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  ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

รายการ 2562 2563 2564
% เพิ่ม (ลด)
2564/2563

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 24,108.49 31,420.68 38,626.37 22.93%

หนี้สินรวม 14,780.63 22,255.67 28,712.53 29.01%

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำ�ระแล้ว 6,702.47 6,702.47 6,702.47 -

ส่วนของเจ้�ของ 9,327.86 9,165.01 9,913.84 8.17%

ผลการดำาเนินงาน

ภ�ระค้ำ�ประกัน 388,733.12 451,373.84 626,238.15 38.74%

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียม 5,926.93 6,712.10 8,155.11 21.50%

ร�ยได้รวม 6,778.26 7,477.36 9,565.90 27.93%

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

หนี้สูญ - - - -

หนี้สงสัยจะสูญ 6,869.00 7,481.43 6,683.45 10.67%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น 753.77 252.95 818.23 223.47%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ (ร้อยละ)

อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวม 11.12 3.38 8.55

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นต่อร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 8.22 7.43 6.57

สัดส่วน NPGs ต่อภ�ระค้ำ�ประกันคงเหลือ 15.38 11.88 9.31

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย 3.37 0.91 2.34

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 8.44 2.74 8.58

อัตร�เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) 62.37 41.76 32.58

ข้อมูลสำาคัญอื่น

เงินงบประม�ณชดเชยที่ได้รับจ�กรัฐในปีปฏิทิน 402.10 9,692.23 5,378.69

เงินนำ�ส่งกระทรวงก�รคลังประจำ�ปี 232.58 293.57 193.70

พนักง�น (คน) 352 345 353

สำ�นักง�นเขต (แห่ง) 11 11 11

สินทรัพย์รวม ส่วนของเจ้าของ รายได้รวม กำาไรจากการดำาเนินงาน

21,108.4931,420.68
38,626.37

6,778.26

9,327.86 9,165.01 9,913.84
7,477.36

9,565.90
753.77

252.95

818.23

หน่วย: ล้านบาท     

หน่วย: ล้านบาท     
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  ข้อมูลสำาคัญผลการดำาเนินงาน

  ภาพรวมการค้ำาประกันสินเชื่อปี 2564

ที่มา : ข้อมูลจ�กระบบ Dashboard Cockpit ณ 31 ธันว�คม 2564

วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม
สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วงเงินอนุมัติ 2563 (ลบ.)                          วงเงินอนุมัติ 2564 (ลบ.)

LG อนุมัติ 2563 (ฉบับ)                           LG อนุมัติ 2564 (ฉบับ)

ลูกค้ารายใหม่ 2563 (ราย)                      ลูกค้ารายใหม่ 2564 (ราย)
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LG อนุมัติ (ฉบับ)

ลูกค้ารายใหม่ (ราย)

245,548
Previous Year

141,888
YoY

73.1%

245,243
Previous Year

173,660
YoY

41.2%

163,474
Previous Year

128,146
YoY

27.6%

สินเชื่อที่เกิดจากการค้ำา
(ล้านบาท)

261,545
ลูกค้าสะสมในปี

(ราย)

226,308
Average Ticket Size

1.00
จำานวนเท่าที่เกิดสินเชื่อ

1.07
SME Penetration Rate

(%)

22.52%
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มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม
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กันยายน
ตุลาคม
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ธันวาคม
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  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. 

หมายเหตุ : ประม�ณก�รจ�ก Economic Multiplier 2529-2559 เท่�กับ 4.58 เท่� และตั้งแต่ 2560 เป็นต้นไป เท่�กับ 4.13 เท่� ต�มผลก�รศึกษ� 

 ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจจ�กก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งทุน โดยสถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (TDRI)  

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

วงเงินอนุมัติสะสม (ล้านบาท)

1,235,358

ลูกค้าสะสม (ราย) 

705,880

ภาระค้ำาประกันสะสม (ล้านบาท) 

626,238

1.4M

1.2M

1.0M
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0

สินเชื่อรวมสะสม (ล้านบาท) การจ้างงานรวมสะสม (ตำาแหน่ง) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากการค้ำาประกัน (ล้านบาท)

1,674,600 10,834,684 5,363,834

 18.5%  32.1%  23.3%

ข้อมูลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
การค้ำาประกันสินเชื่อให้ SMEs

(TDRI ปี 2563)
1 บาท 1.36 4.13

การค้ำาประกันจาก บสย. จำานวนเท่าก่อให้เกิดสินเชื่อ

ตัวคูณผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการค้ำาประกัน 

(Economic Multiplier)
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  โครงการค้ำาประกันสินเชื่อในช่วงวิกฤต Covid-19 

ที่มา : ระบบก�รวัดและวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินก�ร ณ 31 ธันว�คม 2564

โครงการ
ช่วย SMEs ทั่วไป

PGS9  ดีแน่นอน

PGS9  บัญชีเดียว

PGS9  ที่ได้รับสินเชื่อ

 หนังสือค้ำาประกัน (LG)

PGS9  นำาเข้า-ส่งออก

PGS9  สินเชื่อเช่าซื้อรถ

โครงการ
ช่วย SMEs เปราะบาง
PGS9  ไทยสูภัยโควิด

PGS9  ไทยสูภัยโควิด 2

PGS9  ค้ำาจุน

PGS9  สร้างไทย 1

โครงการ
ช่วย Micro ทั่วไป

Micro4  ทั่วไป

Micro4  รายเล็กเสริมทุน

โครงการ
ช่วย Micro เปราะบาง

Micro4  ไทยสูภัยโควิด

วงเงินอนุมัติโครงการ

150,000 ล้านบาท

81,721 ล้านบาท

18,029 ราย

วงเงินอนุมัติโครงการ

25,000 ล้านบาท

20,527 ล้านบาท

169,928 ราย

วงเงินอนุมัติโครงการ

200,000 ล้านบาท

130,943 ล้านบาท

38,437 ราย

โครงการตอบสนองภาครัฐภายใต้ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู
พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู  ระยะที่ 1

พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู  ระยะที่ 2 (กลุ่ม Micro & SMEs และ กลุ่ม Corporate)

โครงการอื่น

6,689 ราย12,356 ล้านบาท
วงเงินอนุมัติ 245,548 ล้านบาท

ช่วย SMEs 226,308 ราย

(รับคำาขอค้ำาประกันถึง 30 พ.ย. 2565) (รับคำาขอค้ำาประกันถึง 30 ธ.ค. 2565)

(รับคำาขอค้ำาประกันถึง 9 ต.ค. 2566)
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  ความภาคภูมิใจของ บสย.

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของรัฐ ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ 

กระทรวงก�รคลัง จัดตั้งขึ้นด้วยเจตน�รมณ์เพื่อช่วยเหลือวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุน 

และองค์คว�มรู้ทั้งระบบภ�ยใต้สถ�นก�รณ์และคว�มท้�ท�ยต่�ง ๆ พร้อมกับตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และนโยบ�ยภ�ครฐัไดอ้ย�่งสมดลุและมปีระสิทธภิ�พ โดยไดน้ำ�เกณฑแ์ละเครือ่งมอืแหง่คณุภ�พชัน้นำ�ม�เปน็แนวท�งอย�่งตอ่เนือ่ง 

โดยเฉพ�ะ“เกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ หรือ Thailand Quality Award (TQA)” ที่ได้นำ�ม�ประยุกต์ใช้ในยุทธศ�สตร์ 

ก�รเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) ของ บสย. นับแต่ปี 2562 เรื่อยม�

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
2. Collaboration

2561 รางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใส 2019

2562

บสย. นำาเกณฑ์ TQA 
มาพัฒนาทุกกระบวนการทำางาน

เพื่อยกระดับการบริการค้ำาประกันสินเชื่อ
และให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเข้าถึงแหล่งเงินทุน

จากระบบสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม
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รางวัล Bank of The Year 2020
รางวัลองค์กรโปร่งใส 2020

2563

 ส่งผลให้ บสย. พัฒน�ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลองค์กรอย่�งเป็นระบบและเช่ือมโยง และได้รับ“ร�งวัลก�รบริห�ร 

สู่คว�มเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำ�ปี 2564” จ�กก�รประก�ศผลก�รตัดสินร�งวัลเมื่อวันที่ 3 มีน�คม 2565  

ซึ่งนอกเหนือจ�กคว�มภ�คภูมิใจในก�รได้รับร�งวัล TQC อันทรงเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภ�พและคว�มพร้อมในก�ร 

ดำ�เนินง�นของ บสย. แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นของ บสย. 

