยสามารถสรุปการ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ได้ดังนี้ 

นโยบาย ▪ การทบทวน นโยบาย แนวปฏิบตัิ การบริหารความเสี่ยงดา้นปฏบิัติการ การใช้บริการ
ผู้ให้การสนันสนุนการประกอบธรุกิจ สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลของ ธปท. 
และระบบประเมินผลการดำเนนิงานของรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวสิาหกิจ 

▪ การทบทวน นโยบาย แนวปฏิบตัิ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ธปท. และหน่วยงานกำกบัภายนอก 
รวมทั้งสอดคล้องกับโครงสรา้งขององค์กร และการประกอบธุรกิจ รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

▪ การทบทวน นโยบาย แนวปฏิบตัิ การควบคุมภายใน ให้สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล COSO 2013 

▪ การทบทวน แนวทางการประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริต ให้สอดคล้องกับคู่มือแนว
ทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ปปท.)  

▪ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้านปฏิบตัิการ  



 

151 
 

ดำเนินกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

▪ การทบทวน จัดทำ แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์กร ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

▪ การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์หรือความเสียหายจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การปรับปรุงกระบวนการ และการควบคุมภายใน 

▪ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดยทกุหน่วยงานมสี่วนร่วมใน
การประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
เพื่อนำมาเป็นฐานในการปรบัปรุงกระบวนการทำงาน และการควบคุมภายในองค์กร 

▪ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ
ทำงาน ซึ่งมีการจัดทำให้สอดรับการควบคุมภายในองค์กร 

▪ การทบทวน การประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการผู้ให้บริการสนบัสนนุการประกอบ
ธุรกิจ 

เครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง 

▪ การจัดเก็บเหตุการณ์หรือความเสียหายจากการปฏิบัติงาน (Loss Incident) 
▪ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (RCSA) ตามแนวทางของ 

COSO 2013 
▪ การทบทวนตัวชี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ
ความเสี่ยงด้านปฏบิัติการ 

▪ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 
▪ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk Control)  
▪ การประเมินความพงึพอใจการใช้บริการผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ 

(Business Facilitator: BF) 
การติดตาม/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

▪ ติดตามการรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายจากทุกหน่วยงานเปน็ประจำทุกเดือน 
▪ ติดตามการปรบัปรุงการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน แนวทางการปรับปรุง

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจากผลการทดสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส 
▪ ติดตามผลการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนันสนนุการประกอบธุรกิจ ในรูปของการ

ประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารเป็นรายปี 
▪ รายงานผลการดำเนนิงานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ต่อผู้บริหาร 

คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เป็นรายเดือน รายไตรมาส เปน็รายปี 
▪ รายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นประจำสม่ำเสมอ 

 
 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของ บสย. รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Threat) 

4.การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management) 
ภายใน 
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ในปี 2564 บสย. ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการ
กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่  องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance Policy) โดยมีการปรับปรุงและทบทวน
นโยบาย แนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ โดยอนุโลมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
กำหนด และเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันผ่านการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของตนเอง การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง  ๆ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานสำคัญ รวมถึงได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล ISO27001:2013 เช ่น ศูนย์ข ้อมูล (Data Center) Application Online (TCG 
Cyber) เป็นต้น มีการประเมินการเตรียมความพร้อมด้าน Cyber Resilience ตามแนวทางของ ธปท. ซึ่งผลการ
ประเมินโดยรวมมีความเสี่ยงตั้งต้นในระดับต่ำ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่ ธปท.กำหนดไว้ในระดับ Base 
line  โดยสามารถสรุปการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดังนี ้

นโยบาย ▪ การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตัิ การบริหารความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับประกาศที่ สนส.21/2562 เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบนัการเงิน และ
ระบบประเมินผลการดำเนนิงานของรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

▪ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ดำเนินกระบวนการ ▪ การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานการดูแลทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ การทบทวนการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำ 
Risk Profile 

▪ ทบทวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk Control Self 
Assessment : RCSA) ตามกระบวนการทำงาน เพื่อดูการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมนิความเสี่ยงโครงการพฒันาระบบสารสนเทศทีส่ำคัญ 
รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานของระบบงานสำคัญ  

▪ การประเมินความเสี่ยงการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
▪ การทบทวน จัดทำ ทดสอบ แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง 

▪ การจัดเก็บเหตุการณ์หรือความเสียหายจากการปฏิบัติงาน (Loss Incident) ที่เก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือที่เก่ียวข้องกับกระบวนการทำงาน 

▪ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk Control Self 
Assessment: RCSA) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ การทบทวนตัวชี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

▪ การประเมินช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบซึ่งครอบคลุมทุกระบบงานสำคัญ และ
จัดทำแผนเพื่อปิดช่องโหว ่

▪ การประเมินความเสี่ยงการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การติดตาม/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

▪ รายงานผลการประเมินความเสีย่งระดับองค์กร และระดบัปฏบิตัิการ  ที่เก่ียวข้องกับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

▪ รายงานการติดตามผลการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

▪ การรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายจากการปฏบิัติงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ บสย. อาจจะได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของฐานะที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ อัตรา
แลกเปลี่ยน  

ในปี 2564 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยใช้นโยบายและข้อจำกัด
การลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) ซึ่งได้กำหนดให้มีน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 
หรือ SFIs ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 22 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และน้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนที่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จ่ายปันผลสูง (High dividend yield) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
สามารถลงทุนใน Property fund/REIT/Infrastructure fund รวมไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน รวมถึงกำหนดค่าเพดานความเสี่ยง ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม 
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มีการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารกองทุนต่อคณะ
กรรมการบริหารเงินลงทุนเป็นรายเดือน และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ เป็นผู้ดำเนินการบริหารเงินกองทุนทุกแห่งต้อง
เสนอแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพ่ือพิจารณา 

บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่

5.การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) 
ภายใน 
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องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ
สรุปการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ได้ดังนี ้

นโยบาย ▪ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และทบทวน
นโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนสว่นบุคคล รวมถึงทบทวนการใช้
นโยบาย Stop Loss ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของตราสาร โดยมีความสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และแนวทางปฏบิัติของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  

▪ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้านตลาด  

ดำเนินกระบวนการ ▪ การบริหารพอร์ตการลงทุนและควบคุมดูแลการลงทุนให้อยู่ภายใต้นโยบายและข้อจำกัด
การลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) อย่างเคร่งครัด 

เครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง 

▪ การทบทวนตัวชี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ
ความเสี่ยงด้านตลาดทีส่่งสัญญาณเตือนถึงการบริหารผลตอบแทนที่อาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการลงทุน  

▪ การใช้ระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้
สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์ 

การติดตาม/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านตลาดเป็นรายเดือน เช่น รายงานสถานะความ
เสี่ยงด้านตลาด โดยติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผา่นทางระบบสารสนเทศแจ้งเตือน
ภัยความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทนัการณ์ 
เป็นต้น 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านตลาดเป็นรายไตรมาส เช่น รายงานการประเมิน
ความเสี่ยงด้านตลาด, รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด และรายงานผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด โดยจำลอง
สถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้ และได้เพิ่มสถานการณท์ดสอบภาวะวิกฤตตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย และสถานการณ์ Subprime Crisis เพื่อประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุน  เป็นตน้  

 
 
 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำระหนี้สินและค่า
ประกันชดเชยต่อสถาบันการเงิน  เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหา
เงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่ สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้  ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.   

ในปี 2564 บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารเงินสภาพคล่อง โดยกำหนดกรอบการดำรงสภาพ
คล่องแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื ่อให้การบริหารสภาพคล่องมีความชัดเจน ประกอบด้วย 1) สภาพคล่องเพื ่อการ

6. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) 
ภายใน 
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ดำเนินงานและการจ่ายค่าประกันชดเชยตามปกติของ บสย. และ 2) สภาพคล่องเพ่ือการจ่ายค่าประกันชดเชยที่มี
การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าประกันชดเชยจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันที่ได้รับ รวมทั้งได้จัดทำประมาณ
การกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อจัดเตรียมสภาพคล่องให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาการชำระเงิน ทั้งนี้ ภาระค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. โดยส่วนใหญ่เป็นการค้ำประกันประเภทโครงการ 
Portfolio Guarantee Scheme และตามกระบวนการจ่ายค่าประกันชดเชยได้มีการกำหนดสัดส่วนการแบ่งจ่าย
ค่าประกันชดเชยเป็นรายปี โดยที่ บสย. จะทราบจำนวนเงินรวมที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีล่วงหน้า ทำให้มีเวลาใน
การจัดเตรียมสภาพคล่อง 

บสย. ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถสรุปการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ดังนี ้

นโยบาย ▪ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และทบทวน
นโยบายการบริหารเงินสภาพคล่อง โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และแนวทางปฏิบตัิของธนาคารแห่งประเทศไทย  

▪ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้านสภาพคล่อง  
ดำเนินกระบวนการ ▪ การบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการจา่ยค่าประกันชดเชย 

▪ การทบทวนแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดสภาพคล่องในสถานการณ์ที่ไมป่กติ
และในภาวะวิกฤต 

เครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง 

▪ การทบทวนตัวชี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แยกตามลักษณะการจา่ยค่าประกนัชดเชย 

▪ การใช้ระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้
สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์ 

การติดตาม/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านสภาพคล่องเป็นรายเดือน เช่น รายงานสถานะ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยติดตามค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผา่นทางระบบสารสนเทศ
แจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้
ทันการณ์ เป็นต้น 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาส เช่น รายงานการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง, รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
และรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อรองรับความเสี่ยงดา้น
สภาพคล่อง โดยจำลองสถานการณ์วิกฤตที่อาจเป็นไปได้ เพื่อประเมินระดับสภาพคล่อง
และความสามารถในการชำระหนี้สินและค่าประกันชดเชย เปน็ต้น 
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ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์หรือผลกระทบต่าง ๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า อันเนื่องมาจากการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงตั้งแต่การมี
ภาพลักษณ์ในทางลบ  จนถึงการถูกฟ้องดำเนินคดี หรือความเสี ่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของทางการโดยไม่เจตนา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความ
น่าเชื่อถือของ บสย. 

เนื่องจาก บสย. เป็นองค์กรที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน การดำเนินกิจการของ บสย. จึงต้องมีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ และมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งในปี 
2564 ไม่มีเหตุการณ์หรือการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบเกี่ยวกับ บสย.ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์กร 

บสย. ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยได้มีการทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบัติ เพื ่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี ่ยงด้านชื ่อเสียงที ่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพในการที่จะสนับสนุนและควบคุมความเสี่ยง ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีการ
พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปการบริหารความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง ได้ดังนี้ 

นโยบาย ▪ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง โดยมีความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ และแนวทางปฏิบัติ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

▪ การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อกำกับดูแลการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ นโยบายดา้นการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ c]tนโยบายและแนว
ปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน เป็นตน้ 

▪ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้านชื่อเสยีง  
ดำเนินกระบวนการ ▪ การทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  

▪ การทบทวนกระบวนการสร้างความสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ทีด่ีต่อสังคมและสื่อต่าง ๆ 
▪ การทบทวนแผนการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication 

Management Plan) 
เครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง 

▪ การทบทวนตัวชี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 

▪ การใช้ระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้
สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์  

▪ การสำรวจความพงึพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. 

7. การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk Management) 
ภายใน 
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การติดตาม/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านชื่อเสียงเปน็รายเดือน เชน่ รายงานสถานะความ
เสี่ยงด้านชื่อเสียง โดยติดตามคา่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผ่านทางระบบสารสนเทศแจ้งเตือน
ภัยความเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทนัการณ์ 
เป็นต้น 

▪ การติดตามและรายงานความเสีย่งด้านชื่อเสียงเปน็รายไตรมาสและรายปี เช่น รายงาน
การประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียง, รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และ
รายงานผลการประเมินความเสีย่งการทุจริต เป็นตน้ 

 
 

บสย. มีการพิจารณาความเพียงพอของเงินกองทุน และดำรงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะ
รองรับการค้ำประกันสินเชื่อและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อให้
มั่นใจว่า บสย. มีเงินกองทุนเพียงพอรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทั้งนี ้บสย. ได้คำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II หลัก Pillar I  ซึ่ง ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มี BIS Ratio ร้อยละ 32.58 

 
 
บสย. ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการจัดวางระบบงานการควบคุมภายใน มีการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหรรมขนาดย่อม (บสย.)  กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control 
Policy) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหร ับหน ่วยงานของร ัฐ พ.ศ. 2561  และสอดคล ้องก ับมาตรฐานสากล  Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO)  version 2013 (COSO 2013)  ของ โดยคำน ึ งถึ ง
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้ 

 
 
 

 บสย. ได้บริหารงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการ
กำหนดระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างเหมาะสมและแนวทางเดียวกัน มีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและการ
กระจายอำนาจเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการบริ หาร
และพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ รวมถึงกำหนดแนวทาง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การ

ความเพียงพอของเงินกองทุน  

 

การควบคุมภายใน  

 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม   
ภายใน 
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กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  การเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น  เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานมีหน้าที ่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

 
 
บสย. กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจ

เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์กรที่ระบบการควบคุมภายในยังไม่
ครอบคลุมอย่างเพียงพอหรือยังไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานได้ โดยมีการพิจารณาความเสี่ยง
อย่างครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นแล้วและที่ยังคงเหลืออยู่ หรือการ
คาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่ความ
เสี่ยงอาจเกิดขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อระบุความเสี่ยงที่สำคัญและจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมและเพียงพอ   

 
 
บสย. ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

พร้อมทั้งกำหนดจุดควบคุม (Control Point) ของแต่ละกิจกรรมและข้ันตอนปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมควบคุม 
(Control Activities) ขั ้นพื ้นฐานที ่สำคัญของ บสย. เพื ่อใช้ลดความเสี ่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย 
สิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือทรัพยากร นอกจากนี้ ได้ตระหนักถึงความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA) เป็นประจำทุกปี เพ่ือพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
และกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เช่น กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลาง/สูง/สูงมาก จำเป็นต้องมีการปรับปรุง
การควบคุมภายใน หรือมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ยังได้มีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้ง
องค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ได้กำหนดขึ้น โดยให้ถือเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือ
เป็นส่วนหนึ่ง (Built In) ในการปฏิบัติงานตามปกติประจำวัน    

 
 
บสย. ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีความเชื่อถือได้ ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้งานในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการคุกคาม
จากภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ สำหรับด้านระบบสื่อสาร บสย. ได้ดำเนินการโดยมุ่งเน้น
การจัดหาและพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่สะดวกและเหมาะสมต่อผู้ใช้งานสอดคล้องกับการควบคุมภายในที่ดี และ

2. การประเมินความเสี่ยง 
ภายใน 

  

3. กิจกรรมควบคุม 
ภายใน 

  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายใน 
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มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับข้อมูลและสามารถบริหารจัดการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  โดยมีการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Intranet E-mail Line Official (สถานีข่าว บสย.) และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Face book, Twitter บสย.) การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น ส่วนการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก บสย. มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรมสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสถาบันการเงินประจำปี หรือการผลักดัน
โครงการค้ำประกัน ผ่านการสื่อสารกับผู้บริหารสถาบันการเงิน การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์
โครงการค้ำประกันสินเชื่อต่าง ๆ ให้กับ SMEs ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เป็นต้น 

 
 
บสย. มีระบบการติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประเมินผลความเพียงพอ ประสิทธิผลของการควบคุมภายในประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk Control Self 
Assessment: RCSA) ทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน ร่วมกัน
พิจารณาถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ค้นหาความเสี่ยงของงานในความ
รับผิดชอบ และพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และมี
การรวบรวมผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ ยวข้อง
อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึง
ประสิทธิผลของการควบคุมว่าได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้นำข้อมูลความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบ
จากหน่วยงานกำกับทั้งจากภายในและภายนอก มาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในปีปัจจุบัน ทั้งนี้ในการ
ประเมินการควบคุมภายในเพ่ือให้ครอบคลุมถึงการระบุ ประเมิน ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud) ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในบางลักษณะงาน เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น จึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตแยก
เป็นรายกรณี ซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงจากกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ หากพบว่ากิจกรรมการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพจะกำหนดแผนการปรับปรุง และติดตามความคืบหน้าอย่าง
สม่ำเสมอ ซึ่งตลอดมา บสย.ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการสร้าง
จิตสำนึกให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร จึงได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อให้องค์การเกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
ทั้งนี้ ในปี 2564 จากการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบดังกล่าว บสย. ไม่

พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 

5. การติดตามประเมินผล 
ภายใน 
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คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ตามคำสั่งที่ 51/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย   
 

1. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์      ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสมศักดิ ์  วรวิจักษณ์     กรรมการตรวจสอบ 
3. นายฆนัท  ครุธกูล   กรรมการตรวจสอบ 
4. นายวิโรจน์  สิทธิเจริญรุ่ง   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำกับดูแลความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน  การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายต่าง  ๆ  การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  รวมทั้งการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี 
 ในระหว่างปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับฝ่าย
บริหาร และผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
ได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บสย. เพ่ือให้มีการดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร 
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

1. รายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี รวมถึงพิจารณา

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ บสย. และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ มีความถูกต้อง เ ชื่อถือได้ และ
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกท้ังยังให้ความสำคัญกับการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน  (TFRS 9) 

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน โดยสอบทานและประเมินผลระบบควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  เพื่อให้องค์กรมี
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบผลการประเมินความเสี่ยง  การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนตัวชี้วัดความเสี่ยง  
พร้อมทั ้งให้ข้อเสนอแนะเพื ่อการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น  รวมถึงการบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบความปลอดภัยของข้อมูล  เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน จะช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุ มภายใน  การบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 



 

161 
 

ความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ  และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  บสย. พัฒนา
ปรับปรุงระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

3. การดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ บสย. และหน่วยงานกำกับดูแล 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์การ

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ และวิธีปฏิบัติที่กำหนด  รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กร
มีการกำกับดูแลที่ดีโดยมีการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่
ดี  รวมถึงการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของ บสย. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์  และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งได้ติดตาม
ความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามผลการ
ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมถึงได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2564 การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2564 
นอกจากนี้ เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจในงานตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
และจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 รวมทั้งได้ส่ง เสริมและสนับสนุนให้ผู้
ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ ผู้บริหาร

ฝ่าย/สำนัก จนถึงระดับผู้บริหารสายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 มีการพบปะผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง 
เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ  ความเสี่ยง  การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ  
ตลอดจนถึงการปรับปรุงงานของ บสย. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  ยังจัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับ
แนวทางการสอบบัญชี  ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู ้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่าง
สม่ำเสมอ   

6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินตนเองตามแนว

ปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ 
บสย. ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล ความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน พิจารณา
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การดำเนินงานหลักของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ตลอดจนการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารที่เกี ่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ บสย. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป รวมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 
 

                                                          นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ 

                ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
 

 

 

การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา 
(Consulting Service) อย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของ บสย.  โดย
ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการบัญชี จึงได้มี การพัฒนา
ปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) นอกจากนี้ การตรวจสอบภายในยังเป็น
กลไกหลักในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการ
สอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

การตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามมาตรฐานสากล สำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555  
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และคู่มือ
การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-
AM) รวมทั้งประกาศและแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
1) คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในของ บสย. มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในธุรกิจของ บสย. รวมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบ และความสามารถอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจไดว้่า 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบและตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งปรากฎอยู่ในกฎบัตรฝ่าย
ตรวจสอบภายใน โดยส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และส่งเข้า
รับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal 
Audit of Thailand : CPIAT)  โครงการอบรม การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตสากล (Internal Audit Program : Prepared Course for Certified Internal Auditor (Pre-CIA)) และ
โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program : IACP) 
2) โครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 โครงสร้างการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
สำหรับงานด้านการบริหารงานทั่วไปขึ้นตรงต่อกรรมการและผู้จัดการทั่วไป มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและ
การรายงาน รวมทั้งได้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน และ
เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี 
3) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหารทั้งในการนำเสนอรายงานโดยยังคงไว้ซึ่งความเป็น
อิสระ เที่ยงธรรม และในกระบวนการจัดทำแผนการตรวจสอบโดยได้นำความคาดหวัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่
มีต่อการดำเนินงานของ บสย. จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจำปทีี่มี

นโยบายการตรวจสอบภายใน 
 

การตรวจสอบภายใน 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความเสี่ยงที่สำคัญของ บสย. (Risk Based Approach) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในอย่าง
ชัดเจน และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ โดยครอบคลุมการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและ
ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน การกำกับดูแลที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการที่
อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์และโอกาสเกิดทุจริต และบทบาทการให้คำปรึกษา รวมถึงพัฒนาและอบรมความรู้ 
ทักษะ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของ บสย. 
5) การปฏิบัติงานและการรายงาน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  แผนการตรวจสอบประจำปี และ
แผนการตรวจสอบในรายละเอียด โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาใช้พิจารณาเพ่ือกำหนดแนวทางการตรวจสอบตาม
ฐานความเสี่ยง (Risk Based Approach) เพื่อให้มั ่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ บสย. ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหาร หน่วยรับ
ตรวจ ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง และกรรมการและผู้จัดการทั่วไป เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน และรายงาน
สรุปประเด็นสำคัญพร้อมทั้งสรุปผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการและผู้จัดการทั่วไปเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการนำระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (Audit 
Support System : TeamMate) มาใช้ในการวางแผน  การตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผล
การตรวจสอบและการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และได้เริ่มนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลภายใต้ Business Rule ที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
6) การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานเทียบกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยการประเมินตนเอง การประเมินโดยหน่วยรับตรวจและการ
ประเมินโดยผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งมีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก 5 ปี เพื่อเทียบกับมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่ดี และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
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คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการในการสรรหาพนักงาน  ในระดับ
ผู้บริหารสายงานหรือเทียบเท่าและหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้ง ดังนี้ 

1. คำสั่ง ที่ 79/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะนี้มี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. นางอัญชลี  เต็งประทีป  เป็น ประธานกรรมการ 
2. นายวสันต ์  เทียนหอม  เป็น กรรมการ 
3. นายวุฒิพงศ์  จิตตั้งสกุล  เป็น กรรมการ 
4. ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล   เป็น เลขานุการ 

2. คำสั่ง ที่ 55/2564 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะนี้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

    1. นางนัทีวรรณ สีมาเงิน    เป็น ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล   เป็น กรรมการ 
3. นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์   เป็น กรรมการ 
4. ผู้จัดการทั่วไป     เป็น กรรมการ 
5. ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล   เป็น เลขานุการ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
1. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและวิธีการในการสรรหาพนักงานในระดับผู้บริหาร     

สายงานหรือเทียบเท่าเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ 
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้บริหารสาย

งานหรือเทียบเท่าให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ 
3. กำหนดนโยบายในการจ ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื ่นรวมทั ้งจำนวน

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ ผู้บริหารสายงานหรือเทียบเท่า โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ บสย. พิจารณาอนุมัติ 

4. ดูแลให้ผู้บริหารสายงานหรือเทียบเท่าได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ 
ความรบัผิดชอบ 

5. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสายงานหรือเทียบเท่า 
เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง  

 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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6. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาผู ้บริหารสายงานหรือ
เทียบเท่าในรายงานประจำปี 

7. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย  
 

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งรวมทั้งในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บสย. ด้วย 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย
คณะกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมและได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง  ๆ มีการดำเนินการ       
ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บสย. ดังนี้  

   1. ทบทวนและพิจารณาเกณฑ์การปรับผลตอบแทนประจำปี โดยให้ได้รับผลตอบแทน 
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 
   2. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  
   3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

 
 
 