ในก�รพัฒน�องค์กรอย่�งต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมต่อเป้�หม�ย 

“เป็นศูนย์กล�งก�รเชื่อมโยงเงินทุนและโอก�สท�งธุรกิจ

แห่งช�ติให้แก่ SMEs เพื่อก�รเติบโตที่ยั่งยืน” ต่อไป

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ได้รับ “ร�งวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” (NACC Integrity 

Awards) จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (สำ�นักง�น ป.ป.ช.)  โดย บสย. ได้รับร�งวัล 

องค์กรโปร่งใสจ�กสำ�นักง�น ป.ป.ช. ติดต่อเป็นปีที่ 3 นับเป็นอีกก้�วของคว�มสำ�เร็จแห่งคว�มภ�คภูมิใจจ�กก�รได้รับร�งวัล 

เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และคว�มซื่อตรง สะท้อนให้เห็นถึงก�รบริห�รจัดก�รองค์กรด้วยหลักธรรม�ภิบ�ลอย่�งต่อเนื่อง 

ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น บสย. ทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้�งวัฒนธรรมก�รยึดมั่นในพลังคว�มดี 

และมุ่งมั่นทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เพ่ือนำ� บสย. ไปสู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน โดยยึดหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี คว�มซื่อสัตย์สุจริต 

คว�มโปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอน กอปรกับคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี ผู้บริห�รและพนักง�นพร้อมให้ 

ปฏิญญ�ร่วมกันในก�รดำ�รงไว้ซึ่งคุณค่�แห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัตินำ�คว�มภ�คภูมิใจม�สู่ บสย.

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 2021
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 2021

บสย. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส 3 ปีซ้อน
NACC Intergrity Awards

จากสำานักงาน ป.ป.ช.

บสย. คว้ารางวัลเกียรติยศ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 NACC Intergrity Awards
จากสำานักงาน ป.ป.ช.

2564
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  สารจากประธานกรรมการ

 ตลอดระยะเวล�เกือบ 30 ปี บสย. มีก�รเปลี่ยนแปลง 

เชิงรุกที่สำ�คัญ ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ และ 

ก�รให้คำ�ปรึกษ�ที่ตอบสนองนโยบ�ยภ�ครัฐอย่�งเต็มที่ โดย 

ในปี 2564 ได้รับมอบหม�ยให้ทำ�หน�้ที่ค้ำ�ประกันสินเช่ือต�ม 

พระร�ชกำ�หนดก�รให้คว�มช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบ 

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรน� 2019 พ.ศ. 2564 ต�มม�ตรก�รของธน�ค�รแห่ง 

ประเทศไทยและกระทรวงก�รคลัง ผ่�นโครงก�รค้ำ�ประกัน 

สินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และ 

ก�รให้คว�มรู้แก่ประช�ชนต�มโครงก�รหมอหนี้เพ่ือประช�ชน 

นอกจ�กนี้ บสย. ยังมีก�รยกระดับก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กร 

เพื่อสนับสนุน SMEs และรองรับก�รเปลี่ยนแปลงจ�ก Digital 

Disruption อย่�งต่อเนื่อง 

 

 ในช่วงระยะเวล� 2 ปีที่ผ่�นม� ประเทศไทยและทั่วโลก 

ต�่งไดร้บัผลกระทบอย�่งรุนแรงเปน็วงกว�้งตอ่เศรษฐกิจ สงัคม 

และคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนจ�กวิกฤตก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) โดยในปี 2563 

เศรษฐกิจไทยหดตัวสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำ�กุ้งที่ผ่�นม� 

ในปี 2540 ซึ่งส่งผลให้เกิดภ�วะก�รชะงักงันท�งธุรกิจใน 

ทุกภ�คส่วน และทุกมิติ ผู้ที่ได้ รับผลกระทบม�กจะเป็น 

ผูป้ระกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม (Small and Medium 

Enterprises : SMEs) โดยเฉพ�ะกลุ่มภ�คก�รบริก�รและ 

ก�รทอ่งเทีย่ว ตลอดจนผูป้ระกอบก�รร�ยยอ่ยทีม่ศีกัยภ�พและ 

เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจต่ำ� สำ�นักวิจัยหล�ยแห่งได้ค�ดก�รณ์ 

ว่�ในปี 2564 ทิศท�งเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นแต่ยังถือเป็นก�ร 

ขย�ยตัวเพียงเล็กน้อยจ�กปีก่อนเท่�นั้น ซึ่งในก�รฟื้นตัวครั้งนี้ 

มีแนวโน้มเป็นแบบ W-Shape คือ ฟื้นตัวและทรุดตัวข้ึนลง 

หล�ยรอบต�มรอบของก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ขณะที ่

บ�งธุรกิจส�ม�รถปรับตัวเข้�กับสถ�นก�รณ์และพฤติกรรม 

ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคได้ก็จะฟื้นตัวเร็วกว่�ธุรกิจอื่น ๆ 

ก�รเปลี่ยนแปลงเหล่�นี้ถือเป็นคว�มท้�ท�ยที่มีบทบ�ทต่อ 

คว�มอยู่รอดของธุรกิจ 

 

 ในฐ�นะที่ บสย. เป็นหน่วยง�นภ�ครัฐที่มีบทบ�ท 

สำ�คัญในก�รทำ�หน้�ที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย 

ทุกกลุ่ม โดยเฉพ�ะ SMEs กลุ่มฐ�นร�กของเศรษฐกิจที่มี 

สัดส่วนกว่�ร้อยละ 85.47 จ�กจำ�นวน SMEs ทั้งหมดใน

ระบบ บสย. ได้ดำ�เนินนโยบ�ยเชิงรุกร่วมกับภ�ครัฐและเอกชน 

ต�มโครงก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภ�ครัฐ ในก�รสร้�ง 

คว�มเชื่อมั่นแก่สถ�บันก�รเงินผ่�นก�รอนุมัติค้ำ�ประกันสินเชื่อ

ทัง้ในโครงก�รค้ำ�ประกนัของ บสย. และโครงก�รค้ำ�ประกันต�ม 

พ.ร.ก สินเช่ือฟื้นฟูของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ขณะที่มีก�ร 

ยกระดับบริก�รด้�นก�รให้คำ�ปรึกษ�ในก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุน 

รายงานประจำาปี 2564



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 11

และแนะนำ�ช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญห�ท�งก�รเงิน รวมถึง 

เสริมสร�้งคว�มรูท้�งธรุกจิผ�่นศนูยท์ีป่รึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs 

(บสย. F.A. Center) เพื่อให้ SMEs ทุกกลุ่ม ทุกขน�ด ทุกพื้นที ่

ทั่วประเทศไทยมีองค์คว�มรู้ท�งก�รเงิน ส�ม�รถปรับตัว 

เพื่อคว�มอยู่รอดต่อไปได้อย่�งแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมี บสย. 

ยืนเคียงข้�งในทุกสภ�วก�รณ์

 

 สำ�หรบัผลง�นในป ี2564 บสย. ส�ม�รถค้ำ�ประกนัสินเช่ือ 

ได้ 245,548 ล้�นบ�ท ให้แก่ SMEs 226,309 ร�ย ส่งผลให้ 

บสย. ส�ม�รถช่วยเหลือผู้ประกอบก�รให้เข้�ถึงสินเชื่อสะสมได ้

กว่� 1.2 ล้�นล้�นบ�ท ช่วยให้มีก�รจ้�งง�นรวมกว่� 10 ล้�น

คน ตอบสนองพนัธกจิสำ�คัญของ บสย. ในก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอื 

แก่ผู้ประกอบก�ร SMEs ที่ได้รับผลกระทบจ�กโรค COVID-19

กล�่วได้ว�่ ผลง�นทีเ่กดิขึน้นัน้ ม�จ�กคว�มทุม่เทในก�รทำ�ง�น 

เพื่อพี่น้อง SMEs ของพนักง�นทุกคน ที่ทำ�ให้ได้รับก�รยอมรับ 

จ�กทุกภ�คส่วนว่� บสย. เป็นคว�มหวังและที่พึ่งของ SMEs 

ให้มีคว�มแข็งแกร่งและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่�ง 

แท้จริง นำ�ไปสู่คว�มภ�คภูมิใจจ�กร�งวัลคุณภ�พ ได้แก่ ร�งวัล 

ก�รบริห�รสู่คว�มเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) 

ประจำ�ปี 2564 ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นระดับ World Class  ของ 

คณะกรรมก�รร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ และร�งวัลชมเชย 

องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 NACC Integrity Awards จ�ก 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

แห่งช�ติ (ป.ป.ช.) 

 ในน�มของคณะกรรมก�ร บสย. “ผมขอขอบคณุหน่วยงาน 

กำากับดูแลจากภาครัฐ ที่มอบนโยบายสำาคัญและพันธกิจ 

อันทรงเกียรตินี้ให้แก่ บสย. ผมขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตร 

ภาครัฐและภาคเอกชนทุกแห่งที่สนับสนุนการดำาเนินงานของ 

บสย. มาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน 

ทุกท่านที่ทุ่มเททำางานอย่างเต็มที่จนเกิดการเปลี่ยนแปลงและ 

ยกระดบัองคก์รแบบก้าวกระโดดในทกุมิต ิและหวังเปน็อยา่งยิง่ 

ว่า บสย. จะเป็นกลไกที่สำาคัญและมีบทบาทในการช่วยเหลือ 

สนับสนุนให้ SMEs ประสบความสำาเร็จเพื่อความอยู่รอด 

อย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้ประเทศฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง 

อีกครั้งหนึ่งต่อไป”

ขอบคุณครับ

นายธีรัชย์   อัตนวานิช

ประธานกรรมการ 
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  สารจากกรรมการและผู้จัดการทั่วไป

 บสย. เป็นหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีเป็นกลไกสำ�คัญเพ่ือช่วยเหลือ 

และสนับสนุนพี่น้อง SMEs อย่�งเต็มกำ�ลัง ทั้งในก�รสร้�ง 

คว�มเชื่อม่ันให้สถ�บันก�รเงินปล่อยสินเชื่อแก่ SMEs ผ่�น 

บทบ�ทก�รเป็นสถ�บันค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ขณะเดียวกัน  

บสย. ก็ขย�ยบทบ�ทก�รทำ�หน้�ที่เป็นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน

ผ่�นศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) 

เพื่อให้คำ�ปรึกษ� แก้ปัญห�หนี้ แนะนำ� และเสริมคว�มรู้ 

ท�งธรุกจิเพือ่ตอบโจทย ์SMEs ทัง้กลุ่มทัว่ไป กลุ่มฐ�นร�ก และ

กลุ่มเปร�ะบ�งอย่�งทั่วถึง 

 ตลอดระยะเวล�เกือบ 30 ปี ท่ีผ่�นม� บสย. ได้ดำ�เนินก�ร 

ต�มพันธกิจเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบก�รขน�ดกล�ง 

และขน�ดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs)  

ของไทยให้เข้�ถึงแหล่งเงินทุน และส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต ้

วิกฤตก�รณ์ต่�ง ๆ ม�อย่�งต่อเนื่อง และบทบ�ทของ บสย. 

ยังเด่นชัดขึ้นจ�กผลง�นก�รช่วยเหลือ SMEs ในช่วงวิกฤตก�ร 

แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) 

ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2563 จนถึง 

ปัจจุบัน ก่อให้เกิดก�รหยุดชะงักของธุรกิจ SMEs ขณะเดียวกัน 

ยังส่งผลต่อรูปแบบธุรกิจจ�กพฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิตและ 

ก�รบริโภคสินค้�และบริก�รที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีก�รนำ� 

เทคโนโลยีดิจิทัลม�พัฒน�และปรับใช้ทดแทนกำ�ลังคน 

ซึ่งถือเป็นคว�มท้�ท�ยต่อคว�มอยู่รอดในโลกธุรกิจปัจจุบัน 

และอน�คตของ SMEs

 ในป ี2564 บสย. ไดป้รบัก�รพฒัน�รปูแบบก�รค้ำ�ประกนั 

และสร้�งนวัตกรรมท�งก�รเงินอย่�งต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง 

คว�มต้องก�รที่ตอบโจทย์วิกฤตก�รณ์ท�งเศรษฐกิจของ 

SMEs ทุกขน�ด ทุกพ้ืนที่ ทุกกลุ่มอ�ชีพ ซึ่งได้ครอบคลุมถึง 

กลุ่มที่มีคว�มเปร�ะบ�งที่ได้รับผลกระทบท�งเศรษฐกิจและ 

สังคมผ่�นโครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee 

Scheme ระยะที่ 9 (PGS 9) โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อ 

ผู้ประกอบก�ร Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) 

โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 1 และ 

ระยะที่ 2 ต�มนโยบ�ยภ�ครัฐ รวมไปถึงโครงก�รค้ำ�ประกัน 

อื่น ๆ ของ บสย. 

 ด้วยภ�รกิจสำ�คัญที่ได้รับมอบหม�ยเหล่�นี้ทำ�ให้ บสย. 

ปรับกระบวนก�รทำ�ง�นและนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�ช่วยเพิ่ม 

ประสิทธิภ�พของระบบปฏิบัติง�นภ�ยใน เพื่อรองรับปริม�ณ 

ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นต�มระดับคว�มต้องก�รคว�มช่วยเหลือ 

ของ SMEs ที่ม�กขึ้นจ�กผลกระทบท�งเศรษฐกิจ ภ�ยใต้ 

รายงานประจำาปี 2564
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ม�ตรก�รปฏิบัติง�น บสย. ในสถ�นก�รณ์ COVID–19 ต�ม 

นโยบ�ยภ�ครัฐอย่�งเคร่งครัด และก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ 

ก�รทำ�ง�นอย่�งเข้มแข็ง ส่งผลให้ผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2564 

มียอดสูงที่สุดเป็นประวัติก�รณ์ในทุกมิติในรอบ 29 ปีของ 

ก�รก่อต้ัง โดยมียอดอนุมัติค้ำ�ประกัน 245,548 ล้�นบ�ท 

เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�กว่�ร้อยละ 73% ช่วยเหลือ SMEs 

ได้ถึง 226,309 ร�ย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบเพิ่มขึ้น 

261,545 ล้�นบ�ท โดย บสย. ส�ม�รถช่วยเหลือ SMEs 

เข้�ถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่�นก�รค้ำ�ประกันสะสม (SMEs 

Penetration Rate) ได้ถึงร้อยละ 22.52 เพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 

ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.47 

 นอกจ�กนี้  บสย. ยังขย�ยบทบ�ทคว�มช่วยเหลือ 

SMEs ในก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่ SMEs ผ่�นศูนย์ท่ีปรึกษ�

ท�งก�รเงิน บสย. F.A. Center 1,611 ร�ย ทั้งยังให้คำ�ปรึกษ� 

SMEs ภ�ยใต้โครงก�รหมอหนี้เพื่อประช�ชนร่วมกับธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยง�นคู่คว�มร่วมมือ 

จดัหลกัสตูรอบรมบม่เพ�ะองคค์ว�มรู้ท�งก�รเงนิและเสรมิแกรง่ 

ธุรกิจให้ SMEs กว่� 4,353 ร�ย โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยเพื่อคืนกำ�ไร 

สู่สังคม ทำ�ให้ บสย. ได้รับร�งวัลที่น่�ภ�คภูมิใจ ได้แก่ ร�งวัล 

ก�รบริห�รสู่คว�มเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) 

ประจำ�ปี 2564 ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นระดับ WorldClass ของ

คณะกรรมก�รร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ และร�งวัลชมเชย 

องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 NACC Integrity Awards จ�ก 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

แห่งช�ติ (ป.ป.ช.)

 ในป ี2565 ถือเปน็ปทีีส่ำ�คญัยิง่ของ บสย. กบัก�รก�้วเข�้สู ่

ปีที่ 30 ในก�รร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือ SMEs ทุก

มิติ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กวิกฤตก�รณ์ปัจจุบัน ทุกภ�คส่วน 

ธุรกิจในแต่ละอุตส�หกรรม ขณะเดียวกัน บสย. ก็ต้อง 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นให้เร็วขึ้นเพื่อรับมือ 

Digital Disruption ดังนั้น เป้�หม�ยในก�รพัฒน�บทบ�ทของ 

บสย. จึงมุ่งที่จะก้�วไปดักรอคว�มเปลี่ยนแปลงข้�งหน้�ในก�ร 

ให้บริก�รและก�รดูแลลูกค้� SMEs  ภ�ยใต้คติพจน์ “TCG 

Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ เป็นที่หนึ่งในใจ SMEs” 

โดยก�รนำ� Digital Technology ม�ช่วยพัฒน�รูปแบบ 

ก�รดำ�เนินง�นและยกระดับองค์กรเพ่ือผลักดันนโยบ�ย 

ประเทศต�มพันธกิจ และเป็นเคร่ืองมือในก�รส่งมอบบริก�ร 

ที่เป็นเลิศให้แก่พี่น้อง SMEs ภ�ยใต้กลยุทธ์ก�รทำ�ก�รตล�ด 

แบบ Segmentation เพื่อเจ�ะกลุ่ม SMEs ที่ยังไม่ส�ม�รถ 

เข้�ถึงแหล่งเงินทุนจ�กสถ�บันก�รเงินได้อย่�งครอบคลุม 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

 ในน�มคณะผู้บริห�รและพนักง�น “ผมขอขอบคุณ 

กระทรวงก�รคลัง ธน�ค�รแห่งประเทศไทย หน่วยง�นกำ�กับ

ดูแล หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน และคณะกรรมก�ร บสย. 