      นางนัทีวรรณ  สีมาเงิน   
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
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ปี 2564 เป็นปีที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ยังดำเนินงานภายใต้แผนการ
ดำเนินงานในเรื่องของการทำ Transformation องค์กรในทุก ๆ ด้าน ต่อเนื่องจากปี 2563 ที่ผ่านมาเพ่ือให้องค์กร
สามารถดำเนินธุรกรรมขององค์กรไปสู่ เป้าหมายการดำเนินการแบบใหม่ ทันสมัย เพื่อนำพาให้องค์กรสามารถ
แข่งขันกับตลาดในยุค Digital Transformation ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็เช่นเดียวกัน เมื่อองค์กรปรับเปลี่ยนตัวเองโดยการ Transformation แล้ว การ
ปรับเปลี่ยนให้พนักงานในองค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก็ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ
อย่างยิ่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HCM Strategy Plan) ปี 
2564 – 2568 ซึ่งในแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์ ประจำปี 2564 
รวมทั้งสิ้น 18 แผน ซึ่งแต่ละแผนงานนั้นสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรตามแผนวิสาหกิจ บสย. อย่างสำคัญ โดย ได้
กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบร ิหารจ ัดการทุนมนุษย์ (HCM Strategy Plan) ปี 2564-2568 ออกเป็น 4 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการเงิน 

แผนงานที่ 1 แผนการทบทวนการจัดทำแผนแม่บทด้าน HCM ปี 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติการด้าน 
HCM ปี 2565  
แผนงานที่ 2 แผนการจัดทำแนวทาง HR Audit   
แผนงานที่ 3 แผนการพัฒนาผู้บริหารภายในองค์กร (Line Manager) ให้มีความรู้และทักษะในงานด้าน
การบริหารทุนมนุษย์  
แผนงานที่ 4 แผนการสร้างโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน HR ให้มีความรู้ความสามารถ
ด้าน HCM   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะบุคลากรและทักษะอนาคต (Future Skills) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจ   

แผนงานที่ 5 แผนการทบทวนสมรรถนะทรัพยากรบุคคล (Competency base management)  
แผนงานที่ 6 แผนการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้นาระดับสูง (Leadership Academy)  
แผนงานที่ 7 แผนการจัดทำโปรแกรมการพัฒนาพนักงานของหน่วยธุรกิจหลักงานสนับสนุนที่สำคัญ และ
สำนักงานเขต (Academy) รองรับการเปลี่ยนแปลง   
แผนงานที่ 8 แผนการจัดโปรแกรมการสอนงานและพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารทรัพยากรเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ด้วยธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างคุณค่าต่อองค์กร
อย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ 9 แผนการบริหารอัตรากำลังรองรับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น และระยะยาว  
แผนงานที่ 10 จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทั้งระยะสั้นและยาว 

ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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แผนงานที่ 11 แผนการทบทวนและจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
แผนงานที่ 12 แผนทบทวน และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน  
แผนงานที่ 13 แผนการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน  
แผนงานที่ 14 แผนการบริหารความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพ  
แผนงานที่ 15 แผนการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 
แผนงานที่ 16 แผนสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร (Employee experience)  
แผนงานที่ 17 แผนการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)  

  แผนงานที่ 18 แผนการสร้างต้นแบบที่ดี (Role Model) ด้านจริยธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

   
 ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการตามแผนงานข้างต้นแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังได้ดำเนินการในเรื่อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ และงานอื่น ๆ เพิ่มเติมจากแผนการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป เช่น 
การร่วมกันดำเนินโครงการฝึกงานสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เท่าทันสถานการณ์โควิดโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง บสย. และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเข้าร่วมโครงการ Call Center 
หมอพร้อม นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการทำงานของพนักงาน บสย. เพื่อให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ออกประกาศโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และรวมทั้งมีการจัดทำ
ระเบียบหลักเกณฑ์ย่อยซึ่งกำหนดรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพ่ือนำไปใช้ประกอบในการปฎิบัติงานได้จำนวนทั้งสิ้น 
7 ฉบับพร้อมกัน อาทิเช่น หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุพนักงาน หลักเกณฑ์การโอนย้าย เลื่อนระดับและการ
แต่งตั้งพนักงาน หลักเกณฑ์เรื่องวันทำงาน วิธีการทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุดและการจ่ายค่าตอบแทน 
หรือหลักเกณฑ์การลา เป็นต้น 
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 คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตามคำสั่งที่ 54/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย   

1. นายวินิจ   วิเศษสุวรรณภูม ิ    ประธานกรรมการ 

2. นายเพิ่มพูน  พ่ึงประสิทธิ์       กรรมการ 
3. นายบัณฑิต   อนันตมงคล    กรรมการ 
4. นายฆนัท  ครุธกูล     กรรมการ 
5. ผู้จัดการทั่วไป      กรรมการ 
6. ผู้บริหารสายงานสารสนเทศและดิจิทัล    กรรมการและเลขานุการ 
7. ผู้บริหารกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 คณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือกำกับดูแลนโยบายและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี กำหนดแนวทาง
รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยกลั่นกรองการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มาใช้ ในการบริหารงานและการ
ให้บริการของ บสย. อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยได้รายงานผลการประชุม พร้อมข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เพ่ือให้มีการดำเนินการในเรื่องท่ีเห็นสมควร มีสาระสำคัญดังนี้ 

กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 

          กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เพ่ือเป็นแนวทางการกำกับดูแล
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ( IT Governance) การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้การบริหารจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรรวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน
สารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ดีเป็นกระบวนการที่สำคัญท่ีช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์ดังนี้ 

- การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ 
และ วัตถุประสงค์ขององค์กร 

- การบริหารความเสี ่ยงในกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านของผลตอบแทน
เปรียบเทียบกับความเสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

- การสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจในทุกระดับทั้ง
การตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจ 

- การสร้างความมั่นใจในความน่าเชื่อถือของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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- การพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนของการให้บริการและผลตอบแทนที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

- ความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้ให้แนวทางในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที ่เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร และแผนระดับชาติว่าด้วย  
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) เพ่ือนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี อีก
ทั้งยังได้กำกับดูแล ควบคุม ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ บสย. ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด 
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ บสย. เป็นรายไตรมาส 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

มอบนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อม
รับการเปลี ่ยนแปลง Disruptive Technology ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองความรู ้ตาม
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 

                                                                                       

 

                                                       นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ 

             ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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 บสย. ได้ให้ความสำคัญในการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม โดยการนำแนวคิด
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาใช้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน การสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ การเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการ การเพ่ิมผลลัพท์ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การสร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันให้ลูกค้า หรือการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพ่ือให้องค์กรก้าวเข้าสู่ยุคของดิจิทัลอย่างยั่งยืน 
 

                                        
บสย. ได้ให้ความสำคัญการจัดการความรู ้และนวัตกรรม ดังจะเห็นได้จากค่านิยม “T” คือ True 

Innovative financial-partner for SMEs มุ่งสู่การเป็นคู่คิดทางการเงินด้วยนวัตกรรมให้กับ  SMEs ในด้านการ
พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจ และมียังมีการส่งเสริม ถ่ายทอดค่านิยมการพัฒนานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
จัดทำแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ปี 2564 – 2568 กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 5 ยุทธศาสตร์
เพื่อยกระดับการจัดการนวัตกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของ 
บสย. ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับบุคลากรของ บสย.  
มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 ประการคือ  

1) พัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บสย. 
2) ยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากร บสย.  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อ การสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 ประการคือ  

1) เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม เพ่ือมุ่งเน้นนวัตกรรม  
2) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการทำงาน และ
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจหรือภารกิจใหม่ที่ตอบสนองภารกิจและการดำเนินงานของ บสย.  มีกลยุทธ์ในการ
ดำเนินงาน 2 ประการคือ  

1) พัฒนาระบบและมาตรฐานกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดและนวัตกรรม
กระบวนการทำงาน  
2) ค้นหา สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนระบบการจัดการนวัตกรรมอย่างยั่งยืน  มีกลยุทธ์ใน
การดำเนินงาน 2 ประการคือ  

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

 

การจัดการความรู้และนวัตกรรม     

 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และกลยุทธ์ดำเนินงาน 
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1) ทบทวนนโยบาย คู่มือ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมและสื่อสารเชิงรุกเพ่ือขับเคลื่อน
ระบบการจัดการนวัตกรรม 
2) ติดตามประเมินผลและยกย่องชมเชยด้านการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการ
นวัตกรรม มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2 ประการคือ  

1) ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางดิจิทัลที่สนับสนุนการจัดการนวัตกรรม 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย.ที่สนับสนุนการ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมโครงการ  

 
 

บสย. ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี โดยคำนึงถึง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสร้างคุณค่าจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ  
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กร กำหนดให้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การจัดสรรและบริหารทรัพยากร
สารสนเทศให้ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ กำหนดมาตรการการบริหารความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กำหนดโครงสร้างองค์กรการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ระดับ หรือ Three Lines of Defense โดยมีการถ่วงดุลอำนาจ
อย่างอิสระ (Check & Balance) รวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม (Segregation of Duties) 

ในปี 2564 บสย. ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้น และยังทวี
ความรุนแรง จึงได้มีการทบทวนปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่เป็นหน่วยงานที่เกี ่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์โดยตรง เพื่อให้มีกระบวนการกำกับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ดี ลด
ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร และยังได้
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความปลอดภัยป้องกันระบบหรืออุปกรณ์จากการถูกบุกรุกหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประเมินตรวจสอบและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อลดผลกระทบและความเสียหาย นอกจากนี้ยังปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Site : DR Site) 
ให้มีความพร้อมใช้งานมากขึ้นยกระดับศูนย์สำรองข้อมูลให้เป็นแบบ Warm Site เพื่อป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
อาจทำให้ระบบสำคัญหยุดชะงัก 

 

ในปี 2564 บสย. ได้มีดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงระบบค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบัน หรือระบบ MAGIC เพ่ือให้ระบบงานมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มาก

ขึ้น ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการรับคำขอออนไลน์ที่ครอบคลุมการให้บริการมากขึ้น รองรับความ

ต้องการและธุรกรรมใหม่ ๆ นำเทคโนโลยีทางการเงินบัตรดิจิทัล มาเสริมประสิทธิภาพในการการแจ้งหนี้ที่ต้อง

ชำระเงิน พร้อม QR Code สำหรับให้ลูกค้าหรือลูกหนี้นำไปสแกนเพื่อชำระเงินได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังได้จัดทำ

การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 

 

ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2564 
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ระบบสนับสนุนการทำงานของศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (FA Center) และ ระบบ Engagement เพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ขยายปริมาณการค้ำประกันสินเชื่อ และบูรณ

การการเชื่อมโยงข้อมูของผู้ประกอบการกับระบบค้ำประกันสินเชื่อหลัก และระบบงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนา

ฐานข้อมูลของผู้ประกอบการรายย่อยให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานมากข้ึน 

โครงการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อใหม่ (CGS : Core Guarantee System) เป็นโครงการที่สำคัญซึ่ง

ได้เริ ่มดำเนินการมาตั ้งแต่ปี 2560 โดยอาศัยแนวทางการออกแบบกระบวนการทำงานจากโครงการ BPR 

(Business Process Re-design) มาเป็นความต้องการหลักในการพัฒนาระบบ และเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ

ของการพัฒนาระบบ CGS ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขึ้นระบบได้ตามเวลาที่กำหนด จึงได้จัด

จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ CGS (Project Management Office) เข้ามาควบคุมการดำเนินการโครงการ

อย่างมีมาตรฐาน ปัจจุบันโครงการอยู่ในกระบวนการพัฒนา และทดสอบระบบ คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จได้

ภายในปี 2565 
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คณะกรรมการ บสย. ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผดิชอบต่องบการเงิน และ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานกิจการประจำปี จึงกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและ

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอโดยยึดหลักความระมัดระวัง 

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของ บสย. อย่างแท้จริง อีกทั้งได้มีการ

รายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ บสย. ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ 

ภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ 

ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระทำทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ 

คณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทาน

ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้ วยกรรมการที่มี

ความรู้ความสามารถเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่า          งบ

การเงินของ บสย. ดังกล่าวมีความเช่ือถือได้โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แสดงไว้  ในรายงาน

กิจการประจำปีนี้แล้ว 

งบการเงินของ บสย. ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบนั้น บสย. 

ได้ให้ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและตามที่ผู้สอบบัญชีขอ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง

ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน

กิจการประจำปีแล้ว 

คณะกรรมการ บสย. มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บสย. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บสย. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
       (นายธีรัชย์ อัตนวานิช) (นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร) 
       ประธานกรรมการ กรรมการและผู้จดัการทั่วไป 

 

 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บสย. ต่อรายงานทางการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ    ผู้ถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

ความเห็น  

 สำนักงานการตรวจแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม   
ขนาดย่อม (บรรษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุน
และ     กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด             
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด 
สำหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการจัดทำบัญชีและ    
รายงานการเงิน สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่    
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2 เกณฑ์การเสนองบการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี ่ยวกับ       
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ 
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากบรรษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน    
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด   
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน             
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี ้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื ่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี                  
ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื ่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ       
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น  
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้  

รายงานของผู้สอบบัญชี 
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  1. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.1 เรื่อง เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน โดยจัดทำขึ้นตาม
ข้อกำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องการจัดทำ
บัญชีและรายงานการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งให้ถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มใน           
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.3 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และ
ฉบับปรับปรุงใหม่ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี 2 ฉบับ เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรน
ชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว 

ข้อมูลอ่ืน  
  ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื ่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที ่รวมอยู ่ในรายงานประจำปี แต่ไม่    
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น  
  ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื ่นและ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

  ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี ่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน     
คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื ่นมีความขัดแย้งที ่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ ที ่ได้รับจาก          
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื ่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  

  เมื่อสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน  

  ผู ้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้องตามที่ควร       
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพ่ือให้สามารถจัดการทำงบการเงิน         
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
  ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบรรษัทในการ 
ดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบรรษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
  ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
ของบรรษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  
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  การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีว ัตถุประสงค์ เพื ่อให้ได้ความเชื ่อมั่น        
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่    
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ ่งรวมความเห็นของสำนักงาน     
การตรวจเงินแผ่นดินอยู ่ด ้วย ความเชื ่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื ่อมั ่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น              
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน    
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล      
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้  
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  
  ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเง ินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี ่ยวกับ           
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต 
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี ่ยงจากการแสดงข้อมูลที ่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ             
ในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี ่ยงเหล่านั ้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที ่เพียงพอและเหมาะสมเพื ่อเป็นเกณฑ์              
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเง ินแผ่นดิน  ความเสี ่ยงที ่ไม่พบข้อมูลที ่ข ัดต่อข้อเท็จจริง               
อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต    
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล   
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก ี ่ยวข ้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบ         
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของบรรษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที ่ผ ู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ    
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำข้ึนโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื ่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี ่ยวกับเหตุการณ์    
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยยะสำคัญต่อความสามารถของบรรษัทในการดำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ  สำนักงาน        
การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกต        
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที ่เกี ่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บรรษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล     
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่  

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง  ๆ ที่สำคัญ   
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญทีพ่บจากการตรวจสอบ
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รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

                                                    (นางสาววิไลวรรณ พรหมอยู่) 
                                                     ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5 

 

 

                                                  (นางสาวนฤมล ธนกิจวรบูลย์)                                        
                                                 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ 
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หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

เงินสด 6.1 177             111             

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 6.2 421,288       357,347       

เงินลงทุนสุทธิ 6.3 33,925,376   27,285,289   

ลูกหน้ีรอกำรชดเชยจำกรัฐบำลตำมธุรกรรมนโยบำยรัฐ 6.4 3,804,769     3,499,179     

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 6.5 181,372       111,117       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 6.6 170,741       110,279       

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 6.7 122,650       57,360         

รวมสินทรัพย์ 38,626,373  31,420,682  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ 2564 2563

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันรับล่วงหน้ำ 6.8 5,690,787     2,716,820     
เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมจำกรัฐบำล 6.9 189,274       485,817       
เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยโครงกำร PGS จำกรัฐบำล 6.10 8,979,797     10,681,543   
ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน 6.11 95,711         85,958         
ส ำรองค่ำประกันชดเชย 6.12 13,481,028   8,167,077     
หน้ีสินอ่ืน 6.13 275,935       118,457       

28,712,532  22,255,672  
ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสำมัญ 68,399,467 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 6,839,947     6,839,947     
ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว

หุ้นสำมัญ 67,024,730 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 6.14 6,702,473     6,702,473     
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 6.15 66,691         (57,608)        
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 6.16 635,710       497,358       

ยังไม่ได้จัดสรร 2,508,967     2,022,787     
รวมส่วนของเจ้าของ 9,913,841    9,165,010    

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 38,626,373  31,420,682  

กรรมกำรและผู้จัดกำรท่ัวไป

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

รวมหน้ีสิน

ลงชื่อ ..............................................................................
(นำยสิทธิกร  ดิเรกสุนทร)

ลงชื่อ ..............................................................................
(นำยธีรัชย์  อัตนวำนิช)
ประธำนกรรมกำร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หน่วย : พันบาท
2564 2563

รายได้จากการด าเนินงาน
รำยได้ดอกเบ้ีย 6.20 233,497    175,526    
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ีย (1,058)       (1,016)       

รำยได้ดอกเบ้ียสุทธิ 232,439    174,510    
รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกัน 825,527    718,600    
รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 7,329,578 5,993,503 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกัน 8,155,105 6,712,103 
ค่ำประกันชดเชย (8,149,439) (6,678,413) 

รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันสุทธิ 5,666        33,690      
รำยได้เงินชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 3,946,467 1,660,317 
ค่ำประกันชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ (3,946,467) (1,660,317) 

รำยได้เงินชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐสุทธิ -      -      
ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 6.21 246,263    218,095    
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 6.22 52,874      62,778      
รำยได้จำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 6.28 879,220    309,872    

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,416,462 798,945   
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน 37,127      44,900      
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 766          957          
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 8,656        10,926      
อ่ืน ๆ 6.23 8,964        9,424        

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 55,513      66,207      
ค่ำใช้จ่ำยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 6.28 542,716   479,792   

ก าไรสุทธิ 818,233   252,946   
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรท่ีจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 124,299    (122,226)   

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ 124,299   (122,226)  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 942,532   130,720   
ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 6.27 12.21 3.77

ลงชื่อ ..............................................................................
                                                                      (นำยธีรัชย์  อัตนวำนิช)

                  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรและผู้จัดกำรท่ัวไป

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

หมายเหตุ

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ ...........................................................................
(นำยสิทธิกร  ดิเรกสุนทร)
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หน่วย : พันบาท
องค์ประกอบอ่ืน ก าไร (ขาดทุน) สะสม

ของส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ   ทุนท่ีออกและ   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) 

ทุน
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ รวม

ช าระแล้ว จากการเปล่ียนแปลง ส ารองตาม จัดสรร
มูลค่าเงินลงทุน กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 6,702,473    64,618                371,392     2,189,375 9,327,858 

ส ำรองตำมกฎหมำย 6.16 -     -     125,966     (125,966)   -     

เงินปันผลจ่ำย -     -     -     (293,568)   (293,568)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 6.15 -     (122,226)             -     252,946    130,720    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 6,702,473    (57,608)             497,358    2,022,787 9,165,010 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 6,702,473    (57,608)               497,358     2,022,787 9,165,010 

ส ำรองตำมกฎหมำย 6.16 -     -     138,352     (138,352)   -     

เงินปันผลจ่ำย 6.17 -     -     -     (193,701)   (193,701)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 6.19 -     124,299              -     818,233    942,532    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 6,702,473    66,691              635,710    2,508,967 9,913,841 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

                                                    

กรรมกำรและผู้จัดกำรท่ัวไป

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

(นำยสิทธิกร  ดิเรกสุนทร)

ลงชื่อ .........................................................................

(นำยธีรัชย์  อัตนวำนิช)

ประธำนกรรมกำร

  ลงชื่อ ................................................................
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หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

     ก ำไรสุทธิ 818,233      252,946      

     รำยกำรปรับกระทบก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

         ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 60,155        58,903        

         หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1,747         4,993         

         ค่ำประกันชดเชยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,465,990    (804,091)     

         ค่ำประกันชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 3,946,467    1,660,317    

         รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน - รำยได้ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ (98,505)       (84,403)       

         ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน 11,927        39,054        

         ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน (246,263)     (218,095)     

         ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (1,055)         -     

         รำยได้ดอกเบ้ียสุทธิ (232,439)     (174,509)     

         เงินสดรับดอกเบ้ีย 226,021      166,212      

เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (1,058)         (1,016)         

     ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 5,951,220    900,311      

     สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

         ลูกหน้ีรอกำรชดเชยจำกรัฐบำลตำมธุรกรรมนโยบำยรัฐ (305,591)     (1,191,275)   

         สินทรัพย์อ่ืน (59,561)       (1,282)         

     หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

         ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันรับล่วงหน้ำ 2,962,694    338,192      

เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันจำกรัฐบำล (285,270)     383,254      

         เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยโครงกำร PGS จำกรัฐบำล (1,701,745)   5,979,744    

เงินจ่ำยผลประโยชน์พนักงำนระหว่ำงงวด (2,174)         (1,007)         

         หน้ีสินอ่ืน 69,267        (65,468)       

677,620      5,442,158    

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 6,628,840    6,342,469    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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หน่วย : พันบาท

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

          เงินสดจ่ำยในเงินลงทุน (25,501,137)  (14,086,440)  

          เงินสดจ่ำยจำกกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6.2.2 (16,803)       (24,756)       

          เงินสดจ่ำยจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 6.2.3 (72,356)       (23,927)       

          เงินสดรับจำกเงินลงทุน 19,231,612   8,309,105    

          เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,055         -     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,357,629)   (5,826,018)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

          เงินสดจ่ำยเงินปันผล (193,701)     (293,568)     

เงินสดจ่ำยช ำระคืนหน้ีตำมสัญญำเช่ำ (13,503)       (13,339)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (207,204)     (306,907)     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 64,007        209,544      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 1 มกรำคม 357,458      147,914      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6.2.1 421,465     357,458     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงชือ่ ......................................................................... ลงชือ่ ................................................................