ที่กรุณ�ช่วยชี้แนะ และสนับสนุนก�รพัฒน�และปรับปรุง 

ก�รทำ�ง�นในภ�วะแรงกดดันรอบด้�นเพื่อให้พร้อมบริก�ร 

อย่�งครบวงจร และขอขอบคุณคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกภ�คส่วน รวมทั้งพนักง�น บสย. ทุกท่�นที่ทำ�ให้ 

พันธกิจในก�รช่วย SMEs ให้เข้�ถึงสินเช่ือและส่งเสริมศักยภ�พ 

ท�งธุรกิจ SMEs ให้เติบโต เดินหน้� และขย�ยตัวต่อเน่ือง 

เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้เติบโตอย่�งยั่งยืนต่อไป”

ขอบคุณครับ

นายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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  ประวัตคิวามเป็นมา

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม หรือ บสย. เป็นสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของรัฐ ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ 

กระทรวงก�รคลงั จัดตัง้ข้ึนต�ม “พระร�ชบญัญตับิรรษัทประกันสนิเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดยอ่ม พ.ศ. 2534” เมือ่วันที ่30 ธันว�คม 

2534 เพื่อรับโอนกิจก�รและก�รดำ�เนินง�นทั้งหมดของกองทุนประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 

2535 เป็นต้นม� มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำ�นวน 400 ล้�นบ�ท

 โดยเม่ือวันที่ 3 กรกฎ�คม 2543 รัฐบ�ลโดยกระทรวงก�รคลังได้ดำ�เนินก�รเพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำ�นวน 4,000 ล้�นบ�ท 

ทำ�ให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 4,400 ล้�นบ�ท ต่อม�ในช่วงปล�ยปี 2548 ที่ประชุมใหญ่วิส�มัญผู้ถือหุ้น บสย.  

ได้มีมติพิเศษเพิ่มทุนให้แก่ บสย. อีกจำ�นวน 2,000 ล้�นบ�ท โดยในปี 2551 บสย. ได้เรียกให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงคว�มประสงค์ 

ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่�วชำ�ระเงินค่�หุ้นบ�งส่วนจำ�นวน 302.47 ล้�นบ�ท บสย.จึงมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 4,702.47 ล้�นบ�ท

 และล่�สุดท่ีประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กันย�ยน 2552 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุน บสย. อีกจำ�นวน 

2,137.47 ล้�นบ�ท โดยกระทรวงก�รคลังได้แสดงคว�มจำ�นงขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่�วจำ�นวน 2,000 ล้�นบ�ท ดังนั้น เมื่อวันที ่

14 ตุล�คม 2552 บสย. ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพ�ณิชย์ต�มมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ทำ�ให้ปัจจุบัน บสย. 

มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,839.95 ล้�นบ�ท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว จำ�นวน 6,702.47 ล้�นบ�ท

 ต่อม�ได้มีก�รประก�ศใชพ้ระร�ชบญัญตับิรรษัทประกนัสินเชือ่อตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 โดยมผีลบงัคบัใช ้

ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นก�รแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม 

พ.ศ. 2534 เพือ่ขย�ยขอบเขตก�รดำ�เนนิง�นของ บสย. ใหส้�ม�รถช่วยเหลอืผูป้ระกอบก�ร SMEs ใหส้�ม�รถเข้�ถงึแหล่งเงนิทุน 

และประเภทสนิเชือ่ทีห่ล�กหล�ยเพิม่ขึน้ โดยส�ม�รถค้ำ�ประกันก�รใหสิ้นเช่ือของผู้ใหบ้ริก�รทีไ่มใ่ช่สถ�บนัก�รเงนิ (Non-bank) 

ซึ่งให้บริก�รสินเชื่อแก่ภ�รธุระอุตส�หกรรมขน�ดย่อมได้ รวมถึงเพ่ือขย�ยขอบเขตก�รค้ำ�ประกันให้ครอบคลุมถึงสินเช่ือ 

ประเภทอื่นที่มิใช่คว�มหม�ยโดยทั่วไป
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  แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ

 จ�กก�รยึดถือและก�รพิจ�รณ�คว�มสอดคล้องในยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี (ปี 2560-2579) อันเป็นแผนหลักและ 

เป้�หม�ยในก�รพัฒน�ประเทศ รวมถึงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) แผนยุทธศ�สตร์ 

รัฐวิส�หกิจภ�พรวมและร�ยส�ข�สถ�บันก�รเงินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) แนวนโยบ�ยของ 

กระทรวงก�รคลังโดยสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง (สศค.) ตลอดจนคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่�ง ๆ 

นำ�ม�กำ�หนดทิศท�งและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบ�ทของ บสย. ในก�รเป็นกลไกสำ�คัญภ�ครัฐในก�ร 

สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs ผ่�นก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินและก�รพัฒน�สร้�งคว�มเจริญเติบโตทั้งในภ�วะปกติ

และย�มวิกฤตต่�ง ๆ ของประเทศ โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี 2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์สาขาสถาบันการเงิน

 จ�กบทบ�ทภ�ระกิจของ บสย. ในก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือ SMEs ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยผลก�ร 

ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ผ่�นม�สะสม ณ 31 ธันว�คม 2564 ส�ม�รถช่วยเหลือ SMEs ไปแล้วถึง 7 แสนร�ย วงเงินค้ำ�ประกัน 1.23 

ล้�นล้�นบ�ท ทำ�ให้ SMEs ได้รับสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงิน 1.67 ล้�นล้�นบ�ท ช่วยรักษ�ก�รจ้�งง�น 9.32 ล้�นคน และค�ดว่� 

จะมีก�รจ้�งง�นเพิ่มขึ้นจ�กก�รท่ี SMEs ได้รับสินเช่ือดังกล่�วไปประกอบกิจก�ร อีกประม�ณ 1.5 ล้�นคน ส่งผลให้เกิดเงินทุน 

หมุนเวียนในระบบและสร้�งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจกว่� 5.36 ล้�นล้�นบ�ท (ประม�ณก�รจ�ก Economic Multiplier 

2529-2559 เท�่กับ 4.58 เท่� และตั้งแต่ 2560 เป็นต้นไป เท�่กับ 4.13 เท่� ต�มผลก�รศึกษ�ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจจ�ก 

ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งทุน โดยสถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (Thailand Development 

Research Institute: TDRI) ในขณะเดียวกัน บสย. ยังเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในทั้งก�รนำ�ระบบ IT 

ม�ประยุกต์ใช้ ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อให้ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� ก�รพัฒน�บุคล�กร รวมถึงก�รบริห�ร

จัดก�รด้�นก�รเงินที่มีคว�มมั่นคงอย่�งต่อเนื่อง 

 จ�กก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วเป็นที่ชัดเจนว่� บสย. เป็นส่วนหนึ่งและมีบทบ�ทในก�รขับเคลื่อนแผนยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 

20 ป ีดงัจะเหน็ไดจ้�กโครงก�รค้ำ�ประกนัสนิเชือ่ของ บสย. ถกูระบเุปน็โครงก�รสำ�คญัในแผนแมบ่ทเฉพ�ะกจิภ�ยใตย้ทุธศ�สตรช์�ติ 

ปี 2565 รวมทั้งดำ�เนินก�รต�มกรอบยุทธศ�สตร์ส�ข�สถ�บันก�รเงินท่ีมุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจ ก�รบริห�รจัดก�ร 

ท�งก�รเงินใหมี้ประสทิธิภ�พ รวมถงึพฒัน�ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมในก�รให้บรกิ�ร และก�รบริห�รองคก์รภ�ยใตห้ลกัธรรม�ภบิ�ล 

และก�รบริห�รจัดก�รที่ดี ซึ่งจ�กบทบ�ท ภ�รกิจและก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ดังกล่�วสอดรับกับแผนยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี 

และแผนยุทธศ�สตร์ส�ข�สถ�บันก�รเงินในประเด็น ดังนี้

  แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี 2561-2580) : ก�รดำ�เนินง�นหลัก บสย. เก่ียวข้องกับก�รขับเคลื่อน 

2 ยุทธศ�สตร์ช�ติ ได้แก่ 

  1)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภ�ยใต้ประเด็นก�รสร้�งโอก�สเข้�ถึงบริก�รท�งก�รเงิน 

   ต�มแผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ 

  2)  ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ภ�ยใตป้ระเด็นก�รสร�้งสภ�พแวดลอ้มและกลไก 

   ที่ส่งเสริมก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กต�มแผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ

  แผนยุทธศาสตร์สาขาสถาบันการเงิน : ก�รดำ�เนินง�นหลัก บสย. เกี่ยวข้องกรอบแผนยุทธศ�สตร์ฯ 4 ด้�น ได้แก่ 

  1)  บทบาท/เป้าหมายการดำาเนินงาน ที่มุ่งสนับสนุนก�รสร้�งโอก�สให้ประช�ชนเข้�ถึงแหล่งเงินทุนอย่�งทั่วถึง  

   เพื่อลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ในสังคม ลดช่องว่�งท�งก�รเงิน และเป็นเครื่องมือท�งก�รเงินก�รคลังของภ�ครัฐเพ่ือก�ร 

   พัฒน�เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒน�และให้คว�มรู้ท�งก�รเงินแก่ลูกค้�และประช�ชน
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  2)  ฐานะการเงินที่มั่นคง ที่มุ่งรักษ�ระดับ BIS Ratio ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลของ ธปท. ก�รบริห�รจัดก�ร 

   ระดบัคณุภ�พทรัพยสิ์นใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หม�ะสมกบับรบิทขององคก์ร ทัง้ในสว่นของภ�พรวมองคก์รก�รดำ�เนนิก�ร 

   ต�มพันธกิจและก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยรัฐ และแก้ไขปัญห�คุณภ�พทรัพย์สินเดิมและว�งแผนป้องกัน 

  3)  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มุ่งดำ�เนินก�รต�มแนวท�งพื้นฐ�นสำ�หรับทุกรัฐวิส�หกิจที่กำ�หนดในยุทธศ�สตร์ 

   ภ�พรวม ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์/ระบบและช่องท�งก�รให้บริก�รท�งก�รเงินเพื่อตอบสนองกระแส Financial 

   Technology ก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลร่วมกัน เพ่ือให้ก�รบริห�รจัดก�รเป็นไปโดยองค์รวมอย่�งมีประสิทธิภ�พ  

   ก�รบริห�รจัดก�รข้อมูล (Big Data Management) และก�รเตรียมคว�มพร้อมของบุคล�กร 

  4)  ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งพื้นฐ�นสำ�หรับทุกรัฐวิส�หกิจที่กำ�หนด 

   ในยุทธศ�สตร์ภ�พรวม

 1.2 นโยบายรัฐและหน่วยงานกำากับดูแล 

 จ�กก�รรับมอบนโยบ�ยจ�กภ�ครัฐ และจ�กคว�มเห็นต่�ง ๆ ของหน่วยง�นกำ�กับดูแลทั้งในส่วนของแนวท�งก�รดำ�เนินง�น 

และผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�ของ บสย. มีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้

  1) ขย�ยผลคว�มช่วยเหลือให้ SMEs ให้เร่งเข้�ไปช่วยดูและห�ม�ตรก�รเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสภ�พคล่องให้กับ SMEs  

   โดยเร็วที่สุด

  2)  บสย. พึ่งพ�ตนเองม�กขึ้น  

  3)  บสย. บริห�รร�ยได้และควบคุมค่�ใช้จ่�ยให้เกิดประสิทธิภ�พ

  4)  บสย. นำ� Risk Based Pricing (RBP) และ Risk Sharing ม�ใช้
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  เจตนารมณ์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

  เจตนารมณ์การจัดตั้ง

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) จัดตั้งข้ึนเพื่อทำ�หน้�ที่ช่วยเหลือวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

(SMEs) โดยให้บริก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภ�พในก�รขอกู้ยืมเงินจ�กสถ�บันก�รเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบก�รเหล่�นั้น 

ได้รับอนุมัติสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงินในวงเงินที่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร อีกทั้งยังสร้�งคว�มเช่ือมั่นให้กับสถ�บันก�รเงินในก�ร 

ขย�ยวงเงินสินเชื่ออันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

 ก�รดำ�เนินง�นของ บสย. เป็นก�รสร้�งศักยภ�พในก�รขย�ยกิจก�รและก�รลงทุนให้ผู้ประกอบก�ร SMEs พร้อมทั้ง 

สนับสนุนในก�รสร้�งโอก�สให้ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงไปสู่ก�รผลิต ก�รจ้�งง�น และก�รกระจ�ยร�ยได้ของ 

กลุ่มวิส�หกิจ SMEs ได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ อันจะส่งผลดีต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้น ก�รประส�น 

คว�มร่วมมือกันระหว่�ง บสย. กับหน่วยง�นของภ�ครัฐ และเอกชน ตลอดจนก�รได้รับก�รสนับสนุนอย่�งต่อเนื่องจ�กรัฐบ�ล  

ช่วยทำ�ให้ บสย. ส�ม�รถบรรลุผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยเช่นเดียวกับสถ�บันค้ำ�ประกันสินเช่ือทั่วโลกที่ต่�งได้รับก�รสนับสนุน 

จ�กรัฐบ�ลแทบทั้งส้ินในรูปแบบที่แตกต่�งกัน เพร�ะถือเป็นเครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญอย่�งหนึ่งของรัฐบ�ลในก�รพัฒน�และ 

ส่งเสริมก�รสร้�งสังคมและผู้ประกอบก�รของประเทศ

 ด้วยลักษณะก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว บสย. จึงเป็นองค์กรที่มิได้แสวงห�กำ�ไร แต่จะมุ่งเน้นดำ�เนินง�นเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ ก�รบริก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ของ บสย. จะเป็นกลไกสำ�คัญในก�รส่งเสริมพัฒน� SMEs 

ให้แข็งแกร่งและสร้�งคว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

 วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534

4.  ชว่ยใหก้�รพฒัน�ภ�รธรุะอตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม

 บรรลุเป้�หม�ยต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งช�ติ

1. ช่วยเหลือภ�รธุระอุตส�หกรรมขน�ดย่อม

 ให้ได้รับสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงิน

 จำ�นวนม�กขึ้น

2.  ช่วยให้สถ�บันก�รเงินมีคว�มมั่นใจในก�รให้สินเชื่อ

 แก่ภ�รธุระอุตส�หกรรมขน�ดย่อมม�กยิ่งขึ้น

3.  เร่งก�รกระจ�ยสินเชื่อไปยัง

 ภ�รธุระอุตส�หกรรมขน�ดย่อม

 ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
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  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

 จ�กก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อม คว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ รวมทั้งนโยบ�ยของภ�ครัฐ พบว่� ทิศท�ง 

ก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ในก�รปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เพื่อขย�ยขอบเขตก�รช่วยเหลือ SMEs ให้ครอบคลุม 

และมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น และก�รพัฒน� บสย. เป็นองค์กรที่ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งยั่งยืน จึงยังคงส�ม�รถตอบสนองประเด็น 

คว�มตอ้งก�รของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียและก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พแวดลอ้มไดอ้ย�่งครอบคลมุ ดงันัน้ วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และค�่นยิม 

ในปี 2565-2569 จึงยังคงกรอบเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่�นม� ดังนี้

 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ สิ่งที่ผู้บริห�รองค์กรนั้นเชื่อว่�ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร 

(Stakeholders)  ต้องก�รให้เกิดขึ้นในอน�คต ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเจตน�รมณ์ 

หรือ สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ (Results) ขององค์กรนั้น โดยวิสัยทัศน์ที่ บสย. ยึดถือ คือ 

 พันธกิจ
 พันธกิจ แสดงถึงบทบ�ทภ�ระหน้�ที่ในภ�พรวมขององค์กร ในก�รที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้ จึงเป็นเครื่องมือในก�ร 

แปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นกิจกรรมต่�ง ๆ โดยพันธกิจของ บสย. มีดังนี้

  1.  พัฒน�ศักยภ�พ SMEs และผู้ประกอบก�รร�ยย่อยเพื่อให้เข้�ถึงแหล่งเงินทุนและองค์คว�มรู้ทั้งระบบ

  2.  ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบก�รร�ยย่อยให้เติบโตอย่�งก้�วกระโดด

   ด้วยนวัตกรรมท�งก�รเงิน

  3.  เชื่อมโยงเครือข่�ยธุรกิจครบวงจร สำ�หรับ SMEs และผู้ประกอบก�รร�ยย่อย

  4.  ยกระดับขีดคว�มส�ม�รถองค์กรเพื่อก�รสนับสนุนเศรษฐกิจฐ�นร�กอย่�งบูรณ�ก�ร

  5.  ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่�งยั่งยืน

 ค่านิยมองค์กร
 บสย. ได้กำ�หนดค่�นิยมองค์กร เพื่อว�งแนวท�งในก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินก�รต�มพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์อันพึงประสงค์ 

โดยค่�นิยมที่ บสย. ยึดถึอ ประกอบด้วย

“เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติ

ให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

True innovative financial-partner 

for SMEs : มุ่งสู่ก�รเป็นคู่คิดท�งก�รเงิน 

ด้วยนวัตกรรมให้กับ SMEs ในด้�นก�ร 

พัฒน�เพื่อยกระดับธุรกิจ

Connectivity for business possibilities : 

เชื่อมโยงองค์กรและ SMEs เพื่อผลักดัน 

คว�มเป็นไปได้ในด้�นเงินทุนและโอก�ส 

ท�งธุรกิจ (เชื่อมโยง SMEs สู่โอก�สท�งธุรกิจ)

Governance for sustainable 

growth : กำ�กับดูแลด้วยหลัก 

ธรรม�ภิบ�ลที่ผลักดันก�รเติบโต 

ขององค์กรอย่�งยั่งยืน
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ปัจจัยความสำาเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม Strategic Positioning 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F

1 ขย�ยก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุนของ SME 
และผู้ประกอบก�รร�ยย่อย

Penetration Rate 25% 27% 28% 30% 32%

วงเงินค้ำ�ประกันรวมต่อปี (ลบ.) : ไม่นับรวมโครงก�รพิเศษ 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000

ปริม�ณสินเชื่อจ�กก�รค้ำ�ประกันต่อปี (ลบ.) 96,503 101,864 107,225 112,587 117,948

2 เพิ่มศักยภ�พก�รห�ร�ยได้ที่เพียงพอเพื่อรองรับค่�ใช้จ่�ย
ร�ยได้สุทธิจ�กก�รค้ำ�ประกัน
ครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยพนักง�น 

100%
ร�ยได้สุทธิจ�กก�รค้ำ�ประกัน + ร�ยได้เก็บหนี้ ครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นทั้งหมด 100%

3 พึ่งพ�ตนเองม�กขึ้น สัดส่วนโครงก�รทำ�เอง : โครงก�รรัฐ (ไม่นับรวมโครงก�รพิเศษ) 11% 21% 25% 43% 45%

4 ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันที่สอดคล้อง สอดคล้องกับนโยบ�ย
สินเชื่อและลูกค้�เป้�หม�ยของสถ�ปันก�รเงิน

จำ�นวนผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงก�รรัฐ (เฉพ�ะโครงก�รหลัก) 1 1 - 2 -

จำ�นวนผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงก�รทำ�เอง 1 1 1 1 1

5 ก�รให้คว�มรู้และคำ�ปรึกษ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ
และขอสินเชื่อ

% จำ�นวนร�ยผู้ได้รับคำ�ปรึกษ�แล้วได้รับสินเชื่อ (มีและไม่มี บสย. ค้ำ�ฯ) หรือได้รับ
ปรับโครงสร้�งหนี้ต่อจำ�นวนร�ยที่ผ่�นก�รคัดกรองนำ�ส่งสถ�บันก�รเงิน

24% 26% 28% 30% 32%

6 เพิ่มช่องท�งก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุน ยอดอนุมัติค้ำ�ประกันผ่�น Online Platform (ล้�นบ�ท) - 25,000 28,000 30,300 31,500

7 มุ่งใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีดิจิทัล (Data Analytics) 
ในก�รเพิ่มบทบ�ทด้�นก�รบริห�รข้อมูล

ภ�ยนอก : จำ�นวน Subscribers (Bank และหน่วยง�นพันธมิตร) - 1 3 5 7

ภ�ยใน : จำ�นวน product หรือ Service ที่พัฒน�ม�จ�กก�รใช้ข้อมูลของระบบ 
Data Management

คว�มสำ�เร็จของระบบ
Data Management

อย่�งน้อย
1 Product/Service

อย่�งน้อย
2 Products/Services

อย่�งน้อย
2 Products/Services

อย่�งน้อย
3 Products/Services

8 สร้�งก�รรับรู้ต่อบทบ�ทของ บสย. อัตร�ก�รรับรู้ (ฺBrand Awareness)
- Internal 80% - Internal 90% - Internal 100% - Internal 100% - Internal 100%

- External 50% - External 60% - External 70% - External 80% - External > 80%

9 ก�รบริห�รและก�รกำ�กับกิจก�รที่ดี คะแนนประเมิน ITA ม�กกว่� 90 คะแนน และไม่น้อยกว่�คะแนนจริงที่ดำ�เนินก�รได้

10 ก�รพัฒน�ทักษะในก�รปฏิบัติง�นเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ
บุคล�กร

ร้อยละก�รพัฒน�บุคล�กรกลุ่มเป้�หม�ย (สำ�นักง�นเขต) ที่เข้�โครงก�ร FA Academy 
ได้รับผลคะแนนผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน

จำ�นวนบุคล�กร 60% ผ่�น
เกณฑ์ก�รประเมิน > 70%

จำ�นวนบุคล�กร 100% 
ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน > 70%

- - -

ร้อยละก�รพัฒน�บุคล�กรกลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�รับก�รพัฒน�ทักษะที่สำ�คัญในอน�คต และ
ผลคะแนนผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน

- จำ�นวนบุคล�กร ≥ 60% 
ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน ≥ 70%

จำ�นวนบุคล�กร ≥ 80% 
ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน ≥ 70%

จำ�นวนบุคล�กร 100% 
ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน ≥ 70%

-

  แนวทางการดำาเนินงานและแผนงานสำาคัญ

 นับแต่ปี 2562 ท่ี บสย. ได้เร่ิมดำ�เนินยุทธศ�สตร์ก�รเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) โดยมีเป้�หม�ยเพื่อปรับ 

ทิศท�งและรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รองค์กรให้ตอบสนองต่อก�รขย�ยบทบ�ทได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล 

Vision :  เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติ                                     ให้แก่ SMEs

กลางน้ำา (บสย. 3.0)
 ค้ำาประกัน/Service อื่น

 ผ่าน Financial Gateway

ปลายน้ำา (บสย. 4.0)
 ให้บริการข้อมูล SMEs

บริการด้านแหล่งเงินทุน + ธุรกิจครบวงจร

Stratagic Positioning Credit Guatantor
มีการค้ำาประกันเฉพาะรูปแบบ PGS

ต้นน้ำา (บสย. 2.0)
 ค้ำาประกัน Flexi & Segment
 ที่ปรึกษาทางการเงิน/ธุรกิจ
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ปัจจัยความสำาเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม Strategic Positioning 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F

1 ขย�ยก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุนของ SME 
และผู้ประกอบก�รร�ยย่อย

Penetration Rate 25% 27% 28% 30% 32%

วงเงินค้ำ�ประกันรวมต่อปี (ลบ.) : ไม่นับรวมโครงก�รพิเศษ 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000

ปริม�ณสินเชื่อจ�กก�รค้ำ�ประกันต่อปี (ลบ.) 96,503 101,864 107,225 112,587 117,948

2 เพิ่มศักยภ�พก�รห�ร�ยได้ที่เพียงพอเพื่อรองรับค่�ใช้จ่�ย
ร�ยได้สุทธิจ�กก�รค้ำ�ประกัน
ครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยพนักง�น 

100%
ร�ยได้สุทธิจ�กก�รค้ำ�ประกัน + ร�ยได้เก็บหนี้ ครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นทั้งหมด 100%

3 พึ่งพ�ตนเองม�กขึ้น สัดส่วนโครงก�รทำ�เอง : โครงก�รรัฐ (ไม่นับรวมโครงก�รพิเศษ) 11% 21% 25% 43% 45%

4 ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันที่สอดคล้อง สอดคล้องกับนโยบ�ย
สินเชื่อและลูกค้�เป้�หม�ยของสถ�ปันก�รเงิน

จำ�นวนผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงก�รรัฐ (เฉพ�ะโครงก�รหลัก) 1 1 - 2 -

จำ�นวนผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงก�รทำ�เอง 1 1 1 1 1

5 ก�รให้คว�มรู้และคำ�ปรึกษ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ
และขอสินเชื่อ

% จำ�นวนร�ยผู้ได้รับคำ�ปรึกษ�แล้วได้รับสินเชื่อ (มีและไม่มี บสย. ค้ำ�ฯ) หรือได้รับ
ปรับโครงสร้�งหนี้ต่อจำ�นวนร�ยที่ผ่�นก�รคัดกรองนำ�ส่งสถ�บันก�รเงิน

24% 26% 28% 30% 32%

6 เพิ่มช่องท�งก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุน ยอดอนุมัติค้ำ�ประกันผ่�น Online Platform (ล้�นบ�ท) - 25,000 28,000 30,300 31,500

7 มุ่งใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีดิจิทัล (Data Analytics) 
ในก�รเพิ่มบทบ�ทด้�นก�รบริห�รข้อมูล