(นำยธีรัชย์  อัตนวำนิช) (นำยสิทธิกร  ดิเรกสุนทร)

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรและผู้จัดกำรท่ัวไป

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

หมายเหตุ เรื่อง  

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานของ บสย. 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 

3. ประมาณการและข้อสมมติฐาน 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

5. การบริหารความเสี่ยง 

6. ข้อมูลเพิ่มเติม 
6.1 เงินสด 
6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
6.3 เงินลงทุนสุทธิ 
6.4 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 
6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
6.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 
6.7 สินทรัพย์อื่นสุทธิ 
6.8 ค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับล่วงหน้า 
6.9 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 
6.10 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล 
6.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 
6.12 สำรองค่าประกันชดเชย 
6.13 หนี้สินอื่น 
6.14 ทุนเรือนหุ้น 
6.15 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
6.16 ทุนสำรองตามกฎหมาย 
6.17 เงินปันผลจ่าย 
6.18 ภาระผูกพันจากภาระค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
6.19 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญจำแนกตามประเภทธุรกรรม 
6.20 รายไดด้อกเบี้ย 
6.21 กำไรสุทธิจากเงินลงทุน 
6.22 รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ  
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หมายเหตุ เรื่อง 

6.23 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
6.24 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ 
6.25 สินทรัพย์สภาพคล่อง 
6.26 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
6.27 กำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
6.28 ธุรกรรมนโยบายรัฐ 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและโครงการ บสย. 
8. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
9. มาตรการช่วยเหลือที่สำคัญตามประกาศของ ธปท. สืบเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

10. การอนุมัติงบการเงิน 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานของ บสย. 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 และพระราชบัญญัติ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดย
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

1.2 ข้อมูลการดำเนินงาน 

บสย. จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริการค้ำประกันสินเชื่อ และดำเนินการเกี่ยวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาด
ย่อม(การประกอบอุตสาหกรรม การทำหัตถกรรมหรือการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ต้องมี
ลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ 
และมีทรัพย์สินถาวรตามจำนวน ที่กำหนดโดยกฎกระทรวง) เพื่อให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น และ
สามารถเร่งการกระจายสินเชื่อไปทั่วประเทศได้เร็วข้ึน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บสย. ได้มีการขยายฐานการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อครอบคลุมไปยังธุรกรรมแฟ็กตอริ่ง ธุรกรรม
การให้เช่าซื้อ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่ง และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการคำ้ประกันสินเชื่อภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้แก่บุคคลอ่ืนหรือ
การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้การโอนสิทธิเรียกร้องให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กำหนด 

บสย. ให้การค้ำประกันสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโครงการดังนี้ 

1. โครงการปกติ หมายถึง โครงการค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้การค้ำประกันสินเชื่อโดยพิจารณา
ร่วมกับสถาบันการเงินเป็นรายตัวลูกค้า และความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยพิจารณาตามเงื่อนไขของหนังสือ
ค้ำประกันแต่ละฉบับ บสย. มีการค้ำประกันโครงการปกติ จำนวน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1.1 การค้ำประกันประเภทปกติ 
1.2 การค้ำประกันประเภท NPL 
1.3 การค้ำประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) 
1.4 การค้ำประกันประเภทรับความเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP) 

2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) หมายถึง โครงการค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย.ให้การค้ำ
ประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme และความรับผิดในการจ่ายค่าประกันชดเชยพิจารณาตาม
เงื่อนไขของแต่ละโครงการ 
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 
บสย. ได้จัดทำงบการเงินและแสดงรายการในงบการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 

27/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดทำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อให้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งใช้รูปแบบงบการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเปรียบเทียบกันได้ อันจะ
เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งบการเงิน และเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจใช้ในการบันทึกบัญชีและจัดทำ
รายงานการเงินสำหรับธุรกรรมหรือรายการที่เกี ่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ในระหว่างให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจชะลอการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่สภาวิชาชีพ
บัญชีได้ประกาศให้ถือปฏิบัติแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

บสย. ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

“(1) ธุรกรรมหรือรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ให้ถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดสำหรับ 
การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่สภาวิชาชีพบัญชี
กำหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ด้านการจัดทำบัญชีและการรายงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กำหนด 

(2) ธุรกรรมหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงธุรกรรม หรือรายการอ่ืน ๆ ที่มาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้ปฏิบัติโดยมีการอ้างอิงถึง TFRS 9 
นั้น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ รวมถึงหลักเกณฑ์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดเพ่ิมเติม” 

รายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (หลักเกณฑ์) 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติสำหรับธุรกรรมหรือรายการที่เกี ่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงิน มีดังนี ้

1. หลักเกณฑ์เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่ ธปท. กำหนด 
2. หลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่ ธปท. กำหนด 
3. หลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ ธปท. กำหนด 
4. หลักเกณฑ์สำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ ธปท. กำหนด 
5. หลักเกณฑ์สำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผลที่ ธปท. กำหนด 
6. หลักเกณฑ์เรื่องสินทรัพย์ท่ีลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ที่ ธปท. กำหนด 
7. หลักเกณฑ์เรื ่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน ที่ ธปท. 

กำหนด 

8. หลักเกณฑ์เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่ ธปท. กำหนด 

9. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการที่ ธปท. กำหนด 
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2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน (ต่อ) 

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะนำมาใช้ทดแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี ่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินในระหว่างที่ บสย. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ ซึ่ง บสย. จะสามารถใช้หลักเกณฑ์นี้ได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2568  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินซึ่ง บสย. ชะลอการถือปฏิบัติ 
ได้แก่ 

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
4. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 

ในหน่วยงานต่างประเทศ 
5. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
6. แนวปฏิบัติทางการบัญชี  เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 

สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กล่าวข้างต้น บสย. ไม่มีธุรกรรมหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับ
รายการลำดับที่ 4 - 6 แต่อย่างใด 

บสย. ได้แยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ สกส. 28/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกรรมนโยบายรัฐ ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 และใช้วิธีการ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีธุรกรรมนโยบาย
รัฐตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตามหนังสือที่ กค 1006/ว 2990 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 
2559 

2.2 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน 
งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท โดยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของ บสย.  

เป็นสกุลเงินบาท งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของและงบกระแสเงินสดแสดงเป็นหลักพันบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แสดงเป็น
หลักล้านบาท หรือยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  

งบการเงินจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่
ระบใุนนโยบายการบัญชี 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ 

บสย. ได้นำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผล
บังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติแล้ว เว้นแต่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินจำนวน 9 เรื่อง (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.1) ให้สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินทั้ง 6 ฉบับ โดยสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจสามารถใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินดังกล่าวแทนการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2568  

ปัจจุบัน บสย. มีการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ ่มนำมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

สำหรับธุรกรรมหรือรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน บสย. ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดไว้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี 2 ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับ
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้  
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

บสย. ได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดทำงบการเงินสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ในส่วนของการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาถือปฏิบัติ ได้เปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 มาตรการช่วยเหลือที่สำคัญตามประกาศของ ธปท. สืบเนื่องจาก
ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

2)  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื ่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื ่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว สำหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
  



 

191 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ให้เป็นทางเลือกสำหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เนื่องจากการจัดทำงบการเงินในช่วงเวลาที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นงวดบัญชี อาจเป็นผลให้ผู้บริหารของ 
บสย. ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการหรือในการวัดมูลค่าและรับรู้รายการทางบัญชี แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ กิจการสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้สำหรับการจัดทำงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

3. ประมาณการและข้อสมมติฐาน 

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและ 
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น  
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้  

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่รับผลกระทบ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและสมมติฐานสำคัญที่นำมาใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายการ
บัญชีที่มีสาระสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินของ บสย. ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดังนี้ 

 6.3 เงินลงทุนสุทธิ 

 6.4 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 

 6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

 6.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 

 6.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 

 6.18 ภาระผูกพันจากภาระค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

4.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับรู้เมื่อมีการอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของโครงการโดยเรียก
เก็บล่วงหน้าเป็นรายปีตามอัตราที่กำหนด และเฉลี่ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา 
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4.1.2 รายได้ดอกเบี้ย 

-  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด 

-  รายไดด้อกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

-  รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย  
บสย. รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ

อุปกรณ ์ และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ ตามเกณฑ์คงค้าง  
4.3 เงินสด 

เงินสด หมายถึง เงินสดย่อย เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ 
4.4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

หมายถึง เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และรายการเทียบเท่าเงินสด 
4.5 เงินลงทุน 

บสย. จัดกลุ่มการลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ เงินลงทุนระยะยาว หรือ เงินกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุน  
เพ่ือการบริหารเงินสภาพคล่อง โดยกำหนดกรอบนโยบายไว้ดังนี้ 

นโยบายการลงทุนเงินกองทุนส่วนบุคคล 
เป็นเงินลงทุนระยะยาว เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง โดยมีการจัดสรรเงินลงทุนตามระดับ

ความเสี่ยงที่รับได้ คือ ระดับต่ำถึงปานกลาง ดังนั้น จึงมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทางการเงินและตราสารหนี้
ภาครัฐรวมทั้งมีการลงทุนในตราสารทุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น  

ลักษณะการลงทุนเป็นไปเพ่ือเน้นการแสวงหาผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบดอกเบี้ยและเงินปัน
ผล รวมทั้งอาจมีการขายทำกำไรส่วนเกินเมื่อโอกาสอำนวย กลยุทธ์การลงทุนมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอาจมีระยะเวลาการถือครอง
หลักทรัพย์ต่ำกว่า 1 ปี (ถือเป็นหลักทรัพย์ลงทุนเผื่อขาย) 

4.5.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  
ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อเผื่อขายจัด

ประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมแสดงในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงผลสะสม
ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ เมื่อหลักทรัพย์เกิดการด้อยค่าหรือมีการจำหน่ายหลักทรัพย์ บสย. จะกลับ
รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมก่อนการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
และกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีที่เป็นเงิน
ลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ตราสารหนี้ที่ บสย. ตั้งใจถือและสามารถถือจนครบกำหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบ
กำหนดซึ่งเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดจะแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน
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ลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับราคาไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ 

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุน
ทั่วไปและแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

4.5 เงินลงทุน (ต่อ) 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน 
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย จะแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ตราสารนั้นมีการซื้อขาย ณ วันที่รายงาน 

ประเภทตราสารที่ บสย. ลงทุน มีดังนี้ 

- ตราสารหนี้ ที่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือออกโดยภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และหุ้นกู้
แปลงสภาพ นอกจากนี้เป็นเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน และบัตรเงินฝาก ที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

- ตราสารทุน ที่เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยสถาบันที่มีความมั่นคง และ  
ให้ผลตอบแทนดี โดยพิจารณาลงทุนเฉพาะบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET 100 
Index หรือ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีคุณลักษณะทำนองเดียวกันหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะ
ซ้ือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : 
TSR) 

การบันทึกรายการของตราสาร ณ วันที่รายงาน 

ตราสารหนี้ จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซด์ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) มา
บันทึกเป็นราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนที่มีการ Amortized และบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนของ
ตราสาร 

ตราสารทุน จะใช้ราคาปิดของตราสารที่ประกาศบนเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 
Index) มาบันทึกเป็นราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ยและบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนของตราสาร 
การรับรู้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) จะเป็นการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินรวมที่คำนวณได้หัก
ด้วยค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุน ค่ารับฝากทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (เช่น ค่าโอนพันธบัตร) 

4.5.2 การจำหน่ายเงินลงทุน 

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึง
กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในกำไรหรือ
ขาดทุน 

ในกรณีที่มีการจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่
จำหน่าย ไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
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นโยบายการลงทุนเพ่ือการบริหารเงินสภาพคล่อง 

เงินสภาพคล่อง หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องที่ บสย. ต้องดำรงไว้ให้เพียงพอสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารสภาพคล่อง 

4.5 เงินลงทุน (ต่อ)  

สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความมั่นคงที่ บสย.  
ต้องดำรงไว้เพื่อความเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกันชดเชย ได้แก่ เงินฝากทุก
ประเภท ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายในการลงทุนสอดคล้อง
กับขอบเขตการลงทุนของ บสย. และตราสารทางการเงินอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. 

แหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินสภาพคล่อง 

1. แหล่งที่มา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากการค้ำประกัน การถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดย
บริษัทบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลการรับคืนเงินค่าประกันชดเชย ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ค้ำประกัน เงิน
ชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีและรายได้อ่ืน ๆ เป็นต้น 

2. แหล่งที่ใช้ไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายจ่ายลงทุนและค่าประกันชดเชย 

4.6 สำรองค่าประกันชดเชย 

สำรองค่าประกันชดเชยเกิดจากภาระค้ำประกันที่ บสย. ค้ำประกันให้กับ SMEs เป็น 

1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้กู้ (ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน) ที่ถูกจัด
ชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือ   

2. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินจะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 37 เมื่อเข้าเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 มีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพัน 
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน 

2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บสย. จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการ  
เพ่ือจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว 

2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ 

เนื่องจาก บสย. ไม่ได้เป็นผู้ให้กู้หรือผู้ให้สินเชื่อ การตั้งสำรองค่าประกันชดเชยจึงอ้างอิงการจัดชั้นสินทรัพย์
ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่งสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ให้สินเชื่อได้จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่ สกส. 23/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

สำรองค่าประกันชดเชย เป็นประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก บสย. เข้าไปรับภาระการค้ำ
ประกัน SMEs กับสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่ง บสย. มีหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองค่าประกันชดเชยสำหรับภาระ
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ค้ำประกันของหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพสำหรับโครงการปกติและโครงการ  Portfolio Guarantee Scheme (PGS) 
เป็นดังนี้ 

4.6 สำรองค่าประกันชดเชย (ต่อ) 

4.6.1 โครงการปกติ 

ตั้งสำรองค่าประกันชดเชย สำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพโครงการปกติ ดังนี้ 

a.   สินทรัพย์จัดชั้นปกติ และสินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บสย. ไม่ตั้งสำรองค่าประกัน
ชดเชย 

b. สินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ บสย.  
ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 100 

วิธีการคำนวณการกันสำรองค่าประกันชดเชย แบ่งตามวิธีการคำนวณความรับผิดเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ การค้ำประกันประเภทโครงการค้ำประกันประเภทปกติ โครงการค้ำประกัน
ประเภท NPL (Non - Performing Loan) โครงการค้ำประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) มี
หลักเกณฑ์การกันสำรองค่าประกันชดเชยสำหรับภาระค้ำประกัน ดังนี้ 

 การกันสำรองค่าประกันชดเชย คำนวณจากร้อยละ 100 ของภาระความรับผิดในการค้ำประกัน 
ของลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน (เกรด C) จัดชั้นสงสัย (เกรด D) หรือจัดชั้นสงสัยจะสูญ  

กลุ่มท่ี 2 การค้ำประกันประเภทโครงการ Risk Participation (RP) มีหลักเกณฑ์การกันสำรอง 
ค่าประกันชดเชยสำหรับภาระค้ำประกัน ดังนี้ 

การกันสำรองค่าประกันชดเชย คำนวณจากร้อยละ 100 สำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตาม
บัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน (ตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด)  

4.6.2 การตั ้งสำรองค่าประกันชดเชย สำหรับภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน โครงการ 
Portfolio Guarantee Scheme (PGS) เป็นดังนี้ 

โครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นโครงการที่กำหนดความเสียหายสูงสุดที่เป็นภาระค้ำ
ประกันหนี้จัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPGs) ตามอัตราร้อยละที่กำหนดในแต่ละ Portfolio ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ 
วันสิ้นอายุการค้ำประกันการกันเงินสำรองค่าประกันชดเชยโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ตั้งสำรองค่า
ประกันชดเชยด้วยจำนวนเงินเท่ากับการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสุทธิในปีนั้น ๆ 

สำหรับการตั้งสำรองค่าประกันชดเชยตามมาตรการโครงการของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีได้
กำหนดจำนวนเงินเพื่อชดเชยความเสียหายของแต่ละโครงการแก่ บสย. โดย บสย. จะรับรู้เงินจำนวนนี้เป็นสำรองค่า
ประกันชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลและรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยค่าความเสียหายจากรัฐบาลในคราวเดียวกัน 
เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าแต่ละไตรมาสเงินสำรองค่าประกันชดเชยสุทธิคงเหลือน้อยกว่าการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ
ประกันสะสม 
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เงินสำรองค่าประกันชดเชยโครงการ PGS บสย. ตั้งสำรองค่าประกันชดเชยจากการประมาณการ 
ความสูญเสีย ที่อาจเกิดข้ึนแต่ไม่เกินความรับผิดที่ บสย. ต้องจ่ายให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้แก่ SMEs ตามหลักเกณฑ์ 
การค้ำประกันของแต่ละโครงการ โดยการตั้งสำรอง บสย. แยกการตั้งสำรอง ดังนี้ 

4.6 สำรองค่าประกันชดเชย (ต่อ)  
1.1 สำรองค่าประกันชดเชยตั ้งตามการรับรู ้รายได้ในแต่ละงวดบัญชี ซึ ่งเป็นการรับรู ้รายได้จาก

ค่าธรรมเนียมค้ำประกันที่ บสย. ได้รับทั้งโครงการจาก SMEs และจากส่วนที่รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนให้แก่ 
SMEs  

1.2 สำรองค่าประกันชดเชยจากเงินชดเชยความเสียหายโครงการตามนโยบายรัฐ บสย. จะตั้ง
สำรองเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล หากเงินสำรองค่าประกันชดเชยตามการรับรู้ รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ
ประกันสะสมมีไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละไตรมาส บสย. จะนำส่วนต่างที ่ร ับรู ้รายได้
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสะสมหักกับค่าประกันชดเชยจ่ายสะสมมาตั้งสำรองค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
และรับรู้เป็นรายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐด้วยจำนวนที่เท่ากัน ในกรณีที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรเงินชดเชย
ความเสียหายส่วนนี้ให้ บสย. และ บสย. ต้องสำรองจำนวนเงินดังกล่าวนี้ บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชย
จากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 

ค่าประกันชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำประกัน 
เมื่อ บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำประกันแก่ผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) เป็นจำนวนเท่าใดแล้ว 

บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำระหนี้  และสิทธิเรียกร้องในหลักประกันต่อ SMEs ได้เท่ากับ
จำนวนที่จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำประกันเงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำประกันลูกหนี้รับรู้
รายการลดสำรองค่าประกันชดเชย ดังนี้ 

4.6.3 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำประกันลูกหนี้  
4.6.3.1 โครงการปกติ Non PGS 

1. การค้ำประกันประเภทปกติ รับรู้รายการด้วยจำนวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำ
ประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องหรือไม่เกินเงื่อนไขตามการค้ำประกันที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน 

2. การค้ำประกันประเภท NPL รับรู้รายการด้วยจำนวนเงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำ
ประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงท่ีสุด 

3. การค้ำประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับรู้รายการด้วยจำนวน
เงินตามความรับผิดชอบตามภาระค้ำประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ตามที่
ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน 

4. การค้ำประกันประเภทรับความเสี ่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP) รับรู้
รายการด้วยจำนวนเงินตามความรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่ากับภาระหนี้คงเหลือหักมูลค่า
หลักประกันที่ขายได้) บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน  

4.6.3.2 โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) 
เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำประกันลูกหนี้โครงการ Portfolio Guarantee 

Scheme จะรับรู้เมื่อมีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำประกันหรือยื่นขอรับชำระหนี้ในคดี
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ล้มละลายกับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำประกัน โดยความรับผิดในการค้ำประกันของ บสย. 
เฉพาะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำประกัน และเฉพาะภาระค้ำประกันที่เป็น NPGs ของแต่ละ Portfolio Guarantee 
Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละที่กำหนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน 
โดย บสย.จะพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละรายเต็มจำนวนภาระค้ำ
ประกัน 

4.6 สำรองค่าประกันชดเชย (ต่อ) 

4.6.4 เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำประกันลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นโครงการ 
Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย. ได้จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำ
ประกันแก่ผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) เป็นจำนวนเท่าใด แล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับการเรียกร้องชำระหนี้ และ
สิทธิเรียกร้องในหลักประกันต่อ SMEs ได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำประกัน เงินชดเชยให้
สถาบันการเงินจากการค้ำประกันลูกหนี้จะรับรู้เมื่อมีการฟ้องร้องคดีหลังจาก 1 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือค้ำประกัน
หรือยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายกับ SMEs ในกระบวนการทางศาลแล้ว ภายในอายุการค้ำประกัน โดยความ
รับผิดในการค้ำประกันของ บสย. เฉพาะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำประกัน และเฉพาะภาระค้ำประกันที่เป็น NPGs 
ของแต่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตราร้อยละที่กำหนดไว้แต่ละโครงการ ของภาระค้ำประกัน
เฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน โดย บสย. จะพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระค้ำประกันที่ออกให้ SMEs 
แต่ละรายเต็มจำนวน ภาระค้ำประกันโครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

4.6.4.1 ลูกหนี้ค้ำประกันโครงการที่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล บสย. จะได้รับ 
เงินชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีโดยลูกหนี้กลุ่มนี้จะมี  
ทั้งส่วนที่จ่ายจากเงินที่รับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันและเงินที่รัฐบาลให้การชดเชยความเสียหาย โดยการชดเชย 
จะพิจารณาจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นลูกหนี้โครงการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือจึงคิดเป็น
จำนวนความเสียหายรวมทั้งโครงการ ซึ่งในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดใน
หลักเกณฑ์การค้ำประกัน โดยจ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมค้ำประกันเป็นลำดับแรก หากยังมีความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกินกว่าเงินค่าธรรมเนียมค้ำประกันที่ได้รับสะสม บสย. จึงจะนำเงินส่วนที่รัฐบาลมีมติชดเชยตามความเสียหายที่
เกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ มาจ่ายในลำดับถัดไป 

4.6.4.2 ลูกหนี้ค้ำประกันโครงการที่ไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล เป็นโครงการ 
ที่ บสย. ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ให้ดำเนินการค้ำประกันตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ในการตั้งสำรอง 
ค่าประกันชดเชยจะตั้งสำรองจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันที่รับรู้ในแต่ละงวดบัญชีด้วยจำนวนที่เท่ากัน 
ซึ่งในการจ่ายค่าประกันชดเชย บสย. จะจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักเกณฑ์การค้ำประกันจากเงินค่าธรรมเนียม
ค้ำประกันที่ได้รับเท่านั้น โดยโครงการตามมติ ครม. นี้ บสย. จะไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายโครงการจาก
รัฐบาล 

4.7 การรับสภาพหนี้ 

ลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในการติดตามหนี้กับลูกหนี้นอกจากการ
ดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว บสย. ให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ก่อนการดำเนินคดี ด้วยมูลหนี้ที่ลูกหนี้ยอมรับว่า บสย.  
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ได้ค้ำประกันสินเชื่อของลูกหนี้ต่อสถาบันการเงินผู้ให้กู้ และ บสย. เป็นผู้จ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้
กู้นั้นตามต้นเงิน (ต้นเงิน หมายถึง จำนวนเงินพร้อมดอกเบี้ยจำนวนหนึ่งที่ บสย. จ่ายให้แก่สถาบันการเงินตามสิทธิ 
ในเงื่อนไขของหนังสือค้ำประกันแต่ละฉบับ หรือแต่ละ Portfolio โดยการรับสภาพหนี้ ลูกหนี้ได้ยอมรับที่จะชดใช้ 
ต้นเงินและดอกเบี้ยของต้นเงินในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกำหนด) 

4.8   ค่าเผื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 

บสย. มีวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. ชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเต็มจำนวน 

2. ชำระต้นเงินเต็มจำนวนแต่ขอลดหย่อนดอกเบี้ย  

4.9 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 

โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยให้ บสย. ดำเนินการตามนโยบาย  
รัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการดำเนินการในแต่ละโครงการตามมติ ครม. นั้น จะกำหนดความ
ช่วยเหลือโดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำประกัน และเงินชดเชยความเสียหายโครงการ 

เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เป็นเงินส่วนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำ
ประกัน แทน SMEs ให้แก่ บสย. โดยเงินค่าธรรมเนียมค้ำประกันนี้ ในกรณีท่ีรัฐบาลยังไม่จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนส่วนนี้
ให้แก่ บสย. ณ วันที่ค้ำประกันสินเชี่อให้แก่ SMEs บสย. จะตั้งรัฐบาลเป็นลูกหนี้รอการชดเชยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำ
ประกันค้างรับจากรัฐบาลเท่ากับจำนวนเงินที่รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในแต่ละรอบบัญชี 

เงินชดเชยความเสียหายโครงการค้ำประกันจากรัฐบาล เป็นส่วนที่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ 
บสย.เพื่อชดเชยโครงการค้ำประกันที่เกิดความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินความเสียหายสูงสุดที่
กำหนดไว้ตามมติ ครม. สำหรับจำนวนเงินชดเชยความเสียหาย บสย. จะรับรู้รายการเฉพาะจำนวนเงินผลต่างที่เกิดขึ้น
จากรายได้ค่าธรรมเนียมสะสมมีน้อยกว่าจำนวนเงินจ่ายค่าประกันชดเชยสะสม ณ สิ้นงวดใดงวดหนึ่ง และตั้ง
รัฐบาลเป็นลูกหนี้ค่าประกันชดเชยความเสียหายค้างรับจากรัฐบาล ตามจำนวนเงินผลต่างที่รับรู้ ณ สิ้นงวดนั้น ๆ 

4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขน
ย้ายและการบูรณะสถานที่ตั ้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู ้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ การซื ้อลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์ที่เป็นส่วนสำคัญในระบบการทำงานของอุปกรณ์ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะถูก
บันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแทน
ในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่า
บำรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
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กำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ 
จากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือ
ขาดทุน 

4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง 

รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกี ่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บสย. จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์ดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกด้วยราคาทุน การคิดอัตราคิดลด (Discount Rate) ใช้อัตราตามท่ี
ระบุในสัญญา (ถ้ามี) หรือใช้อัตราเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับสัญญาเช่ารถยนต์อ้างอิงอัตรา
ดอกเบี้ยจากบริษัทเช่าซื้อรถยนต์แห่งหนึ่งการคำนวณค่าเสื่อมราคาและการรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายคำนวณโดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยพิจารณาการเลือกใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่า 