ภ�ยนอก : จำ�นวน Subscribers (Bank และหน่วยง�นพันธมิตร) - 1 3 5 7

ภ�ยใน : จำ�นวน product หรือ Service ที่พัฒน�ม�จ�กก�รใช้ข้อมูลของระบบ 
Data Management

คว�มสำ�เร็จของระบบ
Data Management

อย่�งน้อย
1 Product/Service

อย่�งน้อย
2 Products/Services

อย่�งน้อย
2 Products/Services

อย่�งน้อย
3 Products/Services

8 สร้�งก�รรับรู้ต่อบทบ�ทของ บสย. อัตร�ก�รรับรู้ (ฺBrand Awareness)
- Internal 80% - Internal 90% - Internal 100% - Internal 100% - Internal 100%

- External 50% - External 60% - External 70% - External 80% - External > 80%

9 ก�รบริห�รและก�รกำ�กับกิจก�รที่ดี คะแนนประเมิน ITA ม�กกว่� 90 คะแนน และไม่น้อยกว่�คะแนนจริงที่ดำ�เนินก�รได้

10 ก�รพัฒน�ทักษะในก�รปฏิบัติง�นเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ
บุคล�กร

ร้อยละก�รพัฒน�บุคล�กรกลุ่มเป้�หม�ย (สำ�นักง�นเขต) ที่เข้�โครงก�ร FA Academy 
ได้รับผลคะแนนผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน

จำ�นวนบุคล�กร 60% ผ่�น
เกณฑ์ก�รประเมิน > 70%

จำ�นวนบุคล�กร 100% 
ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน > 70%

- - -

ร้อยละก�รพัฒน�บุคล�กรกลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�รับก�รพัฒน�ทักษะที่สำ�คัญในอน�คต และ
ผลคะแนนผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน

- จำ�นวนบุคล�กร ≥ 60% 
ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน ≥ 70%

จำ�นวนบุคล�กร ≥ 80% 
ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน ≥ 70%

จำ�นวนบุคล�กร 100% 
ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน ≥ 70%

-

อย่�งครอบคลุมในก�รช่วยเหลือ SMEs พร้อมกับใช้งบประม�ณรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภ�ยใต้พลวัตของสภ�พแวดล้อม 

และเทคโนโลยี ทั้งนี้ บสย. ได้กำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อเป็นกรอบในก�รสร้�งคุณค่�เพ่ิม (Value) ทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

และ SMEs ในช่วงระยะเวล�ต่�ง ๆ ดังนี้

Vision :  เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติ                                     ให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

Credit Accelerator
เพิ่มรูปแบบการค้ำาประกัน
ที่หลากหลายและบริการ
ให้คำาปรึกษาใกล้ชิดลูกค้า

Credit Enhancer
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนเพื่อ

เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

Credit Faciliator
เพิ่มบทบาทเป็นผู้ให้บริการ

ข้อมูลของ SMEs

สร้างความยั่งยืน (ปัจจัยยั่งยืน)

   การช่วย SMEs/ รายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน      กระตุ้นเศรษฐกิจ      การให้ความรู้
   ความมั่นคงทางการเงิน      การกำากับดูแลกิจการที่ดี      การปรับตัวเป็น Digital
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  ช่วงปี 2563-2565 : บสย. 2.0 หรือ Credit Accelerator มุ่งเน้นบทบ�ทในก�รเร่งขย�ยก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ 

เพื่อช่วยเหลือ SMEs โดยก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์หรือโครงก�รที่มีคว�มยืดหยุ่น (PGS Flexi) ส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

ก�รค้ำ�ประกันฯ ให้สอดรับกับคว�มต้องก�รและกลุ่มเป้�หม�ยได้ทันต่อสถ�นก�รณ์  อ�ทิ ก�รออกผลิตภัณฑ์ บสย. ไทยสู้ภัยโควิด 

และ บสย. SMEs ค้ำ�จุน เพ่ือช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 หรือได้รับผลกระทบ 

จ�กสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

  นอกจ�กนี้ ในระยะที่ 2 บสย. 2.0 ยังมุ่งเน้นก�รเข้�ถึง SMEs ในเชิงลึก โดยเพิ่มบทบ�ทก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ� 

ท�งก�รเงินและธุรกิจ เพื่อสร้�งพื้นฐ�นก�รดำ�เนินธุรกิจให้กับ SMEs ส่งเสริมศักยภ�พ และผลักดันให้ SMEs ส�ม�รถเข้�ถึง 

แหล่งเงินทุนในระบบได้ รวมท้ังก�รเป็นท่ีปรึกษ�ให้กับธุรกิจท่ีมีปัญห�ท�งก�รเงิน เช่น ก�รแก้หน้ีหรือปรับโครงสร้�งหน้ี ซ่ึงจะทำ�ให้  

บสย. ส�ม�รถขย�ยก�รให้บริก�รนับแต่ต้นน้ำ�พร้อมกับก�รมีฐ�นข้อมูลที่สำ�คัญของ SMEs ที่ส�ม�รถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ 

ในอน�คต โดยในเดือนสิงห�คม 2563 บสย. ได้ก่อตั้งศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินของ SMEs (บสย. F.A. Center) เพื่อดำ�เนินก�ร 

ในภ�รกิจดังกล่�ว โดยตั้งแต่เร่ิมให้บริก�รจนถึง ณ 31 ธันว�คม 2564 มี SMEs ที่ต้องก�รขอรับคำ�ปรึกษ�และได้รับคำ�ปรึกษ� 

ไปแล้วทั้งสิ้นจำ�นวนกว่� 7,000 ร�ย 

  ช่วงปี 2565-2567: บสย. 3.0 หรือ  Credit Enhancer ขย�ยบทบ�ทธุรกรรมค้ำ�ประกันสินเช่ือควบคู่ไปกับ 

ก�รเพิ่มช่องท�งในก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ในรูปแบบ Digital Platform เพื่อใช้เป็น Financial Gateway สำ�หรับ 

เชื่อมต่อกับระบบก�รให้บริก�รสินเชื่อของสถ�บันก�รเงิน ซึ่งจะช่วยให้ SMEs มีช่องท�งที่สะดวกและรวดเร็วในก�รขอสินเชื่อ 

โดยมี บสย. ค้ำ�ประกัน และส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดไปสู่ก�รให้บริก�รด้�นอื่น ๆ ที่ครบวงจรในอน�คต อ�ทิ ก�รให้บริก�รของ 

ศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs ผ่�นช่องท�งดังกล่�ว ก�ร Up-sell หรือ Cross-sell ทั้งนี้ บสย. ส�ม�รถดำ�เนินก�รพัฒน� 

รูปแบบก�รให้บริก�รข้�งต้นได้โดยไม่ต้องแก้ไข พ.ร.บ. บสย. 

  ช่วงปี 2567-2569: บสย. 4.0 หรือ Credit Facilitator ระยะก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลเพื่อก�รวิเคร�ะห์  

ค�ดก�รณ์และประมวลผล สำ�หรับใช้ในก�รบริห�รจัดก�รองค์กรในด้�นต่�ง ๆ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงสนับสนุน 

ก�รออกผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของ SMEs ได้ม�กยิ่งข้ึน ซึ่งส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดไปสู่ก�รยกระดับ 

บทบ�ทของ บสย. ในก�รเป็นผู้ให้บริก�รข้อมูล SMEs ในอน�คตในท้�ยที่สุด ทั้งนี้ บสย. ส�ม�รถดำ�เนินก�รพัฒน�รูปแบบ 

ก�รให้บริก�รดังกล่�วได้ภ�ยใต้กรอบ พ.ร.บ. บสย. ในปัจจุบัน

ช่วงป ี2563-2565
บสย. 2.0 หรือ

Credit Accelerator

ช่วงป ี2565-2567
บสย. 3.0 หรือ

Credit Enhancer

ช่วงปี 2567-2569
บสย. 4.0  หรือ

Credit Facilitator
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  แผนปฏิบัติการและการลงทุนที่สำาคัญ

 เพื่อรองรับยุทธศ�สตร์ปี 2565-2569 และสอดรับต่อแผน Transformation ซึ่งเป็นยุทธศ�สตร์ที่ บสย. ได้ดำ�เนินก�ร 

อย่�งต่อเน่ือง เพื่อขย�ยขอบเขตก�รช่วยเหลือ SMEs ให้เข้�ถึงแหล่งเงินทุนผ่�นก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อได้ม�กขึ้น ควบคู่ไปกับ 

ก�รให้คว�มรู้และเป็นท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงินและท�งธุรกิจ  รวมท้ังเพ่ือให้สอดรับกับสภ�วก�รณ์ในปัจจุบันและเป้�หม�ยในก�รพัฒน� 