ค่าเสื่อมราคา 

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

ประเภทสินทรัพย์  อายุการให้ประโยชน์ 

อาคาร 20 ปี 

เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำนักงาน  5 - 10 ปี 

เครื่องใช้สำนักงาน 5 ปี 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน  5 - 10 ปี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำกัดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
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รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง 

รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกล่าวและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  
ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดข้ึน 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

ค่าตัดจำหน่าย 

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อน
รูปแบบและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภทมี
ดังนี้  

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนจะถูกประเมินการด้อยค่าอย่างมีระบบ  
ณ ทุกวันที่รายงาน วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะถูกทบทวนทุกปี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

4.12 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าที่บสย.เป็นผู้เช่า และมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งจะ
รับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และทยอยตัดจำหน่ายสิทธิการใช้
สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงและบันทึกค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไปตลอดอายุสัญญา ยกเว้น
สัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต ่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเนื่องมาจากการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้
และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามงบการเงินจำนวน 21.80 ล้านบาท และจำนวน 22.87 ล้านบาท ตามลำดับ 

4.13 การด้อยค่า 

สินทรัพย์ตามบัญชีของ บสย. ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้การด้อยค่าจะทำการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
จะถูกประมาณในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพ่ิมของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของ
เจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ 

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูก
บันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือ
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ขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน 

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า

ยุติธรรม 
4.13 การด้อยค่า (ต่อ) 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์คำนวณโดยประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิด
ลดก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความ
เสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูล
ค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย 

การกลับรายการด้อยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

เพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน การ
กลับรายการจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูก รับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน  
ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่และจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

4.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน รับรู้มูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน 
เมื่อพนักงานทำงานให ้

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ (Retirement Benefit)  

ตามกฎหมายแรงงานและนโยบายการจ้างงาน บสย. จะจ่ายเงินชดเชยเมื ่อเกษียณอายุ ซึ ่งตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการประมาณการภาระหนี้สินการจ่ายค่าตอบแทน
เมื่อพนักงานเกษียณอายุ และการจ่ายรางวัลการประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานคำนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งนำข้อมูล
จากประสบการณ์มาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคต และคำนวณคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยของสมาคมตราสารหนี้ไทย 
โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน ผลแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ปรับค่าให้เหมาะสมกับ บสย. ในแต่ละงวดบัญชีจะรับรูเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดนั้น 
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สำหรับหนี้สินผลประโยชนของพนักงานในอดีตทั้งจำนวนปรับกับขาดทุนสะสมยกมาต้นปี 2554 และทบทวนปัจจัย
ในการคำนวณทุกป ี

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้เข้ากำไร
สะสม  ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม 

4.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ) 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงิน เป็นโครงการผลประโยชน์ที่ บสย. จ่ายสมทบเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนไปยังกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพที่เป็นอีกกิจการแยกต่างหาก โดย บสย. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือโดยอนุมานที่จะต้องจ่าย
สมทบเพิ่มเติม โดยส่วนที่ บสย. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ  

กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพพนักงาน บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพพนักงานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของ
เงินเดือนพนักงาน และ บสย. จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทำงานของ
พนักงาน บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน   

4.15 ภาษีเงินได ้

บสย. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย บสย. ไม่เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตาม
มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร บสย. จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามส่วน 3 หมวด 3 แห่ง
ประมวลรัษฎากรและกิจการของบรรษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 257) พ.ศ. 2535 และได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตาม (19) ของ
มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่ 
258) พ.ศ. 2535 

4.16 กำไรต่อหุ้น 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการนำกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิสำหรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญหารด้วย
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญท่ีออกและชำระแล้ว 

4.17 รายได้และค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) 

รายได้และค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ บสย. ดำเนินการ ดังนี้ 

รายได้ แสดงรายการจากรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี
และรายได้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้จ่าย แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการปันส่วนตามสัดส่วนของภาระค้ำประกันแต่ละ
โครงการ ณ วันสิ้นงวดของแต่ละรอบบัญชี 

4.18 การดำรงเงินกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีสินทรัพย์เสี่ยงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์
เสี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้ 

- ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว 

- ทุนสำรองตามกฎหมาย 

- กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 

บสย. ได้ประเมินองค์ประกอบของสินทรัพย์ที่นำมาคำนวณการดำรงเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 15/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุน 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยให้ใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป แล้วไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์
เสี่ยง (BIS Ratio) ของ บสย. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. จำแนกเงินกองทุนไว้ดังนี้ 

 2564 2563
เงินกองทุนชั้นท่ี 1

ทุนช ำระแล้ว 6,702.47 6,702.47 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 636.07    446.77    
ก ำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร 2,510.42 2,073.89 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 9,848.96 9,223.13 

 2564 2563

อัตรำส่วนเงินกองทุน
อัตรำส่วนเงินกองทุนท้ังส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง
    เงินกองทุนชั้นท่ี 1 32.58      41.76      

หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ร้อยละ

 

4.19  การนำเครื่องมือทางการเงินมาปฏิบัติ 

 บสย. อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการ
คลังได้แจ้งให้สถาบันการเงินของรัฐเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  
(Thai Financial Reporting Standards 9 : TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) เพ่ือ
จะได้ร ับทราบผลกระทบที ่แท้จริง และเพื ่อสามารถเตรียมมาตรการรองรับที ่เหมาะสม รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลังเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตาม TFRS 9 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized 
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Financial Institutions : SFIs) ออกไปอีก 5 ปีจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แห่งใดประสงค์จะปฏิบัติตาม TFRS 9 แทนหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีและการรายงานการเงินสำหรับสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้ก่อนวันที่ 
1 มกราคม 2568 ก็สามารถดำเนินการได้ตามความสมัครใจ ซึ่งฝ่ายบริหารของ บสย . อยู่ระหว่างพิจารณา
ผลกระทบถึงการที่ บสย. ชะลอการใช้ TFRS 9 
5. การบริหารความเสี่ยง 

5.1 ข้อมูลความเสี่ยง 

5.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ความเสี่ยงด้านเครดิต (การค้ำประกันสินเชื่อ) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าที่ บสย. ให้การค้ำ
ประกันสินเชื่อ ไม่สามารถชำระหนี้คืนสถาบันการเงินผู้ให้กู ้ได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่
สามารถชำระหนี้คืนได้ (Potential Event of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย. อาจต้องจ่ายค่าประกันชดเชย ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของ บสย. 

บสย. มีการกำหนดเป้าหมายการค้ำประกันสินเชื่อให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง บสย. ได้มีการออก
ผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme ที่เป็นรูปแบบการค้ำประกันที่สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้และมีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น 
แบบจำลอง Credit Scoringให้มีความถูกต้อง ความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้สนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อให้
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมถึงการกำหนดเพดานความเสี ่ยงในการติดตามและควบคุมลูกหนี ้ NPGs (Non 
Performing Credit Guarantee : NPGs) ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยได้มีการ
ดำเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพ่ือช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภาพ
ให้สามารถชำระหนี้ได้ รวมทั้งเป็นการลดความเสียหายให้แก่ บสย. นอกจากนี้ยังมีการจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤต 
(Stress Testing) เพ่ือประเมินผลกระทบที่มีต่อความเพียงพอของเงินกองทุน 

5.1.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเสี ่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี ่ยงที ่ บสย. อาจจะเกิดความเสียหายเนื ่องจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคา
หลักทรัพย์ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. 

5.1.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ้ยอันอาจมีผลทำให้มูลค่าของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของ บสย. 
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. จึงได้มีการบริหาร
โครงสร้างการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงผ่านเครื่องมือบริหาร
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ความเสี ่ยงที ่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดดัชนีชี ้ว ัดความเสี ่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื ่อให้มั ่นใจได้ว่า
ผลตอบแทนจากการบริหารการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

5.1.2.2 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 

ความเสี ่ยงด้านราคาตราสารทุน คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุนที่มีผลทำให้มูลค่าของตราสารทางการเงินหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย. 

5.1 ข้อมูลความเสี่ยง(ต่อ) 

บสย. มีนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำหนักการลงทุน 
ในตราสารทุนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำหนดค่าเพดานความเสี่ยง 
ได้แก่ ค่า VaR ค่า Beta และค่า Duration ของ Portfolio ที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส่ง
สัญญาณเตือนถึงผลตอบแทนจากการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

นอกจากนี้ ได้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ด้านตลาด เป็นรายไตรมาส โดยพิจารณา
ผลกระทบในภาพรวมของความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และราคาตราสารทุน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า บสย. จะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในภาวะวิกฤต 

5.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บสย. ไม่สามารถชำระหนี้สิน
และค่าประกันชดเชยต่อสถาบันการเงิน เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ บสย.   

บสย. มีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยฝ่ายบริหารการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบการ
บริหารและจัดการสภาพคล่องของ บสย. และมีการกำหนดเครื่องมือและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการ
ระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฐานะสภาพคล่องมีความเหมาะสมและ
เพียงพอในการรองรับการดำเนินงานของ บสย. ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

5.1.4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ 
บสย.  

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสย. ดำเนินการผ่านกระบวนการระบุ ประเมิน ควบคุม 
ติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งได้มีการนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำคัญมาใช้ 
อาทิเช่น การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) การกำหนดดัชนีชี้วัด
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ความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) และการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) พร้อมทั้ง
ดำเนินมาตรการเพ่ือควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมและการติดตามความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความ
เสียหายต่อ บสย. และลูกค้าของ บสย. รวมถึงมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management) เพ่ือให้มั่นใจว่า บสย. จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 

5.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายชำระเพ่ือโอนหนี้สินระหว่างผู้มีส่วน
ร่วมในตลาดหลัก ณ วันที่วัดมูลค่า ในกรณีไม่มีตลาดหลัก จะใช้ตลาดที่ได้เปรียบมากที่สุดซึ่ง บสย. สามารถเข้าถึง
ตลาดได้ในวันที่วัดมูลค่า บสย. ประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ที ่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินภายใต้
สมมติฐานว่าสินทรัพย์นั้นจะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้สูงสุด 

บสย. วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้อนความมีสาระสำคัญของข้อมูลที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่า ดังนี้ 

ระดับ 1 อ้างอิงราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกัน 

ระดับ 2 อ้างอิงจากข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมที่นอกเหนือจากข้อมูลใน
ระดับ 1 ของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน รวมถึงราคาเสนอซื้อขายไม่ว่าในตลาดที่มีหรือไม่มีสภาพคล่องของ
เครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันหรือจากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้โดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม 

ระดับ 3 อ้างอิงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่งรวมถึงกรณีวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินจาก
เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้และข้อมูลนั้นมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่า
ยุติธรรม 

การโอนเปลี่ยนลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาหรือระดับการ
สังเกตไดข้องข้อมูล ที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
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6. ข้อมูลเพิ่มเติม 

6.1 เงินสด 

2564 2563
เงินสด 0.18 0.11
รวม 0.18 0.11

หน่วย : ล้ำนบำท

 
6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  

415.52 - 415.52 354.55 - 354.55
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 5.77 - 5.77 2.80 - 2.80
รวม 421.29 - 421.29 357.35 - 357.35

ในประเทศ
ธนำคำรพำณิชย์

หน่วย : ล้ำนบำท

รวม

2564 2563

เมือ่ทวงถำม มรีะยะเวลำ รวม เมือ่ทวงถำม มรีะยะเวลำ
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6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำนวน 477.77 ล้านบาท เป็นเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์และใบรับฝากเผื่อเรียก มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 - 0.35 ต่อปี  

ข้อมูลประกอบงบกระแสเงินสด 

6.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

2564 2563
เงินสด 0.18     0.11     
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
         กระแสรำยวัน 3.74     0.15     
         ออมทรัพย์ 417.55  357.20  
รวม 421.47  357.46  

หน่วย : ล้ำนบำท

 

6.2.2 เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

2564 2563
เจ้ำหน้ีค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ต้นงวด 0.05     0.03     
ค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 104.94  24.78   
หัก  เงินสดจ่ำยค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (16.80)  (24.76)  
เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ปลำยงวด 88.19   0.05     

หน่วย : ล้ำนบำท
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6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ต่อ) 

6.2.3 เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  

2564 2563
เจ้ำหน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย์ไมม่ตัีวตนอ่ืนต้นงวด 0.10      1.18      
ค่ำซ้ือสินทรัพย์ไมม่ตัีวตนอ่ืน 80.08     22.85     
หัก  เงินสดจ่ำยค่ำซ้ือสินทรัพย์ไมม่ตัีวตนอ่ืน (72.36)    (23.93)    
เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ไมม่ตัีวตนอ่ืนปลำยงวด 7.82      0.10      

หน่วย : ล้ำนบำท

 
6.3 เงินลงทุนสุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. มีเงินลงทุนสุทธิ จำนวน 33,925.37 ล้านบาท และ 
27,285.29 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

2564 2563
พันธบัตรรัฐบำล 6,188.98 5,015.42
เงินฝำกประจ ำท่ีมรีะยะเวลำไมเ่กิน 1 ปี 5,000.00 4,600.00
เงินฝำกประจ ำท่ีมรีะยะเวลำไมเ่กิน 2 ปี 8,200.00 4,700.00
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10,361.00 9,990.44
หุ้นกู้ 4,175.13 2,979.43
เงินลงทุนอ่ืน 0.26 -        
รวม 33,925.37 27,285.29

หน่วย : ล้ำนบำท
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6.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ) 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 10,361.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม รายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท

                  รำคำท่ี                   รำคำท่ี
มูลค่ำ แสดงใน มูลค่ำ แสดงใน

รำคำทุน ยุติธรรม งบกำรเงิน รำคำทุน ยุติธรรม งบกำรเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินฝำกออมทรัพย์ 33.56             33.56        33.56        149.33      149.33      149.33      
เงินฝำกประจ ำ 20.10             20.10        20.10        121.00      121.00      121.00      

53.66             53.66        53.66        270.33      270.33      270.33      

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน

พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง 
พันธบัตรรัฐบำล 4,915.01        4,889.37    4,889.37    4,125.19   4,172.85   4,172.85   

พันธบัตรท่ีธนำคำรเป็นผู้ออก 1,266.42        1,266.62    1,266.62    1,821.77   1,825.03   1,825.03   

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจท่ี

     กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน -                -           -           71.72       71.96        71.96        

6,181.43        6,155.99    6,155.99    6,018.68   6,069.84   6,069.84   
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนำคำร -                -           -           63.58       63.58        63.58        

หุ้นกู้ของสถำบันกำรเงิน 30.12             30.02        30.02        -           -           -           
หุ้นกู้ท่ีไม่ใช่ของสถำบันกำรเงิน 2,140.20        2,159.14    2,159.14    1,929.93   1,968.10   1,968.10   

2,170.32        2,189.16    2,189.16    1,993.51   2,031.68   2,031.68   
หุ้น
หุ้นสำมัญ 1,764.50        1,856.21    1,856.21    1,619.22   1,498.85   1,498.85   
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 0.05              0.86          0.86          -           0.08         0.08         
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/กองทรัสต์/

     กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 123.25           104.02      104.02      138.64      111.99      111.99      
1,887.80        1,961.09    1,961.09    1,757.86   1,610.92   1,610.92   

ลูกหน้ีจำกกำรขำยหลักทรัพย์และลูกหน้ีอ่ืน 15.24             15.24        15.24        107.83      107.83      107.83      

เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือหลักทรัพย์และเจ้ำหน้ีอ่ืน (14.14)            (14.14)       (14.14)       (100.16)     (100.16)     (100.16)     

รวม 10,294.31       10,361.00  10,361.00  10,048.05 9,990.44   9,990.44   

2564 2563
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6.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ) 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน 

หน่วย : ล้ำนบำท

TISCO SCBAM K-ASSET รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินฝำกออมทรัพย์ 27.53      0.93       5.10       33.56       
เงินฝำกประจ ำ -         20.10      -         20.10       

27.53      21.03      5.10       53.66       

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน
พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบำล 1,693.59 1,312.90 1,882.88 4,889.37   
พันธบัตรท่ีธนำคำรเป็นผู้ออก 295.99    710.17    260.46    1,266.62   

1,989.58 2,023.07 2,143.34 6,155.99   
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนำคำร -         -         30.02      30.02       
หุ้นกู้ท่ีไม่ใช่ของสถำบันกำรเงิน 661.91    745.25    751.98    2,159.14   

661.91    745.25    782.00    2,189.16   
หุ้น
หุ้นสำมัญ 591.39    567.19    697.63    1,856.21   
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น -         0.31       0.55       0.86         
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/กองทรัสต์/ 
     กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน -         96.52      7.50       104.02      

591.39    664.02    705.68    1,961.09   
ลูกหน้ีจำกกำรขำยหลักทรัพย์และลูกหน้ีอ่ืน -         0.18       15.06      15.24       
เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือหลักทรัพย์และเจ้ำหน้ีอ่ืน (0.33)      (0.95)      (12.86)     (14.14)      
รวม 3,270.08 3,452.60 3,638.32 10,361.00 

2564
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6.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ) 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน 

หน่วย : ล้ำนบำท

KSAM SCBAM K-ASSET รวม
เงินฝากธนาคาร
เงินฝำกออมทรัพย์ 135.51 2.96 10.86 149.33
เงินฝำกประจ ำ -        121.00 -        121.00

135.51 123.96 10.86 270.33

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน
พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบำล 1,384.89 1,057.28 1,730.68 4,172.85
พันธบัตรท่ีธนำคำรเป็นผู้ออก 654.49 852.32 318.22 1,825.03
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจท่ีกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน -        -        71.96 71.96

2,039.38 1,909.60 2,120.86 6,069.84

หุ้นกู้
หุ้นกู้ของธนำคำร -        -        63.58     63.58     
หุ้นกู้ท่ีไม่ใช่ของสถำบันกำรเงิน 584.02   747.06   637.02   1,968.10 

584.02   747.06   700.60   2,031.68 
หุ้น
หุ้นสำมัญ 389.53   495.86   613.46   1,498.85 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น -        -        0.08       0.08       
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/กองทรัสต์/ 
     กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 18.82     78.91     14.26     111.99   

408.35   574.77   627.80   1,610.92 
ลูกหน้ีจำกกำรขำยหลักทรัพย์และลูกหน้ีอ่ืน 63.54     6.12       38.17     107.83   
เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือหลักทรัพย์และเจ้ำหน้ีอ่ืน (51.35)    (10.59)    (38.22)    (100.16)  
รวม 3,179.45 3,350.92 3,460.07 9,990.44 

2563

 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย โดย บสย. ได้ว่าจ้าง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ โดยสามารถลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 
20 ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน
ของ บสย.ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยผู้บริหารกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมในการ
จัดการกองทุนคิดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยอิงกับผลการดำเนินงานเทียบกับดัชนีชี ้วัด 
(Benchmark)  
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6.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
จำนวน 5.77 ล้านบาท และ 4.44 ล้านบาท และมีรายได้ที่เกิดจากการบริหารเงิน จำนวน 252.03 ล้าน
บาท และ 222.54 ล้านบาท ตามลำดับ  

6.4 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี ้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 
จำนวน 3,804.77 ล้านบาท และ 3,499.18 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

2564 2563
รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันค้ำงรับ 3,693.21 3,499.18
เงินชดเชยควำมเสียหำยโครงกำรจำกรัฐบำลค้ำงรับ 111.56      -
รวม 3,804.77 3,499.18

หน่วย : ล้ำนบำท

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันค้างรับ มีรายละเอียดดังนี้ 

ต้นงวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ปลำยงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ปลำยงวด
โครงกำรท่ีได้รับชดเชยจำกรัฐบำล
- PGS 6 ทวีทุน (ปรับปรุงใหม)่ 1,211.34  1,323.58  (2,534.92) -         804.12    492.02    (84.80)     1,211.34  
- PGS ระยะท่ี 7 8.10        43.37      (51.47)     -         940.03    180.63    (1,112.56) 8.10        
- PGS ระยะท่ี 8 1,932.33  2,481.02  (2,216.33) 2,197.02  116.08    1,816.25  -         1,932.33  
- PGS ระยะท่ี 9 -         978.97    (104.69)   874.28    -         -         -         -         
- PGS Micro Entrepreneurs -         178.09    (53.46)     124.63    41.39      72.43      (113.82)   -         
- PGS Start-up&Innobiz 52.51      55.06      (35.65)     71.92      8.64        43.87      -         52.51      
- PGS SMEs Transformation Loan 271.92    37.65      (72.67)     236.90    264.32    41.19      (33.59)     271.92    
- PGS อุทกภัยและภัยพิบัติ ธพว. 60 22.98      -         -         22.98      22.98      -         -         22.98      
- พ.ร.ก.สินเชื่อฟ้ืนฟู -         187.05    (21.57)     165.48    -         -         -         -         
รวมโครงกำรท่ีได้รับชดเชยจำกรัฐบำล 3,499.18  5,284.79  (5,090.76) 3,693.21  2,197.56  2,646.39  (1,344.77) 3,499.18  

2564 2563

หน่วย : ล้ำนบำท
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6.4 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 

เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ มีรายละเอียดดังนี้ 

ต้นงวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ปลำยงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ปลำยงวด

โครงกำรท่ีได้รับชดเชยจำกรัฐบำล

- PGS 6  (ทวีทุน) -       19.08    -       19.08    -       -       -       -       

- PGS 7 -       92.48    -       92.48    -       -       -       -       

- SMEs ทวีทุน (PGS 6) รอบ 1 -       -       -       -       -       34.80    (34.80)   -       

- Micro Entreprenuers -       -       -       -       -       26.42    (26.42)   -       

- Flood 2011 - ระยะท่ี 1, 2 -       -       -       -       15.73    23.47    (39.20)   -       

- PGS New/Start up SMEs 57 -       -       -       -       71.10    -       (71.10)   -       

- PGS New/Start up SMEs 58 -       -       -       -       23.51    -       (23.51)   -       

รวมโครงกำรท่ีได้รับชดเชยจำกรัฐบำล -       111.56  -       111.56  110.34  84.69    (195.03)  -       

2564 2563

หน่วย : ล้ำนบำท

 

6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 181.37 ล้านบาท และ 
111.12 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย 

2564 2563
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 159.57 81.64
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้สุทธิ 21.80 29.48
รวม 181.37 111.12

หน่วย : ล้ำนบำท

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีรายละเอียดดังนี้ 
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6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 

หน่วย : ล้ำนบำท

2563

รำคำ
ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด สุทธิ

ท่ีดิน 8.94    -    -    8.94     -      -    -    -      8.94  

อำคำร 96.84  -    -    96.84   77.50   3.10  -    80.60   16.24 

ส่วนปรับปรุงอำคำร
   ส ำนักงำน 65.85  2.48  -    68.33   33.78   6.44  -    40.22   28.11 

เคร่ืองตกแต่ง 1.68    0.06  -    1.74     1.22    0.22  -    1.44     0.30  

เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 32.57  1.06  (0.55)  33.08   28.18   3.19  (0.55)  30.82   2.26  

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 60.90  21.00 (0.58)  81.32   46.29   12.74 (0.58)  58.45   22.87 

ยำนพำหนะ 7.36    -    -    7.36     3.15    1.47  -    4.62     2.74  

งำนระหว่ำงท ำ -     0.28  (0.10)  0.18     -      -    -    -      0.18  

รวม 274.14 24.88 (1.23)  297.79  190.12 27.16 (1.13)  216.15  81.64 

รำคำทุน ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. มีค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 
27.00 ล้านบาท และ 27.16 ล้านบาท ตามลำดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุน
รวม 124.76 ล้านบาท และ 115.14 ล้านบาท ตามลำดับ ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท

2564
รำคำ

ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด สุทธิ
สิทธิตำมสัญญำ
   เช่ำอำคำร 22.05 3.18 (2.69) 22.54 8.58 8.08 (2.69) 13.97 8.57
สิทธิตำมสัญญำเช่ำ
   เช่ำยำนพำหนะ 21.83 4.39 (4.45) 21.77 5.82 5.45 (2.73) 8.54 13.23
รวม 43.88 7.57 (7.14) 44.31 14.40 13.53 (5.42) 22.51 21.80

รำคำทุน ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม
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6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 

หน่วย : ล้ำนบำท

2563

รำคำ
ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด สุทธิ

สิทธิตำมสัญญำ
   เช่ำอำคำร 19.74 2.31 -         22.05 -      8.58 -       8.58 13.47

สิทธิตำมสัญญำเช่ำ
   เช่ำยำนพำหนะ 21.83 -      -         21.83 -      5.82 -       5.82 16.01

รวม 41.57 2.31 -         43.88 -      14.40 -       14.40 29.48

รำคำทุน ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม

 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีค่าเสื่อมราคาสิทธิตามสัญญาเช่า จำนวน 13.53 ล้าน

บาท โดยค่าเสื่อมราคาสิทธิตามสัญญาเช่าได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

6.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท

2564
รำคำ

ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
     และลิขสิทธ์ิ 100.50 18.28 -       118.78 60.84 19.62 -     80.46 38.32
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
     ระหว่ำงพัฒนำ 70.62 67.89 (6.09) 132.42 -    -    -     -    132.42
รวม 171.12 86.17 (6.09) 251.20 60.84 19.62 -     80.46 170.74

รำคำทุน ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม

 

หน่วย : ล้ำนบำท

2563
รำคำ

ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด ต้นงวด เพ่ิมข้ึน จ ำหน่ำย ปลำยงวด สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
     และลิขสิทธ์ิ 82.14 18.36 -    100.50 43.48 17.36 -    60.84 39.66

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
     ระหว่ำงพัฒนำ 66.14 11.61 (7.13) 70.62 -    -    -    -    70.62

รวม 148.28 29.97 (7.13) 171.12 43.48 17.36 -    60.84 110.28

รำคำทุน ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม
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6.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ (ต่อ) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. มีค่าตัดจำหน่ายจำนวน 19.62 ล้านบาท 
และ 17.36 ล้านบาท ตามลำดับ ได้แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนราคาทุนรวม 37.90 
ล้านบาท และ 33.43  ล้านบาท ตามลำดับที่คิดค่าตัดจำหน่ายเต็มจำนวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

6.7 สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. มีสินทรัพย์อื่น จำนวน 122.65 ล้านบาท และ 57.36 ล้าน
บาทตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

2564 2563
เงินทดรองและอ่ืน ๆ 64.94     5.41    
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำอ่ืน ๆ 1.23      2.95    
ดอกเบ้ียค้ำงรับ 56.48     49.00  
เงินทดรองค่ำข้ึนศำล 50.62     48.88  
หัก  ค่ำเผ่ือด้อยค่ำเงินทดรองค่ำข้ึนศำล (50.62)    (48.88) 
รวม 122.65   57.36  

หน่วย : ล้ำนบำท

 
6.8 ค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับล่วงหน้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. มีค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับล่วงหน้า จำนวน 5,690.79 ล้าน
บาทและ 2,716.82 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

2564 2563
ยอดต้นงวด 2,716.82  2,388.62  
บวก รับระหว่ำงงวด 7,857.66  4,543.63  
หัก บันทึกรับรู้รำยได้ (4,758.08) (4,067.37) 

ยกเลิก ลดวงเงิน ด ำเนินคดี (115.36)   (138.07)   
คืนเป็นเงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมส ำหรับโครงกำรอ่ืนท่ีรัฐจ่ำยแทน SMEs (10.25)     (9.99)      

ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันรับล่วงหน้ำ 5,690.79  2,716.82  

หน่วย : ล้ำนบำท

 

  



 

218 
 

6.9 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. มีเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล จำนวน 189.27 ล้าน
บาทและ 485.82 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

2564 2563
ยอดต้นงวด 485.82    92.57      
บวก รับเงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมจำกรัฐบำล 3,257.95  1,941.83  

รับคืนค่ำธรรมเนียมเน่ืองจำกไม่ใช้วงเงิน 10.25      9.99       
หัก โอนเป็นค่ำธรรมเนียมรับล่วงหน้ำ (3,552.32) (1,558.57) 

โอนเป็นเงินชดเชยควำมเสียหำยส ำหรับโครงกำรอ่ืนตำมมติ ครม. (12.43)     -        
ยอดปลำยงวด 189.27    485.82    

หน่วย : ล้ำนบำท

 
6.10 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล 

2564 2563
ยอดต้นงวด 10,681.54 4,701.80  
บวก เงินชดเชยควำมเสียหำยจำกรัฐบำล 2,120.74  7,750.40  

รับเงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมคงเหลือจำกกำรปิดโครงกำร PGS 12.43      -         
หัก โอนเงินชดเชยจำกรัฐบำลรับรู้เป็นรำยได้ (3,834.91) (1,770.66) 
ยอดปลำยงวด 8,979.80  10,681.54 

หน่วย : ล้ำนบำท

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินชดเชยความเสียหายคงเหลือจากการปิดโครงการ PGS บสย. ได้โอนไป
ยังโครงการอื่นที่มีมติ ครม. 

6.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน  

บสย. มีภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

2564 2563
ประมำณกำรผลประโยชน์ของพนักงำน (ผลประโยชน์ในอดีต) 85.96 47.91 
บวก ต้นทุนบริกำรผลประโยชน์ของพนักงำนระหว่ำงงวด 10.89 39.91 

ดอกเบ้ียผลประโยชน์ของพนักงำนระหว่ำงงวด 1.03   0.92   
หัก ต้นทุนบริกำรผลประโยชน์ของพนักงำนลดลงระหว่ำงงวด (2.17)  (2.78)  
รวม 95.71 85.96 

หน่วย : ล้ำนบำท
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6.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ) 

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

2564 2563
อัตรำคิดลดเฉล่ีย ต่อปี (ร้อยละ) 1.22 1.22
อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคตตำมกำรคิดลด โดยเฉล่ีย ต่อปี (ร้อยละ) 6.50 6.50
อัตรำกำรหมนุเวียนของพนักงำน (ร้อยละ) 2.28 4.59
อัตรำกำรตำย ตำรำงมรณะไทย 2560

เกษียณอำยุ 60 ปี 60 ปี
ตำรำงมรณะไทย 2560

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักในการคำนวณ 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานของ บสย. มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยถือว่า 
ข้อสมมติฐานอ่ืน ๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้ 

                       ประมำณกำรหน้ีสิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
31 ธันวำคม 2564

อัตรำคิดลด
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 82.85
ลดลงร้อยละ 1 101.83

อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 92.83
ลดลงร้อยละ 1 89.79

อัตรำกำรหมนุเวียนของพนักงำน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 82.51
ลดลงร้อยละ 1 94.56

อัตรำมรณะในอนำคต
เพ่ิมข้ึน 1 ปี 92.12
ลดลง 1 ปี 91.15

หน่วย : ล้ำนบำท
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6.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ) 

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ 

 ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายชำระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงานและระยะเวลาครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ที่คำนวณจากภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะจ่ายชำระในอนาคตก่อนการคิดลด 

                       ผลประโยชน์ของพนักงำนท่ีคำดว่ำจะจ่ำย
31 ธันวำคม 2564

ส่วนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระปีท่ี 1 2.74
ส่วนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระปีท่ี 2 - ปีท่ี 5 24.32
ส่วนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระปีท่ี 6 - ปีท่ี 10 61.13
ส่วนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระปีท่ี 11 - ปีท่ี 15 68.55

หน่วย : ล้ำนบำท

 
6.12 สำรองค่าประกันชดเชย 

2564 2563

8,167.07   7,395.25   
บวก จ ำนวนท่ีต้ังส ำรองระหว่ำงงวด 8,149.87   6,699.05   

เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยจำกรัฐบำล โครงกำร PGS 3,946.47   1,660.32   
ปรับปรุงยกเลิกกำรจ่ำยชดเชยงวดก่อน 1.69        0.03        

20,265.10 15,754.65 
หัก ค่ำประกันชดเชยจ่ำยระหว่ำงงวด (6,685.56)  (7,503.18)  

เงินส ำรองค่ำประกันชดเชยคงเหลือเมื่อส้ินสุดโครงกำร PGS TMB_3000 ล้ำน (5.85)       -         
เงินส ำรองค่ำประกันชดเชยคงเหลือเมื่อส้ินสุดโครงกำร PGS รำยสถำบันกำรเงิน 2 (7 ปี) -         (5.30)       
เงินส ำรองค่ำประกันชดเชยคงเหลือเมื่อส้ินสุดโครงกำร PGS รำยสถำบันกำรเงิน 3 (5 ปี)       -         (3.77)       
เงินส ำรองค่ำประกันชดเชยคงเหลือเมื่อส้ินสุดโครงกำร PGS รำยสถำบันกำรเงิน 3 (7 ปี)       (0.11)       (10.62)      
เงินส ำรองค่ำประกันชดเชยคงเหลือเมื่อส้ินสุดโครงกำร PGS PIL 55 -         (62.37)      

เงินส ำรองค่ำประกันชดเชยคงเหลือเมื่อส้ินสุดโครงกำร PGS PIL 56 (92.53)      -         
เงินส ำรองค่ำประกันชดเชยคงเหลือเมื่อส้ินสุดโครงกำร PGS Micro SMEs GSB (0.02)       -         
เงินส ำรองค่ำประกันชดเชยคงเหลือเมื่อส้ินสุดโครงกำร PGS BI SCBT Y2014 (รอบ2) -            (0.28)          

เงินส ำรองค่ำประกันชดเชยคงเหลือเมื่อส้ินสุดโครงกำร PGS New/Start-upSMEs56 -            (2.06)          
ยอดปลำยงวด 13,481.03 8,167.07   

หน่วย : ล้ำนบำท

ยอดต้นงวด

 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสำรองค่าประกันชดเชย เป็นเงินที ่ บสย. กันเงินสำรองตาม
หลักเกณฑ์และความรับผิดชอบที่กำหนดในหลักเกณฑ์การค้ำประกันแต่ละประเภทโครงการ และบันทึกเป็น
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ค่าใช้จ่ายในงวดที่กันเงินสำรองไว้ โดย บสย. กันเงินสำรองในส่วนที่มีภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 6.18) 
เฉพาะโครงการเดิมที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานเป็นต้นไป  

6.12  สำรองค่าประกันชดเชย (ต่อ) 

สำรองค่าประกันชดเชยจำแนกตามประเภทการค้ำประกันและการจัดชั้นหนี้ ประกอบด้วย โครงการ
ปกติต ั ้งสำรองค่าประกันชดเชย จำนวน 1,050.22 ล ้านบาท และโครงการ Portfolio Guarantee 
Scheme (PGS) ตั้งสำรองค่าประกันชดเชยจำนวน 12,430.81 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

โครงกำรนโยบำยรัฐ (PGS-PSA)
รัฐชดเชย รัฐไมช่ดเชย

โครงกำรปกติ PGS-Non PSA ควำมเสียหำย ควำมเสียหำย รวม
ยอดต้นงวด 1,073.01 1,093.59   5,888.50   111.97    8,167.07   
บวก ส ำรองค่ำประกันชดเชยระหว่ำงงวด 149.13    798.29      7,335.88   0.16       8,283.46   

ต้ังส ำรองค่ำประกันชดเชย - เงินชดเชย -         
     ค่ำควำมเสียหำยโครงกำรรัฐ -        -          3,946.47   -        3,946.47   
ส ำรองจำกกำรยกเลิกกำรจ่ำย
     ค่ำประกันชดเชยงวดก่อน 1.69       -          -          -        1.69        

หัก ค่ำประกันชดเชยจ่ำยระหว่ำงงวด (40.02)    (507.67)     (6,137.87)  -        (6,685.56)  
ส ำรองลดลงระหว่ำงงวด (133.59)   -          -          -        (133.59)    

ส ำรองจำกกำรส้ินสุดโครงกำรค้ ำประกัน -        (5.98)        -          (92.53)    (98.51)      

ยอดปลำยงวด 1,050.22 1,378.23   11,032.98 19.60     13,481.03 

โครงกำร บสย.

โครงกำร ปี 2564
หน่วย : ล้ำนบำท
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โครงกำรนโยบำยรัฐ (PGS-PSA)
รัฐชดเชย รัฐไมช่ดเชย

โครงกำรปกติ PGS-Non PSA ควำมเสียหำย ควำมเสียหำย รวม
ยอดต้นงวด 1,147.93 1,029.94   5,070.07   147.31    7,395.25   
บวก ส ำรองค่ำประกันชดเชยระหว่ำงงวด 163.07    687.36      5,994.03   27.16     6,871.62   

ต้ังส ำรองค่ำประกันชดเชย - เงินชดเชย -         
     ค่ำควำมเสียหำยโครงกำรรัฐ -        -          1,660.32   -        1,660.32   
ส ำรองจำกกำรยกเลิกกำรจ่ำย -         
     ค่ำประกันชดเชยงวดก่อน -        -          0.03        -        0.03        

หัก ค่ำประกันชดเชยจ่ำยระหว่ำงงวด (65.42)    (603.74)     (6,833.89)  (0.13)      (7,503.18)  
ส ำรองลดลงระหว่ำงงวด (172.57)   -          -          -        (172.57)    

ส ำรองจำกกำรส้ินสุดโครงกำรค้ ำประกัน -        (19.97)      (2.06)        (62.37)    (84.40)      

ยอดปลำยงวด 1,073.01 1,093.59   5,888.50   111.97    8,167.07   

โครงกำร บสย.

โครงกำร ปี 2563
หน่วย : ล้ำนบำท
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6.12 สำรองค่าประกันชดเชย (ต่อ) 

1. โครงการปกติ บสย. ได้ตั้งสำรองค่าประกันชดเชยเท่ากับภาระค้ำประกันสุทธิในอัตราร้อยละ 100 
ดังนี้ 

จัดชัน้ปกติ 1,111.72 -            1,385.75 -           
จัดชัน้กล่ำวถึงเป็นพิเศษ 124.39 -            155.83 -           
จัดชัน้ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 120.74 76.53        74.80 29.35        
จัดชัน้สงสัย 61.77 34.89        79.51 40.98        
จัดชัน้สงสัยจะสูญ 2,057.55 938.80       2,139.71 1,002.68    
รวม 3,476.17 1,050.22    3,835.60 1,073.01    

หน่วย : ล้ำนบำท

ต้ังส ำรองค่ำประกันชดเชย

เท่ำกับภำระค้ ำประกันสุทธิ**

ต้ังส ำรองค่ำประกันชดเชย

เท่ำกับภำระค้ ำประกันสุทธิ**ภำระค้ ำประกัน ภำระค้ ำประกัน

2564 2563

 

 ภาระค้ำประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ำประกันหลังหักมูลค่าหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นำมาใช้ในการกันเงินสำรอง
ซึ่งคำนวณจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประกันชดเชยตามประเภทการค้ำประกัน (หมายเหตุ 4.6) 

2. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตั้งภาระค้ำประกันและตั้งสำรองค่าประกัน
ชดเชยดังนี้ 

2564 2563
จัดชัน้ปกติ 532,755.76 364,643.60

จัดชัน้กล่ำวถึงเป็นพิเศษ 33,915.23 31,547.04

จัดชัน้ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 7,826.45 8,330.40

จัดชัน้สงสัย 7,959.33 3,581.57

จัดชัน้สงสัยจะสูญ 40,305.21 39,435.63

รวม 622,761.98 447,538.24

ภำระค้ ำประกัน

หน่วย : ล้ำนบำท

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. กันเงินสำรองตามเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการค้ำประกัน
สินเชื่อ (หมายเหตุ 4.6) เป็นเงินสำรองค่าประกันชดเชยทั้งสิ้น 13,481.03 ล้านบาท และ 8,167.07 ล้านบาท 
ตามลำดับ สำหรับโครงการ RP เป็นโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจ่ายค่าประกันชดเชยตามอัตราส่วนสูญเสยีที่
กำหนดแต่ไม่เกินภาระค้ำประกันซึ่งจำนวนเงินที่จะต้องประมาณการนั้นจะต้องนำมูลค่าหลักประกันที่ขายได้สุทธิมาหักออก
จากภาระหนี้สินทั้งหมด จึงจะกำหนดส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพ่ือนำมาประมาณการเงินสำรองค่าประกันชดเชย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. ได้กันเงินสำรองสำหรับโครงการ RP จำนวน 850.19 ล้านบาท และ 872.68 
ล้านบาท ตามลำดับ 
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6.12 สำรองค่าประกันชดเชย (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำประกัน ดังนี้ 

2564 2563 2564 2563 2564 2563
ยอดต้นงวด 9,053.25  8,410.98   1,003.84  1,029.12  41,602.37   34,907.74   
บวก จ่ำยค่ำประกันชดเชย 545.69     669.18     -          0.13        6,137.87    6,833.89    
หัก รับคืนค่ำประกันชดเชย (28.86)      (26.91)      (2.45)       (25.41)      (176.26)      (139.26)      

9,570.08  9,053.25   1,001.39  1,003.84  47,563.98   41,602.37   
หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (9,570.08) (9,053.25) (1,001.39) (1,003.84) (47,563.98) (41,602.37)

-          -          -          -          -            -            

ยอดลูกหน้ีปลำยงวด

ยอดปลำยงวด

หน่วย : ล้ำนบำท

เงินชดเชยให้สถำบันกำรเงินจำกกำรค้ ำประกันลูกหน้ี

ส่วนท่ีไม่มีกำรชดเชย ส่วนท่ีมีกำรชดเชย
ควำมเสียหำยจำกรัฐบำล ควำมเสียหำยจำกรัฐบำล

เงินชดเชยให้สถำบันกำรเงิน

จำกกำรค้ ำประกันลูกหน้ีสุทธิ ตำมธุรกรรมนโยบำยรัฐสุทธิ

 

6.13 หนี้สินอ่ืน 

2564 2563

เงินค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันท่ีรัฐบำลจ่ำยแทน SMEs รอจ่ำยคืนลูกค้ำ 11.32 11.32
เจ้ำหน้ีอ่ืน 128.30 37.98
โบนัสค้ำงจ่ำย 92.47 31.12
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 20.98 7.52
เจ้ำหน้ีตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 22.87 30.51
รวม 275.94 118.45

หน่วย : ล้ำนบำท

 

6.14 ทุนเรือนหุ้น 

ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทุน
ประเดิม 400 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และตั้งแต่ปี 
2543 เป็นต้นมา บสย. ได้รับการพิจารณาเพิ่มทุนมาเป็นระยะ ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีหุ้น
สามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่า
แล้วจำนวน 67,024,730 หุ้นเป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้านบาท โดยมีลำดับเหตุการณ์ ดังนี้ 
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6.14 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

ทุนประเดิม พ.ศ. 2534 400.00   

เพ่ิมทุนเมือ่วันท่ี 3 กรกฎำคม 2543 จ ำนวน 40 ล้ำนหุ้น หุ้นละ 100 บำท 4,000.00 

เพ่ิมทุนเมือ่วันท่ี 30 กรกฎำคม 2551 จ ำนวน 3,024,730 หุ้น หุ้นละ 100 บำท 302.47   

เพ่ิมทุนเมือ่วันท่ี 14 ตุลำคม 2552 จ ำนวน 20 ล้ำนหุ้น หุ้นละ 100 บำท 2,000.00 

รวมทุนท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 6,702.47 

หน่วย : ล้ำนบำท

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อย
ละ 95.49 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว 

6.15 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. มีกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลให้เป็นมูลค่ายุติธรรม จำนวน 66.69 ล้านบาท และ (57.61) ล้านบาท ตามลำดับ 

2564 2563
ยอดต้นงวด (57.61)  64.62   
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียังไมเ่กิดข้ึนจำกกำรปรับมลูค่ำของเงินลงทุนระหว่ำงงวด 124.30 (122.23) 
ยอดปลำยงวด 66.69   (57.61)   

หน่วย : ล้ำนบำท

 

6.16 ทุนสำรองตามกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 635.71 ล้านบาท โดย บสย. ได้กันเงิน
สำรองในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินสำรองและเงินปันผล ข้อ 
77 จำนวน 164 ล้านบาท และที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นบรรษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 ได้มีมติอนุมัติปรับลดการกันสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามมติที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยให้ บสย. พิจารณาปรับลดการกันเงิน
สำรองตามกฎหมายที่กำหนดไว้จากเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ มาคำนวณ
ใหม่ในอัตรา ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อให้การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประจำปี 2564 และ บสย. ได้ปรับลดการกันสำรองตามกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตาม
ข้อบังคับของ บสย. 
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6.16 ทุนสำรองตามกฎหมาย (ต่อ) 

2564 2563
ยอดต้นงวด 497.36 371.39 
ก ำไรจัดสรรระหว่ำงงวด 163.65 125.97 
ปรับลดกำรกันเงินส ำรองจำกเดิมอัตรำร้อยละ 20 เป็นอัตรำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ (25.30)  -      
ยอดปลำยงวด 635.71 497.36 

หน่วย : ล้ำนบำท

 
6.17 เงินปันผลจ่าย 

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นบรรษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ  
ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.89 บาท จำนวน 67,024,730 หุ้น  
รวมเป็นเงิน 193.70 ล้านบาท ตามมติประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 
โดยให้ บสย. พิจารณาปรับอัตราการจ่ายเงินปันผลใหม่ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับ
ท ี ่  2  
ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บสย. ได้จ่ายเงินปัน
ผลตามมตปิระชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นบรรษัทแล้ว 

6.18 ภาระผูกพันจากภาระค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

การดำเนินงานเพื่อประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของ บสย. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 มีดังนี้ 

2564 2563
ภำระค้ ำประกันต้นงวด 451,373.84  388,733.12  
เพ่ิมข้ึนระหว่ำงงวด 240,546.10  139,807.89  

691,919.94  528,541.01  
ลดลงระหว่ำงงวด (65,681.79)  (77,167.17)  
ภำระค้ ำประกันปลำยงวด 626,238.15  451,373.84  
เงินส ำรองค่ำประกันชดเชย (หมำยเหตุ 6.12) 13,481.03   8,167.07     

หน่วย : ล้ำนบำท

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีภาระค้ำประกัน จำนวน 626,238.15 ล้านบาท แบ่งเป็นการค้ำ
ประกันโครงการปกติ จำนวน 3,476.17 ล้านบาท และภาระค้ำประกันโครงการ PGS จำนวน 622,761.98 
ล้านบาท (หมายเหตุ 6.12) ซึ่งภาระค้ำประกันจำนวนดังกล่าวมีการกันเงินสำรองค่าประกันชดเชย จำนวน 
13,481.03 ล้านบาท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. ได้ตั้งเงินสำรองค่าประกันชดเชยสำหรับความเสียหาย 
ที ่อาจจะเกิดขึ ้นจากภาระค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 13,481.03 ล้านบาท และ 8,167.07 ล้านบาท 
ตามลำดับ (หมายเหตุ 6.12) 

6.19 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญจำแนกตามประเภทธุรกรรม 

6.19.1 ฐานะการเงินจำแนกตามประเภทธุรกรรม 

2564 2563
สินทรัพย์รวม 38,626.37 31,420.68 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 421.29     357.35     
เงินลงทุนสุทธิ 33,925.37 27,285.29 
ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันรับล่วงหน้ำ 5,690.79   2,716.82   
เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมจำกรัฐบำล 189.27     485.82     
เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยโครงกำร PGS จำกรัฐบำล 8,979.80   10,681.54 

หน่วย : ล้ำนบำท

 

6.19.2 ผลการดำเนินงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม 

รำยได้ดอกเบ้ียสุทธิ 232.44       174.51      
รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกัน 8,155.10    6,712.10   
ค่ำประกันชดเชย (8,149.44)   (6,678.41)  
รำยได้ดอกเบ้ียและค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันสุทธิ 238.10       208.20      
รำยได้เงินชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ 3,946.47    1,660.32   
ค่ำประกันชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ (3,946.47)   (1,660.32)  
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 1,178.36    590.75      
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ (598.23)      (546.00)     
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 818.23       252.95      

หน่วย : ล้ำนบำท

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี
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6.20 รายได้ดอกเบี้ย 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 4.19      3.69      
เงินลงทุน 200.90  152.73   
เงินชดเชยให้สถำบันกำรเงินจำกกำรค้ ำประกันลูกหน้ี 0.10      4.80      
เงินชดเชยให้สถำบันกำรเงินจำกกำรค้ ำประกันลูกหน้ีตำมธุรกรรมนโยบำยรัฐ 28.31    14.31     
รวม 233.50  175.53   

หน่วย : ล้ำนบำท

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี

 
6.21   กำไรสุทธิจากเงินลงทุน 

รำยได้จำกกำรบริหำรเงินกองทุนส่วนบุคคล 252.03  222.54    
หัก   ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน (5.77)    (4.44)       
ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 246.26  218.10    

หน่วย : ล้ำนบำท

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี

 
6.22 รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร TMB_3000 ล้ำน 5.85    -     
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร รำยสถำบัน ระยะท่ี 2 (7ปี) -     1.12    
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร รำยสถำบัน ระยะท่ี 3 (5ปี) -     3.76    
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร รำยสถำบัน ระยะท่ี 3 (7ปี) -     3.27    
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร BI SCBT Y2014 (รอบ2) -     0.26    
ค่ำประกันชดเชยจ่ำยสะสมจ่ำยน้อยกว่ำค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันสะสม 0.13    11.56   
รำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกกำรยกเลิก ลดวงเงิน กำรค้ ำประกัน 4.09    4.88    
รำยได้อ่ืนค่ำธรรมเนียมกำรจ่ำยค่ำประกันชดเชยโครงกำร 0.17    0.13    
รำยได้อ่ืนค่ำธรรมเนียมออกหนังสือค้ ำประกัน 0.07    0.47    
รำยได้อ่ืนค่ำจัดกำรค้ ำประกัน 14.20  7.12    
รำยได้จำกกำรติดตำมค่ำประกันชดเชยและอ่ืน ๆ 26.94  26.59   
อ่ืน ๆ 1.42    3.62    
รวม 52.87  62.78   

หน่วย : ล้ำนบำท 

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี
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6.23 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 6.05 4.49
- ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และพัฒนำธุรกิจ 2.22 3.64
- ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินคดี 3.53 0.44
- ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอ่ืน 0.30 0.41
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง 0.10 0.17
ค่ำบริกำรวิชำชีพ 1.47 1.27
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 1.34 3.49
รวม 8.96 9.42

หน่วย : ล้ำนบำท

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

 
  6.24   ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 28.37 28.61
รวม 28.37 28.61

หน่วย : ล้ำนบำท

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหาร 6 รายแรกนับต่อจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

บสย. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื ่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยบันทึกรับรู้
ผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฎหมาย
แรงงาน และตามระเบียบสวัสดิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะยาวของ
ผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 0.76 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 5.39 ล้านบาท 

6.25 สินทรัพยส์ภาพคล่อง 

สินทรัพย์สภาพคล่องของ บสย. หมายถึง เงินฝากหรือตราสารทางการเงินที่มีสภาพคล่องและความ
มั่นคงที่ บสย. ต้องดำรงไว้เพื่อความเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและสามารถรองรับการจ่ายค่าประกัน
ชดเชย ประกอบด้วย เงินฝากทุกประเภท บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตลาดเงินที่
มีความเสี่ยงของตราสารที่ลงทุนไม่ต่างจากขอบเขตการลงทุนของ บสย. และตราสารทางการเงินอื่นที่ไดร้ับ
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การอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยเงินฝากและตราสารทางการเงินข้างต้นจะต้องมีอายุคงเหลือไม่เกิน 
3 ปี ทั้งนี้ห้ามลงทุนในตราสารทุน 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

บสย. มีแหล่งที่มาของสภาพคล่องจากค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมและเงิน
ชดเชยค่าความเสียหายโครงการของรัฐบาล ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน การรับคืนเงินค่าประกันชดเชย และ
รายได้อื่น ๆ แหล่งใช้ไป เป็นการจ่ายค่าประกันชดเชย ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและรายจ่ายลงทุน โดย บสย. 
กำหนดกรอบการดำรงสภาพคล่อง ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนกำหนด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. มีแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ดังนี้ 
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6.25 สินทรัพยส์ภาพคล่อง (ต่อ) 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

2564 2563
แหล่งท่ีมำของเงินทุน

ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกัน 7,964.88   5,011.42   
เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมและเงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยโครงกำรของรัฐบำล 5,378.69   9,692.23   
เงินกองทุนส่วนบุคคล 10,361.00 9,990.44   
รวมเงินทุนรับ 23,704.57 24,694.09 

แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุน
เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยของโครงกำร 10,632.03 9,273.86   
เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันโครงกำรของรัฐบำล 3,552.32   1,558.56   
รวมเงินทุนใช้ไป  14,184.35  10,832.42

หน่วย : ล้ำนบำท

 

6.26 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตารางแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินจำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 

2564
เกินกว่ำ เกินกว่ำ

ไมเ่กิน 1 เดือนแต่ 3 เดือนแต่
1 เดือน ไมเ่กิน 3 เดือน ไมเ่กิน 1 ปี เกินกว่ำ 1 ปี รวม

สินทรัพย์
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 421.29 -         -         -         421.29     
เงินลงทุนสุทธิ -     -         15,361.00 18,564.37 33,925.37 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 421.29 -         15,361.00 18,564.37 34,346.66 

หน่วย : ล้ำนบำท

 

2563
เกินกว่ำ เกินกว่ำ

ไมเ่กิน 1 เดือนแต่ 3 เดือนแต่
1 เดือน ไมเ่กิน 3 เดือน ไมเ่กิน 1 ปี เกินกว่ำ 1 ปี รวม

สินทรัพย์
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 357.35 -         -         -         357.35    
เงินลงทุนสุทธิ -     -         14,590.44 12,694.85 27,285.29 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 357.35 -         14,590.44 12,694.85 27,642.64 

หน่วย : ล้ำนบำท
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6.26 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ย และจำนวนดอกเบี้ยสำหรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของ 
บสย. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 

2564 2563
ยอด อัตรำ ยอด อัตรำ

คงเหลือ จ ำนวน ดอกเบ้ียเฉล่ีย คงเหลือ จ ำนวน ดอกเบ้ียเฉล่ีย
เฉล่ีย ดอกเบ้ีย (ร้อยละ) เฉล่ีย ดอกเบ้ีย (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 421.29      4.19    0.31      357.35      3.69     0.35      
เงินลงทุนสุทธิ 33,925.37  200.90 1.04      27,285.29  152.73  1.40      
รวม 34,346.66  205.09 27,642.64  156.42  

หน่วย : ล้ำนบำท

 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด 0.18        0.18        0.11        0.11        
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 421.29     421.29     357.35     357.35     
เงินลงทุนชัว่ครำว - พันธบัตรและเงินฝำกประจ ำ 23,564.37 23,564.37 17,294.85 17,294.85 
เงินลงทุนชัว่ครำว - เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10,361.00 10,361.00 9,990.44   9,990.44   
รวม 34,346.84 34,346.84 27,642.75 27,642.75 

หน่วย : ล้ำนบำท

มลูค่ำตำมบัญชี มลูค่ำยุติธรรม มลูค่ำตำมบัญชี มลูค่ำยุติธรรม
25632564

 

ระดับของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

สินทรัพย์ทางการเงิน ระดับ 1 ระดับ 2 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 รวม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 421.29     -          421.29     357.35    -          357.35     
เงินลงทุนสุทธิ
- เงินฝำก 13,200.00  -          13,200.00  9,300.00 -          9,300.00   
- พันธบัตร -          6,188.98   6,188.98   -        5,015.42   5,015.42   
- หุ้นกู้ -          4,175.13   4,175.13   -        2,979.43   2,979.43   
- เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล -          10,361.00  10,361.00  -        9,990.44   9,990.44   
- เงินลงทุนอ่ืน -          0.26         0.26         -        -          -          
รวม 13,621.29  20,725.37  34,346.66  9,657.35 17,985.29  27,642.64  

2564 2563

หน่วย : ล้ำนบำท
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6.27 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

บสย. มีกำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 

2564 2563
818.23 252.95 

หำร  จ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำย
       และช ำระแล้ว (หน่วย : ล้ำนหุ้น) 67.02   67.02   

12.21   3.77    

หน่วย : ล้ำนบำท

ก ำไรสุทธิ (หน่วย : ล้ำนบำท)

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน (หน่วย : บำท)
บสย. ไมม่กี ำไรต่อหุ้นปรับลด

 

6.28 ธุรกรรมนโยบายรัฐ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บสย. มีข้อมูลโดยสรุปสำหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้ 
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6.28 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมและสัดส่วนภาระค้ำประกัน
แต่ละโครงการ ณ วันสิ้นงวดของแต่ละรอบบัญชี 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและโครงการ บสย. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐที่ได้เริ่มค้ำประกันตั้งแต่ปี 2552 

และสิ้นสุดอายุโครงการในปี 2564 จำนวน 4 โครงการ คือ PGS TMB 3000 ล้าน, รายสถาบันการเงิน ระยะ 3 

(7ปี),PGS Micro SMEs GSB และ PIL 56 และมีส่วนต่างจากการจ่ายค่าประกันชดเชยสะสมน้อยกว่าค่าธรรมเนียมค้ำ

ประกันสะสม ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกันโครงการรวม จำนวน 98.51 ล้านบาท ซึ่งตามข้อตกลงที่ บสย. มีต่อ

สถาบันการเงินผู้ให้กู้ หากโครงการที่มีส่วนต่างค่าประกันชดเชยสะสมจ่ายน้อยกว่าค่าธรรมเนียมค้ำประกันสะสม ณ 

วันสิ้นอายุการค้ำประกันโครงการแล้ว บสย. จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 50 

สินทรัพย์และหน้ีสิน 2564 2563
สินทรัพย์
ลูกหน้ีรอกำรชดเชยจำกรัฐบำลตำมธุรกรรมนโยบำยรัฐ 3,804.77     3,499.18    
รวมสินทรัพย์ 3,804.77     3,499.18    

หน้ีสิน

เงินอุดหนุนค่ำธรรมเนียมจำกรัฐบำล (หมำยเหตุ 6.9) 189.27        485.82       

เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำยโครงกำร PGS จำกรัฐบำล (หมำยเหตุ 6.10) 8,979.80     10,681.54  

รวมหน้ีสิน 9,169.07     11,167.36  

รายได้และค่าใช้จ่าย
รำยได้จำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ
     รำยได้ดอกเบ้ีย - เงินชดเชยให้สถำบันกำรเงินจำกกำรค้ ำประกันลูกหน้ี

    ตำมธุรกรรมนโยบำยรัฐ          28.31         14.31
     รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ ำประกันจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ      7,329.58     5,993.50

     รำยได้เงินชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ      3,946.47     1,660.32

     รำยได้อ่ืน         879.22        309.87
รวมรำยได้จำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ    12,183.58     7,978.00
ค่ำใช้จ่ำยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ
     ค่ำประกันชดเชย     (7,335.57)    (6,000.63)
     ค่ำประกันชดเชยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ     (3,946.47)    (1,660.32)
     ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน        (540.87)       (479.79)
     ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร พ.ร.ก. สินเชื่อฟ้ืนฟู           (1.85)  -       
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกธุรกรรมนโยบำยรัฐ   (11,824.76)    (8,140.74)
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน         358.82       (162.74)

หน่วย : ล้ำนบำท
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ของผลต่างฯ และเงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งในปี 2564 บสย. ไม่มีโครงการใดที่ต้องจ่ายส่วนต่างค่าประกันชดเชยสะสมจ่าย

น้อยกว่าค่าธรรมเนียมค้ำประกันสะสม ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกันของโครงการดังกล่าว 

8. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องคดี มีทุนทรัพย์ที่ฟ้อง จำนวน 7.00 ล้าน

บาท โดยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำนวน 2.00 ล้านบาท ศาลปกครองกลาง จำนวน 3.00 

ล้านบาท และสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 2.00 ล้านบาท  

9. มาตรการช่วยเหลือท่ีสำคัญตามประกาศของ ธปท. สืบเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยระยะที่ 1 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ธปท. ได้ออกมาตรการในการจัดชั้นลูกหนี้ที่ไม่ได้เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non - 
NPL) ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเชื่อได้ว่าลูกหนี้สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ โดย
สามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็นลูกหนี้ชั้นที่ 1 หรือลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตได้
ทันที ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกัน (Pre - emptive) และไม่ถือว่าเป็นการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring : TDR) ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ ธปท. กำหนด
ระหว่างวันที่1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นอกจากนี้ ธปท. ได้ปรับลดค่าธรรมเนียมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากร้อยละ 
0.46 ของฐานเงินฝากเป็นร้อยละ 0.23 ต่อปีเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมถึงมาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility : MFLF) ตามลำดับ บสย. ไม่มี
รายการดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบทั้งจากมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมของ FIDF และมาตรการช่วยเหลือกองทุน
รวม 

9.  มาตรการช่วยเหลือที่สำคัญตามประกาศของ ธปท. สืบเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ต่อ) 

ในระหว่างปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บสย. ได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี ้ที ่ได้รับ
ผลกระทบ โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 มีลูกหนี้จากการค้ำประกันเข้า
ร่วมโครงการลูกหนี้จากการค้ำประกันเข้าร่วมโครงการของปี 2564 จำนวน 146 ราย จำนวนเงิน 533.01 ล้านบาท โดย
แยกเป็น 2 มาตรการดังนี้ 

1. มาตรการพักชำระหนี้ระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน ( ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 2564  จำนวน 49 ราย ค่าประกัน
ชดเชยจำนวน 145.13 ลบ.) 

2. มาตรการลดค่างวดเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน ( ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. 2564  จำนวน 97 ราย ค่าประกัน
ชดเชยจำนวน 387.88 ลบ.) 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยระยะที่ 2 
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เมื ่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2 ดังนี้ 

1) ปรับลดเพดานดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ยฯ) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้กำกับเป็นการทั่วไป ร้อยละ 2 - 4 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 

2) การขยายวงเงินบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ จากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า สำหรับ
ลูกหนี้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000.00 บาท เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

3) มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่สอง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยขยาย
ขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และไม่เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non - NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563  

 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือช่วยลดภาระให้กับ
ลูกหนี้รวมถึงลดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. และมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนดังกล่าวโดย 
บสย. ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในทุกกลุ่มธุรกิจ ผ่านการพักชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย การปรับ
ลดดอกเบี ้ยและการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ รวมถึง บสย. ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามนโยบายของ ธปท. ในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไข
ผ่อนปรน (Soft loan) 

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บสย. สามารถพิจารณาให้น้ำหนักของข้อมูลที่มี 
การคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชั่วคราว เป็นน้ำหนักที่น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้จากประสบการณ์ในอดีต 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

คณะกรรมการ บสย. ได้อนุมัติงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 
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  บสย. ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจ ของ

ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ภายใต้ค่านิยม “กำกับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ผลักดันการเติบโตขององค์กรอย่าง

ยั ่งย ืน (Governance for Sustainable Growth)” บสย. ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จักปฏิบัติพันธกิจและทำธุรกรรมต่าง  ๆ ด้วยความรับผิดชอบ และคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม อย่างเป็นธรรม และเต็ม

ความสามารถ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพ้ืนฐานทางจริยธรรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการนำเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตาม ISO 26000 (ISO 

26000 Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจหลัก 

การนำสมรรถนะหลักและความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาและสนับสนุนชุมชน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของ บสย. ที่จะ

ช่วยส่งเสริมให้ องค์กร สังคมและชุมชน เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน 

 

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 (CSR) ในการร่วมพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 

โดยมุ ่งเน้นการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจหลัก การนำสมรรถนะหลักและ

ความสามารถพิเศษขององค์กรมาพัฒนาและสนับสนุนชุมชน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน ในการพัฒนาประเทศชาติ สังคม ชุมชนที่สำคัญ และองค์กร ให้แข็งแกร่งขึ้น ตามแนวทางของมาตรฐาน

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เป็นกรอบในการกำหนดกิจกรรม เพื่อแสดงให้สังคมและชุมชน

เข้าใจรับรู้ความตั้งใจของ บสย. ในการมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และเศรษฐกิจ 

 

บสย. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญต่อ

การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ผ่านมาสู่

กลางน้ำ (Midstream) คือ บสย. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) คือ ผู้ใช้บริการ บสย. โดยได้จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษา

ทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) มุ่งเน้นการให้บริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจแก่

ผู้ประกอบการ เช่น ให้คำปรึกษาทางการเงิน วางแผนธุรกิจ ประสานกับธนาคารต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกอบรม 

ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ  

 

เจตนารมณก์ารดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
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และพัฒนาในธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ามาใช้บริการปรึกษากับ

ศูนย์ฯ (ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2564) รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,611 ราย แบ่งเป็น  

1) การปรึกษาด้านการขอสินเชื่อ จำนวน 1,047 ราย  

2) ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 372 ราย  

3) พัฒนาธุรกิจ จำนวน 192 ราย 

  รวมทั้งยังมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ SMEs ดังนี้ 

 

ตลอดปี 2564 ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs บสย. หรือ บสย. F.A. Center ให้บริการช่วยเหลือ

ผู ้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาด้านธุรกิจ ด้วยการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำกับ SMEs โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตอบสนองต่อความต้องการขอรับคำปรึกษาทั้งในด้านการขอสินเชื่อ ด้านการปรับโครงสรา้ง

หนี้ การแก้ไขหนี้ และด้านการพัฒนาธุรกิจ/ปรับปรุงธุรกิจ โดย บสย. F.A. Center ได้จัดเตรียมผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู ้เช ี ่ยวชาญทางด้านการเง ินร่วมกับกระทรวงพาณิชย์/ธนาคารแห่งประเทศไทย/สมาพันธ์ SMEs /สภา

อุตสาหกรรม/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อให้คำปรึกษาทั้งใน

รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สามารถบริการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

โดยในปี 2564 บสย. F.A. Center ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs จากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,158 ราย  

 
 

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดกิจกรรมร่วมกับนายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ในโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ที่ บสย. จัดกิจกรรม
พิเศษร่วมกับ สอท. หัวข้อ “เรื่องนี้ช่วยชี้แนะ EP1 : สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้ต้องรู้รายละเอียด” โดยมีนายสุรชัย กำ
พลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 
SMEs สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือติวเข้มและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทราบ

กิจกรรมศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน SMEs 

บสย. F.A. Center สัญจรช่วย SMEs สมาชิก สอท. เตรียมตัวกู้เงิน 
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รายละเอียดข้อกำหนดของ พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ก่อนการยื่นขอสินเชื่อ โดย Live ผ่านห้องประชุม
แบบออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดกิจกรรมร่วมกับนายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ที่ บสย. จัดกิจกรรมพิเศษ
ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หัวข้อ “เรื่องนี้ช่วยชี้แนะ EP1 : สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้
ต้องรู้รายละเอียด” รอบท่ี 1 โดยมีนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs เป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพ่ือ
ติวเข้มและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ พระราชกำหนด การให้
ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 
2564 ก่อนการยื่นขอสินเชื่อ โดย Live ผ่านห้องประชุมแบบออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บสย. F.A. Center สัญจรช่วย SMEs สมาชิกหอการค้าไทย เตรียมตัวกู้เงิน 
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดกิจกรรมร่วมกับนายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ที่ บสย. จัดกิจกรรมพิเศษ
ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หัวข้อ “เรื่องนี้ช่วยชี้แนะ EP.2 พักทรัพย์ พักหนี้ เรื่องนี้
ช่วยขยาย” โดยมีนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ทราบถึงมาตรการ
พักทรัพย์พักหนี้ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่ต้องใช้
ระยะเวลาในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดไวรัส COVID- 19 และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ที่เกิดจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติในอนาคต และ
การจัดในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องจากภาค 1 ในการให้ความรู้และข้อมูลมาตรการต่าง  ๆ ของภาครัฐ โดย Live 
ผ่านห้องประชุมแบบออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บสย. F.A. Center อธิบายมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ให้ SMEs สมาชิกหอการค้าไทย 
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นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ และนายวิ
เชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกล่าวเปิด “โครงการให้ความรู้การเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ
และที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs ภาคเหนือ” ซึ่งจะจัดในเดือนกันยายนรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีนายสุรชัย กำพลานนท์
วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ในครั้งที่ 2-4 
โดยการจัดในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 มีผู้ประกอบการสมาชิกสมาพันธ์ SME ภาคเหนือ จำนวน 73 ราย ให้ความ
สนใจเข้าร่วมฟัง ผ่านห้องประชุมออนไลน์ Microsoft Team เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 
 

 
 

 
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) บรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วางแผนปรับโครงสร้างหนี้” ในโครงการ
อบรมความรู้ด้านการเงิน ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ร่วมกับ บสย. และสมาพันธ์ SME ไทย 
ภาคเหนือ ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ โดยการจัดในครั้งนี้จัด
ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 54 คน ผ่านห้องประชุมออนไลน์ Microsoft Team เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2564 

บสย. จับมือกับ ธปท.ภาคเหนือ และสมาพันธ์ SME ภาคเหนือ ให้ความรู้ SMEs 

บสย. จับมือ ธปท.ภาคเหนือ และสมาพันธ์ SME พัฒนา SMEs เหนือวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ 
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัท

ประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู ้ให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs (Financial Literacy) หลักสูตร “ขายของออนไลน์ จัดการภาษีอย่างไร?” โดยมีนายสุรชัย 
กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs และนางสาวดลวรรณ์ สกุลดี “ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการบริหารจัดการ
ยอดขายและระบบบัญชี เพ่ือรองรับการเสียภาษีรายได้ประจำปี โดย Live สด ทาง Facebook Live Group กลุ่ม
หมอหนี้ บสย. ณ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
(Financial Literacy) ในหลักสูตร “SMEs แปลงโฉม ปรับให้ปังเปลี่ยนให้รวย EP1.” ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้าน
การตลาดแบบ Series เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ปรับ
กิจการรองรับหลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย โดยมีนายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง
แบรนด์ การตลาด กลยุทธ์และการออกแบบ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google 
Meet ที่วิทยากรและทึมงานทุกคนสามารถ Live จากที่บ้านของตนเอง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

กิจกรรมบรรยายกับหน่วยงานพันธมิตร 

บสย. F.A. Center ให้ความรู้ SMEs ค้าขายออนไลน์ 

WFH อยู่บ้านกักตัวเพื่อชาติ แต่ บสย. F.A. Center ไม่กักความรู้ 
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นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกัน
สินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดการอบรมร่วมกับนายพริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในโครงการคุณซิ่งเรา
ซ่อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บสย. สคช. ธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการให้
ความรู้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ โดยมีนายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ 
“เตรียมให้พร้อม เพื่อเปิดร้าน (ซ่อม มอ’ไซค์)” และมีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์จาก
วิทยาลัยเทคนิค และผู้ประกอบการเจ้าของกิจการร้านซ่อมมอเตอร์ไชค์ 157 รายจากทั่วประเทศ ให้ความสนใจ
เข้ารว่มอบรมผ่านห้องเรียนออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

 
 

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
“ต้องรู้ก่อนกู้แบงก์” ในโครงการ Building you Resilience จัดโดยคณะกรรมการการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ
สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อบ่มเพาะและเตรียมตั วให้ผู ้ประกอบการ SMEs 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น “น้องเลี้ยง” จำนวน 30 ราย เช้าร่วม ผ่านการ
อบรมออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 

บสย. ร่วมกับพันธมิตร จัดอบรมสร้างอาชีพเตรียมพร้อมเปิดร้าน ซ่อม มอ’ไซค์ 

บสย. จับมือหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบ่มเพาะ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน 
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นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดการอบรมร่วมกับนางสาวธัญญากร จันทร์สว่าง ผู้เชี่ยวชาญ 
ธนาคารพ ัฒนาว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย ่อมแห ่ งประเทศไทย ในหล ักส ูตร “ไลฟ ์สดย ั ง ไง  
ให้ป ัง จ ับตังค์หลักล้าน EP.1” โดยมีนางสาววริสรา เสนาะ เจ ้าของเพจ “Fashion Intrend by Varis”  
และช่องยูทูป “วริสรา พาดีย์” เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งในด้านแนวคิด “Mindset สำคัญกว่า How to” การ
สร ้ างแรงบ ันดาลใจการไลฟ ์สดขายส ินค ้ า และการเร ิ ่ มต ้นอย ่างไรจาก 0 บาทจนเป ็นหล ักล ้าน  
โดยมีผู้ประกอบการ SMEs หลากหลายประเภทกิจการให้ความสนใจเข้าร่วม ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google 
Meet เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 

 
 

บสย. ให้ความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ บสย. เช่น การ

จัดการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ ชุมชนในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยต่อยอดกิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ เป็นปีที่ 

2 เพ่ือจัดทำสื่อการเรียนให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ต้องขัง คนพิการ ที่ไม่สามารถจัดการอบรมได้ตามมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเน้นการสร้างอาชีพ

และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ภายใต้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ “สื่อการเรียนในเรือนจำ” เป็นกิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2565 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าของ

องค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

การส่งเสริมผู้ประกอบการและการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

 

บสย. หนุน SMEs จับตังค์หลักล้าน สอนวิธี Live สด 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริสมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (มูลนิธิ ณภาฯ ใน

พระราชดำริฯ) จัดโครงการ CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ ปีที่ 2 จัดทำสื่อการเรียนรู้แบบ New Normal เพ่ือส่งเสริม

การประกอบอาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ต้องขัง ภายในเรือนจำ  

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CG&CSR) พร้อมด้วยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป บสย. และนางสาวนิธิชญา ศรีสุข

พรชัย กรรมการบริหารมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริฯ ร่วมบันทึกสื่อการเรียนชีวิตใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการ

ประกอบอาชีพในอนาคต โดย บสย. ได้นำความรู้ ความชำนาญด้านการวิเคราะห์ และการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ 

SMEs ตลอดระยะเวลา 30 ปี นำมาถ่ายทอดเป็นเคล็ดลับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่

ผู้ต้องขัง เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคตภายหลังได้รับอิสรภาพ และมี

อาชีพอย่างยั่งยืน เนื้อหาภายสื่อการเรียนชีวิตใหม่ ประกอบด้วย 

1) การให้ความรู้การเข้าถึงแหล่งทุน และการวางแผนการเริ่มเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้เชี่ยวชาญจาก

ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. F.A. Center 

2) แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจจากผู้ประกอบการ ลูกค้าของ บสย.โดยได้นำร่องจัดส่ง “สื่อการเรียน

ชีวิตใหม่” ให้แก่เรือนจำในพ้ืนที่ 11 จังหวัด ที่มีสำนักงานเขต บสย. 

  

  

บสย. ร่วมกับ มูลนิธิ ณภาฯ ต่อยอดความรู้แก่ผู้ต้องขัง ปีที่ 2 ผลิตสื่อการเรียนชีวิตใหม่ เพื่อสร้าง

โอกาสการประกอบอาชีพในอนาคต 
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นอกจากนี้ บสย. ยังมีกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after- Process) ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือ ส่งเสริม และบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของภัยธรรมชาติต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน และสังคม
ใกล้เคียง บสย. ดังนี้ 
 

 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “TCG Virtual Run 30 km” ให้หยาดเหงื่อเป็นสายธารบุญ รูปแบบ 
Virtual Run ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาส บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วม
ทำบุญ ร่วมแรงร่วมใจพิชิตเป้าหมายระยะทางสะสม 10,000 กิโลเมตร โดยทุก ๆ 1 กิโลเมตร บสย. จะบริจาคเงิน 
30 บาท เพื่อมอบให้กับ“มูลนิธิรามาธิบดี” พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคีระหว่าง
กัน ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง โดยเริ่มเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 1 -17 ก.พ. 2564 
พร้อมทั้งมีรางวัลแบบระยะทางสะสมสูงสุดรายบุคคล 3 อันดับ และแบบทีม 3 อันดับ เงินรางวัลที่ได้รับจะนำไป
ร่วมสมทบทุนยอดเงินบริจาค ให้กับ“มูลนิธิรามาธิบดี” นอกจากนี้ผู้ที่ลงสมัคร ที่ส่งผลวิ่งไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตร
จะได้รับเสื้อ Finisher และกระเป๋าผ้า 30 ปี บสย. ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงาน บสย. ได้ลงสมัครทางออนไลน์ผ่าน
ระบบ EVENTPOP กว่า 300 คน ณ ชั้น 17 บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บสย. ก้าวสู่ปีท่ี 30 คิกออฟ กิจกรรมเดิน-ว่ิง การกุศล “TCG Virtual Run 30 km”  
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ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเครื่อง
อุปโภคบริโภคท่ีจำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ น้ำผลไม้ นม อาหารเสริม ให้แก่พระภิกษุที่อาพาธ ณ 
โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่ บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 โดยมี นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการด้าน
การแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

  
  
 
 
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

คณะกรรมการ บสย. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน 
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาส บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 โดยมีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
สงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และรับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก หัวข้อ ”โควิด เศรษฐกิจ จิตใจ แก้ไขพร้อมกัน” พร้อมทั้งไหว้ศาล
พระภูมิเพ่ือความเป็นสิริมงคล ณ ห้องอบรม บสย. ชั้น 17 สำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

  
 

 
 
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

พร้อมด้วยคณะกรรมการ บสย. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร มอบเงิน
บริจาคจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ จากกิจกรรม “TCG Virtual Run 30 km” ให้หยาด
เหงื่อเป็นสายธารบุญ เนื่องในโอกาส บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 โดยมี ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบ ในโอกาสนี้ พนักงาน บสย. ยังได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาและ
จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อีก 145 ,551 บาท ณ 
บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

บสย. ก้าวสู่ปีท่ี 30 ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสงฆ์ 

 

บสย. จัดพิธีทำบุญในโอกาสก้าวสู่ปีท่ี 30 

 

บสย. มอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดี 
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นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม (กรรมการ CG&CSR) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) นำคณะกรรมการ CG&CSR 
นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ นางสาววิมล ชาตะมีนา ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร 
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และ คณะผู้บริหาร บสย. ร่วมพิธีเปิดโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) แจกกล้าไม้ จำนวน 300 กล้า ในโอกาส บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 
และในโอกาส วันป่าไม้โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคม 

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ บสย. ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้สัก จำนวน 300 กล้าจากกรมป่าไม้ นับเป็นต้นไม้ที่
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปลูกง่าย เป็นพันธุ์ไม้มงคล นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง เพ่ือ
สร้างความตระหนัก เห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) การสร้างมาตรฐานชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนขององค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ บสย. สำนักงานเขตนคร
หลวง ชั้น 1 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 

   
 
 
 
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

พร้อมด้วยคณะกรรมการ บสย. ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ นายบัณฑิต อนันตมงคล นายสมศักดิ์ วรวิจักษ์ และดร.
วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ร่วมมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ให้กับโรงพย าบาลด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและบรรเทาการขาดรถพยาบาลฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.
นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลด่านขุดทดเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ นอกจาก
ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดแล้ว ยังให้บริการครอบคลุมอำเภอใกล้เคียง ซึ่งไม่เพียงพอในการ
ให้บริการผู้ป่วย โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด และแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ บสย. ยังมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด จำนวน 50,000 บาท ให้กับ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย จ.นครราชสีมา ในโอกาสที่ บสย. ก้าวสู่ปีที ่ 30 ณ 
โรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 

บสย. เปิดโครงการ CSR แจกกล้าไม้ 

 

บสย. ก้าวสู่ปีท่ี 30 มอบรถพยาบาล รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
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นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม(บสย.) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน มอบอุปกรณ์และ
ของใช้จำเป็นประกอบด้วย หน้ากาก N95 1,400 ชิ้น, ถุงมือยางทางการแพทย์ 100 กล่อง, เจลแอลกอฮอล์ 20 
แกลลอน, พัดลมอุตสาหกรรม 20 ตัว, ข้าวสาร 50 กิโลกรัม, และน้ำดื่ม 600 ขวด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใต้โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กิจกรรม “บสย. ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19” โดยมี
นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพ่ือนำไปกระจายมอบให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม นำไปใช้
ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อในพ้ืนที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

 

 
 
 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 11 สำนักงานเขต ร่วมส่งแรงใจมอบของใช้จำเป็น
ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้สำนักงานเขตทั้ง 11 จังหวัด เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง ภายใต้โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กิจกรรม 
“บสย. ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีของใช้ที่จำเป็นในการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสำนักงานเขตทั้ง 11 แห่ง ได้นำไป
มอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้   

1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ.กรุงเทพมหานคร  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง จ.นครราชสีมา  

บสย. ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19 มอบอุปกรณ์และของใช้จำเป็นให้กระทรวงสาธารณสุข 

 

บสย. 11 สำนักงานเขต “ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุข 
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3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด จ.ชลบุรี 
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จ.สงขลา 
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานี 
7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
10. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง จ.สุราษฎร์ธานี 
11. โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมดูแลสังคมและชุมชน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่  30  

มอบเงินบริจาค จำนวน 180,000 บาท  สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และตู้ปลอดเชื้อ เพื่อใช้ใน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือดผู้ป่วยกลุ่มติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับ
โรงพยาบาลสีคิ ้วจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฝ่ายกิจการสาขา 2 ผู้แทน บสย. ส่งมอบให้กับนางอารีย์ เชื้อเดช ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสีคิ้ว ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นัก
กายภาพบำบัดชำนาญการ ณ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ
วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 

 
 

 
 

บสย. มอบเงินบริจาคซื้อตู้ปลอดเชื้อให้ รพ.สีคิ้ว”  

สาธารณสุข 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บสย. ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ 
จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี นางกฤติมา 
เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬา
ภรณ์ เมื ่อวันที ่ 20 สิงหาคม 2564  โดยได้ดำเนินการ ภายใต้กิจกรรม CSR  ปี 2564 เพื ่อเป็นการบำเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมซึ่ง บสย. ได้ร่วมสนับนุนซื้ออาหารปรุงสำเร็จจาก บริษัท กังฟู ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ 
จำกัด (ข้าวแกงเฮียเพ้ง) ร้านอาหารในเครือ “นีโอสุกี้” ซึ่งเป็นลูกค้าใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ปรับรูปแบบการจำหน่ายอาหาร เพ่ือประคองกิจการและรักษาการจ้าง
งานของบริษัทต่อไป 

 
 

 
 
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บสย. ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 1,000 
กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ โดยมี 
พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ เป็น
ตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ เมื ่อวันที ่ 20 สิงหาคม 2564 
ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม  CSR  ปี 2564 เพ่ือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม  โดย บสย. ได้ซื้อ
อาหารปรุงสำเร็จจาก บริษัท พาวินเมคเกอร์ ฟู้ด จำกัด ที่ได้ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่สามารถจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนได้ และได้ปรับรูปแบบ
การจำหน่ายสินค้าและบริการจัดส่งอาหารให้แก่หน่วยงาน และชุมชนแทน 

 
 
 

บสย. ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ภรณ์”  

สาธารณสุข 

 

บสย. ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

ภรณ์”  

สาธารณสุข 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน มอบเงินสนับสนุนโครงการ “Covid 
Home Care” จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ โดย
มี นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้สูงอายุ เป็นผู้รับมอบ 

สำหรับโครงการดังกล่าว ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาล และกลุ่มแพทย์อาสา เพ่ือ
ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวให้ได้รับการรักษาขณะพักรักษาตัวที่บ้าน เพื่อช่วยลดภาระของ
บ ุคลากรทางการแพทย ์และลดภาระค ่าใช ้จ ่ายของประชาชน โดยเป ิดช ่องทางต ิดต ่อ ผ ่าน Line : 
@covidhomecare ให้ผู ้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวลงทะเบียน ซึ่งจะมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ติดต่อประสาน
ข้อมูลกับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยประเมินอาการผู้ป่วย เพื่อส่งมอบ Covid Care Box ที่มีเวชภัณฑ์ใน
การดูแลรักษาตัวเองให้แก่ผู้ป่วย ประกอบด้วย ยาเวชภัณฑ์ และของใช้จำเป็น รวมถึงคู่มือแนะนำการดูแลตัวเอง 
และมีระบบฉุกเฉินประสานโรงพยาบาลในการรับส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานกรมการแพทย์กำหนดต่อไป ณ 
สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 

 

   
 
 
 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและเพื่อนพนักงาน บสย. ลงพื้นที่ส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจให้ผู้ประสบ

อุทกภัย ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบ "ถุงยังชีพ" บรรจุสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค

บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้แก่

ประชาชนชาว ต.บ้านแป้งอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 300 ครัวเรือน ภายใต้การดำเนินกิจกรรมด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ขององค์กร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

 

บสย. มอบเงินสนับสนุนโครงการ “Covid Home Care” สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพและผู้สูงอายุ 

บสย. มอบถุงยังชีพ พร้อมส่งกำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ต.บ้านแป้ง จ.พระนครศรีอยุธยา 
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 บสย. สร้างความร่วมมือกับลูกค้า ผู้ประกอบการของ บสย. ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดย

นำประสบการณ์ และเคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ เพ่ือเป็นแบบอย่าง และสร้างแรง

บันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปได้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคง 

 

คุณวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ - 7 เคล็ดลับ เคล็ดลับ ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ พลิกชีวิต 

1. อย่าดูถูกตัวเอง - มองตัวเองว่ามีความสามารถ ไม่ด้อยค่า 

2. มองรอบด้าน สังเกตโอกาส - มองหาโอกาสในหลาย ๆ มิติ ไม่หยุดการหาความรู้ใหม่ ๆ 

3. หาแรงบันดาลใจ - แลกเปลี่ยนความคิดกับบุคคลอ่ืน ๆ 

4. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน - วางเป้าหมายให้กับตัวเองอย่างชัดเจน 

5. มีวินัย จิตใจเข้มแข็ง - สร้างวินัยในการทำงาน ทำตามแผนที่ได้วางไว้ 

6. อย่ามัวท้อ - ท้อได้แต่ต้องรีบสู้ใหม่ให้เร็ว เพราะระหว่างที่เราท้อจะมีคนแซงหน้าเราไปตลอด 

7. ขอบคุณตัวเอง และเพื่อนร่วมทาง - ให้รางวัลตัวเองเมื่อมีโอกาส และขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ร่วม

เดินมาด้วยกัน บสย. ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ข้าง ๆ กันมาตลอด 

 

 
 

การพัฒนาขีดความสามารถต่อยอดอย่างยั่งยืน และถอดบทเรียนจากผู้ประกอบการ 
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คุณภาสกร เจริญธรรม - เส้นทางสู่ความสำเร็จ “D-CAR” อาณาจักรรถยนต์มือ 2  

จากอดีตพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งที่ดิ้นรนทำมาหลากหลายอาชีพ เพื่อเป้าหมายที่จะมีความมั่งคั่งในชีวิต 

พลิกชีวิตสู่ธุรกิจเต้นท์รถยนต์มือ 2 เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าวัยรุ่น  

                                                                                                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=KFPKwj0lxhk 

 

คุณวรภรภัค ไชยมาตร - เส้นทางสู่ความสำเร็จ “หอมมนต์ เบเกอรี่” 

อาณาจักรเค้ก ที่เริ่มตน้ธุรกิจดว้ยแรงบันดาลใจ และเงินเพียง 2,000 บาท จากจุดต่ำสุดของชีวิต

มีหนี้สินกว่าล้านบาท อดทนสู้จนประสบความสำเร็จ มแีฟรนไชส และตัวแทนครอบคลุมทั่วประเทศ 

 
    https://www.youtube.com/watch?v=uUOH5BgXwNA 

 

 

 



 

255 
 

คุณยุวดี มีทำ - เส้นทางสู่ความสำเร็จ “แคปหมึก”  

จากพนักงานออฟฟิศที่กล้าก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเอง เพื่อทำตามความฝัน ธุรกิจมูลค่านับ

ล้านบาทวันนี้ เริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบทานปลาหมึก และพัฒนาเป็นแคปหมึกขนมทานเล่นที่แปลกแหวก

แนวตลาด 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=i45P8UuO2_U 
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 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) เป็นผู้อัญเชิญนำผ้าพระกฐินไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสัมพันธวงศาราม 
วรวิหาร โดยมี นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย. เป็นประธานใน “พิธีถวายองค์ผ้าพระกฐิน
พระราชทาน” ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บสย. ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร 
และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  

 

 
 นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคารทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป คณะกรรมการ และผู้บริหาร บสย. รับรางวัล 
Bank of the Year 2020 หรือ สถาบันการเงินแห่งปี 2563 เครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ โดยมีนายรัฐกร 
อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือ หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ชั้น 17 บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ์ “เครือดอกเบี้ย” ซึ่งประกอบด้วย นิตยสาร “ดอกเบี้ย” หนังสือพิมพ์ “ดอกเบี้ย
ธุรกิจ” และรายการวิทยุ “เซียนเศรษฐกิจ” ประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ Bank of the Year 2020 หรือ สถาบัน
การเงินแห่งปี 2563 แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือ Thai Credit Guarantee 
Corporation (TCG) หลังจากได้มีการพิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ตลอดปี 2563  “บสย.” ซึ่ งหมายถึง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการร่วมต่อสู้วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 
 
 

กิจกรรมสร้างการรับรู้กับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน 

 

กิจกรรมสำคัญและบทบาทที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม 

 

พิธีถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ Bank of the Year 2020 



 

257 
 

  
 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำเชิญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “SMEs 
ไทย หลัง COVID-19 รอดหรือไม่รอด” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไป กว่า 400 คน เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบการ SMEs เตรียมพร้อมและรับมือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนธุรกิจอย่าง
มั่นใจ โดยได้ถ่ายทอดในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบของ COVID-19 ต่อ SMEs 
ไทย การปรับตัวของ SMEs ให้อยู่รอดในยุค “New Normal” รวมถึงโครงการค้ำประกันสินเชื่อและมาตรการให้
ความช่วยเหลือของ บสย. จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2564  

 
 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ร่วมพิธ ีเปิดโครงการ “จับคู ่กู ้เง ิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร โดยมี นายจุร ินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ให้เข้าถึงมาตรการ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากสถาบันการเงิน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 

 

SMEs ไทย หลัง COVID-19 รอดหรือไม่รอด 

โครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ “การ
เตรียมตัวก่อนกู้ สำหรับธุรกิจร้านอาหาร” โดยมีนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้ จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหาร
ช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ได้ร่วมบรรยายพิเศษ “บทบาทและหน้าที่ของ บสย.”  รวมทั้งมาตรการการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs สู้ภัยโควิด-19 ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึง
สินเชื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่เจาะกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับร้านอาหาร 
เช่น ร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ และร้านขายเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งเป็นการสัมมนาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก กลุ่มหมอหนี้ 
บสย. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

การเตรียมตัวกอ่นกู้ สำหรับธุรกิจร้านอาหาร 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อม

ด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน บสย. ทุกระดับ ทั้งจากสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต บสย. ทั้ง 11 แห่ง  และ 

บสย. F.A. Center ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริต ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น “บสย. โปร่งใส สุจริต เพื่อการเติบโต” ส่งเสริมและ

สนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บสย. สำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต บสย. 11 แห่ง  และ 

บสย. F.A. Center เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  

 

 

 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานใน “พิธี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ซึ่ง
เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กับ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน แล ะ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จำนวน 18 หน่วยงาน โดยมีนางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนัก
พัฒนาองค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้แทน บสย. ร่วมพิธีลงนาม เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้เกิดความ
ยั ่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื ่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

บสย. โปร่งใส สุจริต เพื่อการเติบโต 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่ม

กิจการเพื่อสังคม 
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ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลง
นาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผนึกความเข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษา กับ บสย.” ซึ่งเป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านการค้ำประกัน
สินเชื ่อ เพื ่อร่วมกันสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และเป็นการใช้จุดแข็งของทั ้งสองสถาบัน โดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  

 
 

 
นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.) และนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนาม “พิธีปฏิบัติเรื่องการรับส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง บสย. กับกรมบังคับคดี” โดยมี ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงาน
สารสนเทศและดิจิทัล บสย. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บสย. และกรมบังคับคดี เข้าร่วม โดย บสย. และกรมบังคับ
คดี จะร่วมกันกำหนดมาตรฐานและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนรับ-ส่ง ข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีของบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย 
เพื่อให้การตรวจสอบและรวบรวมทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ณ อาคารกรม
บังคับคดี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  

 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผนึกความเข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษา กับ บสย. 

พิธีปฏิบัติเรื่องการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง บสย. กับกรมบังคับคดี 
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ การส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ระหว่ าง 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
BANK) โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก น างวสุ
กานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย. นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และดร.รักษ์ วร
กิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เป็นผู้ลงนาม ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม 2564  

 

 

 
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

พร้อมด้วย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “บสย. ผนึกกำลัง บมจ.ทิพยประภัยภัย ผลักดัน SMEs ไทย มุ่งสู่ความม่ันคง
ทางธุรกิจ” เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดย
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs บริหารความเสี่ยงโดยการเพิ่มทางเลือกการทำประกันภัยธุรกิจ ณ บริษัท ทิพย
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

บสย. ผนึกกำลัง บมจ.ทิพยประภัยภัย ผลักดัน SMEs ไทย มุ่งสู่ความม่ันคงทางธุรกิจ 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อม

ด้วย นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง ให้ความ
ช่วยเหลือผู ้ประกอบการ SMEs กลุ ่มเปราะบาง โดยโครงการนี ้เป็นโครงการความร่วมมือครั ้งสำคัญที ่จะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ในช่วงฟื้นประเทศ สำหรับกลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคาร โดย บสย. จะ
เข้าไปค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเพื่อเติมสภาพคล่องธุรกิจ ด้วยการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ ทำให้ลูกหนี้ได้ยืดระยะเวลาการ
ผ่อนชำระหนี้ออกไป และลดอัตราการผ่อนชำระต่อเดือนลง การค้ำประกันเพิ่มของ บสย. จะค้ำประกันผ่านโครงการค้ำ
ประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2564  

 
 

 
 
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

และ นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเพิ่มช่องทาง
ธุรกิจ และการเข้าถึงสินเชื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับ SMEs ซึ่งข้อตกลงนี้จะเป็นช่องทางใหม่ให้ผู้ประกอบการ SMEs 
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ง่าย สะดวก และคล่องตัวยิ่งขึ้น ผ่านบัตรวีซ่าเพ่ือธุรกิจ หรือ Visa Business card โดยมี บสย. 
ให้การสนับสนุนค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2564  

บสย. ผนึกวีซ่าเพิ่มช่องทางธุรกิจหนุน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ 

บสย. ผนึกกำลังธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ช่วยเหลือ SMEs กลุ่มเปราะบาง 

กิจกรรมการพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการและความร่วมมือกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดงาน “TCG Stakeholders Day : ความเห็นของ
ท่านสำคัญกับ บสย.” เปิดเวทีการประชุมผ่านเทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
และแผนการดำเนินงานของ บสย. โดยเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมกว่า 150 คน เข้าร่วม เพ่ือเชื่อมโยงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า ผู้กำหนดนโยบายและงบประมาณ บุคลากร บสย. ผู้ถือหุ้น 
คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ สื่อมวลชน และชุมชน/สังคม พร้อมรับฟังมุมมอง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไป
ปรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน โดยมี นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการ
ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายวิเชษฐ 
วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บสย. ร่วมถ่ายทอดสื่อสาร ถึง
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2564  

 
 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน ร่วมเปิดบริการ Call Center ศูนย์
ประสานงานหมอพร้อม เพื่อให้ข้อมูลประชาชนที่อาจพบปัญหาหรืออุปสรรคจากการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 
Line Official และ Application หมอพร้อม โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานขอความร่วมมือสนับสนุน
พนักงานปฏิบัติหน้าที่ Call Center "หมอพร้อม"  ผ่านทางสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ณ  บสย. สำนักงานเขต
นครหลวง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

 

 

TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย. 

Call Center ศูนย์ประสานงานหมอพร้อม 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ ร ่วมเป ิดอบรมว ิชาการฝ ึกงานออนไลน์ให ้แก่น ักศ ึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ “หลักสูตรด้านการเงิน การบริหารการเงิน และการจัดการทางธุรกิจ” ณ บสย. 
สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  

 

 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ และนาง
ผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมเปิดโครงการ "จับคู่กู้เงิน” 
สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนและการส่งออก พร้อมทีมงาน 
บสย. เปิดบูธให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs ที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

 

 

หลักสูตรด้านการเงิน การบริหารการเงิน และการจัดการทางธุรกิจ 

โครงการ "จับคู่กู้เงิน” 
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นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดกิจกรรม “สร้างอาชีพ และ Work shop” หลักสูตร “ขา
หมูเมืองทอง สูตรโอวัลตินเงินล้าน บทพิสูจน์ค้าขายดีกว่างานประจำ”  พร้อมร่วมบรรยายบทบาทและภารกิจ 
“ค้ำประกันสินเชื่อ” และรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro ของ บสย. พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางการ
เข้าถึงสินเชื่อให้กับผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระได้มีทุนสร้างอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสร้างอาชีพ
และธุรกิจ มติชน อคาเดมี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564  

 

 
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

กล่าวเปิด “โครงการ SheRise: พลิกฟื้น MSMEs หญิงไทยสู้ภัยโควิด” จัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย องค์กร 
Mercy Corps สหรัฐอเมริกา มูลนิธิวีซ่า และ บสย. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการตลาดดิจิทัล การ
บริหารจัดการ การเงิน และทักษะทางธุรรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ
หญิงไทย ให้สามารถนำเงินทุนมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤต COVID- 19 ไปได้ โดยมีนางสาวประภัสรา 
เนาวบุตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการกู้เงินฉบับ SMEs เตรียม
ให้พร้อมเพื่อเปิดร้าน” โดยมีผู้ประกอบการหญิงไทยที่กำลังเริ่มธุรกิจใหม่เข้าร่วมผ่านห้องประชุมออนไลน์ เมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม “สร้างอาชีพ และ Work shop” 

โครงการ SheRise: พลิกฟื้น MSMEs หญิงไทยสู้ภัยโควิด 
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ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมงานแถลงข่าว “มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19” โดยมีนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคม
ธนาคารไทย นายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ร่วมกันแถลงข่าว ณ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 

 
 

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมงานแถลงข่าว ความสำเร็จการดำเนินโครงการ 
Big Brother (Season 4) และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยผลลัพธ์จากโครงการ Big Brother ใน Season 4 
เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมยกระดับ SMEs ซึ่ง บสย. ในฐานะพี่เลี้ยงร่วมกับสถาบัน
การเงิน บริษัทเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศ และสถาบันการศึกษา รวม 26 หน่วยงาน ร่วมกันถ่ายทอดองค์
ความรู้เชิงลึกให้กับ SMEs บริษัทน้องเลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 45 ราย ตลอดระยะเวลา 1 ปี ณ มหา
ลัยหอการค้าไทย วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 

มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 

COVID-19 

ความสำเร็จการดำเนินโครงการ Big Brother (Season 4) 
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมการเงินเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 16”  MONEY EXPO CHIANGMAI 2021 พร้อมด้วยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บสย. โดยมีนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการ
ทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยนายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 และทีมงานสำนักงานเขตภาคเหนือ
ตอนบน ให้การต้อนรับ สำหรับบูธ บสย. ได้เตรียมพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน 
ให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน แก้หนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  

 

 

 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมออกบูธงาน “Thailand Smart Money” สัญจรขอนแก่น 

ครั้งที่ 8 โดยมี นายณภัทร สังมีแสง ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 
พร้อมทีมงาน ออกบูธให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน
ภายในงานระหว่างวันท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้นางจารุวรรณ ศักดิ์มังกร ผู้บริหารโครงการ Thailand Smart Money ได้
แวะเยี่ยมชมบูธ บสย. ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16   

Thailand Smart Money สัญจรขอนแก่นครั้งที่ 8 
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นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงาน “SMART SME EXPO 
2021” พร้อมด้วยนางณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บสย. โดยมีนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนา
ผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บสย. 
ให้การต้อนรับ สำหรับปีนี้ บสย. ระดมทีมหมอหนี้และทีมผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานเขตนครหลวง และ บสย. F.A. 
Center ให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน แก้หนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และตรวจเช็คสุขภาพ
ทางการเงิน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564  

 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธ บสย. ในงาน 
Thailand Smart Money Bangkok 2021 ครั้งที่ 12 โดยมี นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานจัดงาน ให้การ
ต้อนรับ สำหรับการร่วมออกบูธในปีนี้ ผู้ประกอบการ SMEs จะได้พบกับหลากหลายบริการจาก บสย. โดยเฉพาะ
การจัดทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมหมอหนี้ บสย. จากสำนักงานเขตนครหลวง ให้คำปรึกษาด้านการค้ำประกันสินเชื่อ 
การเตรียมความพร้อมก่อนการขอสินเชื่อ การแก้หนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ 
บสย. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564  

 

 

 

SMART SME EXPO 2021 

Thailand Smart Money Bangkok 2021 ครั้งที่ 12 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมเปิดบูธ บสย. ในงาน MONEY EXPO 2021 ครั้งที่ 21 พร้อมแคมเปญพิเศษมอบเป็น
ของขวัญ ปี 2565 เพ่ือผู้ประกอบการ SMEs “ฟรีค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ” โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 
9 สำหรับลูกค้า บสย. และแคมเปญ “ผ่อนน้อย เบาแรง” ลดค่างวดสูงสุด 80% ของค่างวดเดิม หรือจ่ายขั้นต่ำ 
500 บาทต่องวด สำหรับลูกหนี้ที่ประนอมหนี้กับ บสย. ขอรับคำปรึกษาฟรี ภายในงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  

 

 

 

 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ให้สัมภาษณ์รายการ “คนเคาะข่าว” ช่อง ASTV ดำเนินรายการโดย คุณนงวดี ถนิมมาลย์ ประเด็น แนวทางและ
มาตรการในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs  ภายใต้โครงการ “บสย. SMEs ไทย สู้ภัยโควิด-19” ผ่าน 6 โครงการ
ค้ำประกันสินเชื่อ โดยเป้าหมายหลักของ บสย. จะโฟกัสทั้ง SMEs กลุ่มเปราะบาง และ กลุ่ม SMEs ทั่วไป ณ 
สำนักงานเขตนครหลวง อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 

 

 

 

MONEY EXPO 2021 ครั้งที่ 21 

กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสือ่มวลชน 

 สัมภาษณ์รายการ “คนเคาะข่าว” 
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ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ให้สัมภาษณ์สดผ่านระบบ Zoom ออกอากาศทางช่อง Nation TV 22 ในรายการ ฐานTALK  เรื่อง มาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs “6 โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. วงเงิน 100,000 ล้านบาท” โดยประเด็นที่
ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ได้แก่ ประเด็นการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเปราะบาง ฟรี
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs 2 ปี และ 3 ปี โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs 
บัญชีเดียว และจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมช่องทางการติดต่อ
ขอรับคำปรึกษาจาก บสย. ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 

 
 

 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บสย. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู และ
กระบวนการพิจารณาการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ” โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนในการดำเนิน
โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูและกระบวนการพิจารณาอนุมัติ พร้อมเน้นย้ำ บสย. ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน 
“ค้ำ ทุก เคส” เพื่อช่วยผู้ประกอบธุรกิจได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สื่อมวลชนเผยแพร่สร้างการรับรู้ไปยังผู้
ประกอบธุรกิจและสาธารณชนต่อไป ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2564 
 

 

 

สัมภาษณ์สดผ่าน ZOOM ออกอากาศทางช่อง Nation 

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู และกระบวนการ

พิจารณาการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ” 
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ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ให้สัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : SMART SME  ในประเด็น COVID-19 ระลอกใหม่ กับ มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs “บสย. SMEs ไทย สู้ภัย COVID-19” ผ่าน 6 โครงการค้ำประกัน
สินเชื่อ วงเงิน 100,000 ล้านบาท ว่าการกลับมาของ COVID-19 ระลอกใหม่ สิ่งที่ บสย. ได้ดำเนินการทันทีคือ 
การบริหารจัดการภายในองค์กร กำหนดแนวทางการปฎิบัติงานอย่างเคร่งครัดในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
ของพนักงาน จัดตาราง Work from Home ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม  

 

 

 
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้
สัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : SMART SME ในประเด็น “บสย. ค้ำ ทุก เคส ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ ฝ่าวิกฤต
โควิด-19” ภายใต้ “โครงการค้ำประกันสินเชื่อตาม พ.ร.ก. ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564” วงเงินเฟสแรก 100,000 ล้านบาท 
ซึ่งขณะนี้ทีมงาน บสย. ทุกส่วนงานพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างเต็มที่ และเป็นครั้งแรกที่ บสย. ค้ำ
ประกันสินเชื่อภายใต้ พ.ร.ก. ฟ้ืนฟูสินเชื่อฉบับใหม่ เพ่ือร่วมปลดล็อกข้อจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อ เพ่ิมความมั่นใจให้
สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ โดย บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินทุกรายที่ได้รับสินเชื่อผ่าน พ.ร.ก. ฟื้นฟู ณ บสย. 
สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564   

 

 

สัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : SMART SME  ในประเด็น COVID-19 

ให้สัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : SMART SME ในประเด็น “บสย. ค้ำ ทุก 

เคส ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19”  
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บสย. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู และ
กระบวนการพิจารณาการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ” โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนในการดำเนิน
โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูและกระบวนการพิจารณาอนุมัติ พร้อมเน้นย้ำ บสย. ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน 
“ค้ำ ทุก เคส” เพื่อช่วยผู้ประกอบธุรกิจได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สื่อมวลชนเผยแพร่สร้างการรับรู้ไปยังผู้
ประกอบธุรกิจและสาธารณชนต่อไป ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2564  

 

 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
แถลงผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.-15 ต.ค. 2564 ได้อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อทุกโครงการ 
รวมวงเงินกว่า 2 แสนล้านบาท และอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ ( LG) จำนวน 187,446 ฉบับ สร้างสถิติค้ำ
ประกันสินเชื่อสูงสุดในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ก่อตั้ง บสย. รอบ 30 ปี  ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ  215,237 ล้าน
บาท คิดเป็น 1.07 เท่า สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 4.13 เท่าของวงเงินค้ำประกัน คิดเป็นมูลค่า 
833,333 ล้านบาท ก่อเกิดการจ้างงาน จำนวน 2 ,050,661 ราย  แบ่งเป็น การรักษาการจ้างงาน จำนวน 
1,667,657 ราย และการจ้างงานใหม่ จำนวน 383,004 ราย  โดยมีภาระค้ำประกันสินเชื่อ (Outstanding) ณ ไตร
มาส 3/2564 จำนวน 604,076 ล้านบาท คิดเป็น 13% ของยอดคงค้างสินเชื่อ SMEs ในระบบ คิดเป็น 10% ของ 
มูลค่า GDP SMEs ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564   
 

 

สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู และกระบวนการ

พิจารณาการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ” 

แถลงผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.-15 ต.ค. 2564 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) แถลงผลดำเนินงาน 1 ปี “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs”  หรือ  บสย. F.A. Center ประสบ
ผลสำเร็จเกินความคาดหมาย ให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ 
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังขาดเงินทุนหมุนเวียน ต้องการสินเชื่อ มีปัญหาหนี้ ต้องการปรับโครงสร้าง
หนี ้  และพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถยืนต่อได้  จำนวน 1 ,133 ราย (ณ 31 ก.ค. 2564)  ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขอสินเชื่อ จำนวน 782 ราย  ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจ จำนวน 200 
ราย และต้องการปรับปรุงธุรกิจ จำนวน 151 ราย ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  

 

 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
แถลงข่าวผลดำเนินงานปี 2564 บสย. ประสบผลสำเร็จการดำเนินด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ 
SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทการ “ค้ำประกันสินเชื่อ” โดยคาดว่าผลดำเนินงาน 
บสย. ณ สิ้นสุดปี 2564 จะมีการเติบโตในทุกมิติ คาดว่าจะปิดยอดค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า  240,000 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่สร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้ง บสย. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

แถลงผลดำเนินงาน 1 ปี “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs”  หรือ  บสย. F.A. 

Center 

แถลงข่าวผลดำเนินงานปี 2564 
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คณะกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง 

บสย. ร่วมประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution 
Confederation : ACSIC) ครั ้งที ่ 33 ประจำปี 2564 เมื ่อวันที ่ 16 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อ “Financial 
Support for SMEs Impacted by COVID -19 Measures Implemented in Member Countries/Regions 
through Credit Supplementation” ร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานและสถาบันการค้ำประกันสินเชื่อ
ในต่างประเทศซึ่งมีสมาชิก 11 ประเทศ 16 สถาบัน เช่น ไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี  มาเลเซีย  ไต้หวัน โดย
จัดการประชุมผ่านระบบ Live-Stream/On-demand broadcast over the internet (via conference 
website) จาก กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ ่น ซึ ่งปีนี ้ สถาบัน Japan Finance Corporation (JFC) และ 
สถาบ ัน  Japan Federation of Credit Guarantee Corporations (JFG)  ร ่ วมเป ็น เจ ้ าภาพ โดย 
Mr.Tanaka Kazuho Governor & CEO,Japan Finance Corporation เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
และกลุ่มประเทศสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น โครงการลดค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื ่อ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs เฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ                              

บสย. ร่วมประชุม ACSIC Conference ครั้งที่ 33 
 จัดโดยสถาบัน JFC และ JFG ประเทศญี่ปุ่น 

 

กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ นางดุสิดา 
ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทน 
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) นำโดย Dr. Lee Jae Young, Group Head (Lead 
economist for Thailand) , Dr.Ruperto Majuca, Senior Specialist (Desk economist for Thailand) , 
Dr.Jade Vichyanond, Economist, Mr.  Andriansyah, Fiscal Specialist, Mr.  Justin Lim, Economist Mr. 
Sotheareach Sok, Associate โดย บสย. ได้นำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับโครงการการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. 
พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
ผ่านทางระบบออนไลน์ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

บสย. ประช ุมร ่วมก ับคณะผู ้แทน สำน ักงานวิจ ัยเศรษฐก ิจมหภาคอาเซ ียน ASEAN+3 
Macroeconomic Research Office (AMRO)สถาบัน JFC และ JFG ประเทศญี่ปุ่น 
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โครงการ KODIT-TCG 
Working Level Council (WLC) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564  ร่วมกับสถาบัน Korea Credit Guarantee Fund 
(KODIT) ผ่าน Virtual Conference (Google Meet)  Platform โดยมีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์ ร ักษาการ
ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดประชุม  ร่วมกับ Mr.Sung-won 
Kim, Director General, สถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยนาย
กิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ หัวหน้าคณะผู้แทน บสย. และคณะผู้แทน 
บสย. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ มาตรการการช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบริการด้านการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ 
SMEs ผ่าน Digital Platform ณ สำนักงานใหญ่ บสย. กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
 

 

 

 

 

 

บสย. – KODIT ร่วมประชุม โครงการ Working Level Council (WLC) ครั้งที่ 16 
ณ สำนักงานใหญ่ บสย. กรุงเทพฯ 
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 นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ  ให้การ
ต้อนรับคณะผู้แทน จากธนาคารโลก (World Bank) Mr. Kiatchai Sophastienphong, Consultant, Ms. Ratchada 
Anantavrasilpa, Senior Financial Sector Specialist   ในโอกาสเข้าหารือ เกี่ยวกับโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ 
บสย. รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือ SMEs จากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน  โดยผ่าน Video 
Conference (Microsoft Teams) วันที่ 22 เมษายน 2564 
        นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จาก  
ธนาคารโลก (World Bank) Ms. Weenarin Lulitanonda, Senior Consultant, Ms. Sakulrat Bovornsantisuth, 
Consultant ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับภาพรวมของโครงการและมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือและ
ให้การสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ SMEs จากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 พร้อมทั้งผลการดำเนินโครงการ
ดังกล่าวที่ช่วยเหลือ SMEs โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) Microsoft Teams วันที่ 8 มิถุนายน 2564 
 

 
 

 นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ เข้าร่วม
ประช ุมหาร ือทบทวนภาวะเศรษฐก ิจของไทยประจำป ี 2564 ผ ่านทาง  Video  Conference (ระบบ 
WebEx)  ร่วมกับคณะผู้แทน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund: IMF) นำ
โดย Mr. Lamin Y.M. Leigh, Mission Chief,  Asia and Pacific Department, Mr. Ara Stepanyan, Senior 
Economist, Mr.  Dirk Muir, Senior Economist,  Ms.  Stella Kaendera, Senior Economist, Ms. Sanaa 
Nadeem, Economist, Mrs.  Alisara Mahasandana, Executive Director for Thailand and Mr. Krist 
Dacharux, Advisor to the Executive Director ในประเด ็นด ้านนโยบายหร ือมาตรการในการบรรเทา
ผลกระทบของ SMEs จากสถานการณ์ COVID-19 ตามที่คณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้ขอหารือ
ทบทวนภาวะเศรษฐก ิจของไทยประจำป ี 2564 ตามพันธะข ้อ 4 แห ่งข ้อตกลงของ  IMF (Article IV 
Consultation) โดย บสย. ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือด้านค้ำประกันสินเชื่อให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งกลุ่ม SMEs ทั่วไป SMEs กลุ่มฐานราก และกลุ่มเปราะบาง ณ ห้องประชุม บสย. สำนักงาน
ใหญ่ ชั้น 18 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 

บสย. ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนธนาคารโลก (World Bank) 2 ครั้ง 

บสย. ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF)   
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          นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ ให้ต้อนรับคณะผู้แทนองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน GIZ (Deutsche  Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH ประเทศเยอรมัน Dr. Anja Erlbeck, Finance Director, GIZ Thailand’s Agriculture and Food 
Cluster, Mr. Roland Treitler, Finance Expert, GIZ Thailand’s Agriculture and Food Cluster, Ms. Ampawa 
Synlanont, Senior Finance Advisor, GIZ Thailand’ s Agriculture and Food Cluster, Ms.  Pichayanan 
Prompichayanon, Finance Coordinator, GIZ Thailand’ s Agriculture and Food Cluster, Mr.  Santikorn 
Pakdeesettakul, Project Coordinator, GIZ Thailand’ s Agriculture and Food Cluster, Mr.  Norawit 
Suwannakarn, Project Assistant, GIZ Thailand’s Agriculture and Food Cluster ในการเข ้ าร ่ วมประชุม 
เพื ่อที ่จะแนะนำการทำงานของ GIZ รวมถึงการแลกเปลี ่ยนข้อมูล วิสัยทัศน์ เรื ่อง การแนะนำโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) พ.ศ. 2561-
2666 โดยจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำนาในปัจจุบันไปสู่การ
ทำนาที่ยั่งยืน และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของ 
บสย. ให้กับ SMEs เกษตรกร โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) Google Meet  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 
 

 

           
 นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ  บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมประชุมกับผู้แทน International Labour Organization (ILO) 
,United Nations นำโดย นางสาว กาญจน์มณี ธเนศวรกุล ผู ้ประสานงานโครงการ ประจำประเทศไทย 
International Labour Organization ( ILO)  ,United Nations เพ ื ่ อหาแนวทางส ่ ง เสร ิมศ ักยภาพของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในการปรับตัวของธุรกิจ หลังสถานการณ์ COVID-19 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดย
มี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อสามารถให้ SMEs ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ต่อไปได้ โดยการประชุมผ่าน Video 
Conference (Google Meet) วันที่ 10 กันยายน 2564   
 

บสย. ประชุมร่วมกับคณะผู้แทน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน GIZ  
(Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ประเทศเยอรมัน 

บสย. ประชุมร่วมกับคณะผู้แทน International Labour Organization (ILO) องค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ United Nations 
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          คณะผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีนายกฤษดา เลิศทวีโพธกุล ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ ฝ่ายค่าประกันชดเชย หัวหน้าคณะผู้แทน พร้อมคณะผู้แทน ร่วมการประชุมระดับปฏิบัติการ ACSIC 
Training Program (ATP)  ค ร ั ้ ง ท ี ่  2 9 แห ่ ง ส ม าพ ั น ธ ์  Asian Credit Supplementation Institution 
Confederation (ACSIC)  ในห ัวข ้อ “Reinforcing SMEs in the COVID-19 Crisis” โดยม ีสมาช ิกจาก 8 
ประเทศ 11 สถาบันเข้าร ่วมการประชุม ซึ ่งจ ัดโดยสถาบัน Korea Technology Finance Corporation 
(KOTEC)  สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติ และประสบการณ์
เกี ่ยวกับบทบาทการค้ำประกันสินเชื ่อที ่สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) โดยการจัด
ประชุมผ่าน Virtual Conference  วันที่ 7-8 กันยายน 2564 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บสย. ร่วมประชุม ACSIC Training Program (ATP)  ครั้งที่ 29  จัดโดยสถาบัน KOTEC  สาธารณรัฐ
เกาหล ี
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สำนักงานใหญ่ 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 

เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร. 0-2890-9988 

โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800 
 

ที่ตั้งสำนักงานเขต 
สำนักงานเขตนครหลวง 
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น1) 
เลขที่ 2922/53 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : 02-308-2151-2 
มือถือ : 08-1889-2235, 09-3134-2277 
โทรสาร : 02-308-2152 
E-mail : bangkok@tcg.or.th 
พ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นครปฐม 
 

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

สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน 
เลขที่ 265/6 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ : 0-5200-4330 
มือถือ : 09-3131-7474, 08-1885-3534 
โทรสาร : 0-5200-4331 
E-mail : chiangmai@tcg.or.th 
พ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ  เชียงใหม่, ลำพูน, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำปาง, แพร่, น่าน 

ที่ตั้งสำนักงานเขตและช่องทางการติดต่อสำคัญ 
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สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง 
เลขที่ 28/125-126 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ : 0-5525-8552 
มือถือ : 08-0507-7035, 08-1257-2217 
โทรสาร : 0-5525-8553 
E-mail : phitsanulok@tcg.or.th 
ผู้จัดการ : นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ 
พ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ พิษณุโลก, พิจิตร, กำแพงเพชร, ตาก, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, นครสวรรค์, สโุขทัย, 
อุตรดิตถ,์ ชัยนาท 
 

สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
เลขที่ 239/5 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ : 0-4211-1670-71 
มือถือ : 08-1379-4774, 06-2310-0570 
โทรสาร : 0-4211-1671 
E-mail : udonthani@tcg.or.th 
พ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ อุดรธานี, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, หนองคาย, เลย, กาฬสินธุ์, สกลนคร, 
นครพนม, มุกดาหาร, บึงกาฬ 
 

สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
เลขที่ 610 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 0-4521-0844 
มือถือ : 09-3139-5445, 08-9186-3244 
โทรสาร : 0-4521-0845 
E-mail : ubon@tcg.or.th 
พ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด 
 

สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
เลขที่ 901/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ : 0-4426-2104 
มือถือ : 08-1876-3911, 09-3134-8885 
โทรสาร : 0-4426-2105 
E-mail : korat@tcg.or.th 
พ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรมัย์, สุรินทร์, มหาสารคาม 
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สำนักงานเขตภาคตะวันออก 
เลขที่ 208/14 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ : 0-3811-1434 
มือถือ : 09-3139-4141, 06-2310-0562 
โทรสาร : 0-3811-1435 
E-mail : chonburi@tcg.or.th 
พ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, สระแก้ว 
 

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

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

สำนักงานเขตภาคตะวันตก 
เลขที่ 42/116 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทรศัพท์ : 0-3254-7151 
มือถือ : 09-3139-5551, 08-6805-5594 
โทรสาร : 0-3254-7141 
E-mail : prachuap@tcg.or.th 
พ้ืนที่จังหวัดในความรับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี 
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ช่องทางการติดต่อที่สำคัญ 

ศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) 

ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร: 065-507-8999, 065-502-6999 
E-mail: debt.doctor@tcg.or.th 
FB: ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