องคก์รใหเ้ตบิโตและพึง่พ�ตนเองได ้ทัง้นี ้แผนปฏิบตักิ�รหรอืโครงก�รทีส่ำ�คัญทีส่นบัสนนุตอ่ยทุธศ�สตรแ์ละก�รพฒัน�องคก์ร ดงันี้

แผนปฏิบัติการ/โครงการสำาคัญ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 Credit Accelerator

  โครงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อ

  โครงก�รพัฒน� Credit Scoring Platform

  โครงก�รศึกษ�แนวท�งขอเพิ่มทุนจ�กรัฐ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 SMEs Growth Companion

  โครงก�รส่งเสริมคว�มรู้ให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs (Financial Literacy)

  โครงก�รศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 Financial Gateway

  โครงก�รพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็น Financial Gateway

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 SMEs Data Bank

  โครงก�รจัดเตรียมฐ�นข้อมูลเพื่อพัฒน�ระบบ TCG Data Management Platform

  โครงก�รก�รจัดเก็บข้อมูลลูกค้�โครงก�ร Micro Entrepreneurs ปี 2563-2564

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สนับสนุน

  โครงก�รเพิ่มประสิทธิผลก�รเก็บหนี้

  โครงก�รประนอมหนี้โดยมีส่วนสูญเสีย

  โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รง�นคดี

  โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของสำ�นักง�นเขต

  โครงก�รสร้�งร�ยได้จ�กธุรกิจใหม่

  โครงก�รก�รสร้�งภ�พลักษณ์องค์กร (Corporate Branding)

  โครงก�รพัฒน�ระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อ (CGS) ระยะที่ 2

  โครงก�รจัดห�ระบบเพื่อบริห�รจัดก�รข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

โครงการตามแผนแม่บทที่สำาคัญ

1. โครงการตาม CG & CSR Master Plan

  โครงก�รพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มม�ตรฐ�นส�กล (แผนแม่บท CG)

  โครงก�รกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (แผนแม่บท CSR)

  โครงก�รศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) [โครงก�รเดียวกับยุทธศ�สตร์ที่ 2]

2. โครงการตาม Stakeholders & Customer Management Master Plan

  โครงก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อเนื่อง)
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  โครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างทางธุรกิจ

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของ บสย.  
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 

6,839,946,700 บ�ท แบง่เปน็ 68,399,467 หุน้ มลูค�่หุน้ทีต่ร�ไว ้

หุ้นละ 100 บ�ท ชำ�ระแล้ว 6,702,473,000 บ�ท คิดเป็น 

67,024,730 หุ้น 

2. ผู้ถือหุ้น 
 บสย. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือกระทรวงก�รคลัง โดยถือหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 95.49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว โดยม ี

ร�ยละเอียดของโครงสร้�งผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

กระทรวงการคลัง 63,999,200 หุ้น 95.49%

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน) 714,900 หุ้น 1.06%

ธนาคารออมสิน 632,500 หุ้น 0.94%

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 476,600 หุ้น 0.71%

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 415,200 หุ้น 0.62%

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 257,193 หุ้น 0.38%

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 127,287 หุ้น 0.19%

กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
   และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 119,100 หุ้น 0.18%

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
   และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 117,500 หุ้น 0.18%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 95,300 หุ้น 0.14%

ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) 57,200 หุ้น 0.09%

ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ดไทย จำากัด (มหาชน) 11,950 หุ้น 0.02%



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 25

  โครงสร้างทางธุรกิจ

 บสย. ถือหุ้นโดยกระทรวงก�รคลัง ทำ�หน้�ที่ช่วยเหลือวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) ด้�นก�รเงินโดยก�ร 

ให้บริก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือแก่ผู้ประกอบก�ร SMEs รวมถึงก�รบริห�รก�รเงินก�รลงทุนและก�รบริห�รจัดก�รหน้ี เพ่ือลดก�รพ่ึงพิง 

งบประม�ณสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ รวมทั้งด้�นไม่ใช่ก�รเงินโดยมุ่งส่งเสริมพัฒน�ศักยภ�พ SMEs ด้�นคว�มรู้ท�งก�รเงินและ 

ก�รให้คำ�ปรึกษ�ตลอดจนก�รแก้ไขปัญห�ท�งธุรกิจอันก่อให้เกิดคว�มเข็มแข็งและคว�มยั่งยืนท�งธุรกิจให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs

หมายเหตุ: 1. บสย. ไม่มีก�รดำ�เนินธุรกิจก�รถือครองหุ้นในลักษณะบริษัทลูกหรือบริษัทร่วม

 2. ณ 29 ตุล�คม 2564 บสย. ลงทุนในบริษัทเนช่ันแนลดิจิทัลไอดี จำ�กัด (NDID) ซึ่งเป็นหุ้นในกลุ่มธุรกิจอื่น 

  ที่มิใช่ธุรกิจหลักของ บสย. ต�มมติที่ประชุมสม�คม SFIs ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่�ง SFIs ในก�รประชุม 

  คณะกรรมก�รสม�คมสถ�บันก�รเงินของรัฐ ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 17 มิถุน�ยน 2562 โดยมีจำ�นวนหุ้น ณ วันที่ 31  

  ธันว�คม 2564 เป็นจำ�นวน 2,436.00 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียน

โครงสร้างทางธุรกิจ
(กระทรวงการคลังถือหุ้น 95.49%)

ด้านการเงิน ด้านไม่ใช่การเงิน

การค้ำาประกันสินเชื่อ
การบริหารเงินลงทุน

และบริหารจัดการหนี้
การพัฒนาศักยภาพ SMEs

 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อภาครัฐ

 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อท่ี บสย.  

 ดำาเนินการเอง

 การบริหารเงินลงทุนและสภาพคล่อง

 การบริหารจัดการหนี้

 การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 

 (Financial Literacy) ให้กับ SMEs

 การให้คำาปรึกษาและแก้ไขปัญหา 

 ธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือ SMEs
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  โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน

คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

*เพิ่มงานปฏิบัติการธุรกิจสินเชื่อในต้นปีงบประมาณ 2565

คณะกรรมการ บสย.

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
(สิทธิกร ดิเรกสุนทร)

สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
(ดุสิดา ทัพวงษ์)

สายงานบริหารช่องทาง
และพัฒนาผู้ประกอบการ

(วิเชษฐ วรกุล)

สายงานปฏิบัติการ
(จตุฤทธิ์ จันทรกานต์)

พัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์
(กิตติพงษ์ บุรณศิริ)

พัฒนาธุรกิจ
(ดุสิดา ทัพวงษ์–รักษาการ)

กลยุทธ์องค์กร
(ศิริพร เหล่าอารยะ)

* ปฏิบัติการธุรกิจสินเชื่อ
(รูปแบบธุรกิจใหม่)

ส่งเสริมลูกค้าและ
พัฒนาผู้ประกอบการ
(ผกามาศ สัจจพงษ์)

กิจการสาขา 1
(ประภัสรา เนาวบุตร)

กิจการสาขา 2
(ประจบ ประทีปสว่างวงศ์)

วิเคราะห์ค้ำาประกันสินเชื่อ
(วุฒิพันธุ์ ปริดิพันธ์)

บริหารหนี้
(สหชาติ เปลี่ยนศรี)

บริหารงานคดี
(ศิริพงษ์ แผนสนิท)

พิธีการค้ำาประกัน
(วลัยลักษณ์ จิตรประวัติ)
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สายงานสารสนเทศ
และดิจิทัล

(ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์)

กลยุทธ์และพัฒนา
ระบบดิจิทัล

(เจตพงศ์ เจตวัฒน์)

ปฏิบัติการและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ชญานิน ศิริจางคพัฒนา)

สายงานการเงิน
(วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)

บัญชีและการเงิน
(ศุภมล เอี่ยมอ่อน)

บริหารการลงทุน
(วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์-

รักษาการ)

บริหารงานกลาง
(พิทยา ปริวัฒนศักดิ์)

ค่าประกันชดเชย
(อติพร ค้วนสมบุญ)

สายงานสนับสนุน
(เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ทรัพยากรบุคคล
(อิศราพร อรุณประเสริฐ

และโกศล จันทะมาต)

สื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร

(เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
-รักษาการ)

สำานักกรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป

(ศิษฎ์ วงศาริยะ)

กฎหมาย
(วิรชาติ อินทร์กง)

สำานักพัฒนาองค์กร
(ปราณี วงค์อำานวยกุล)

ตรวจสอบภายใน
(วิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)

บริหารความเสี่ยงและ
กำากับปฏิบัติการ

(ดุลยวิทย์ อินทปันตี)

บริหารความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

(สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา)

คณะกรรมการตรวจสอบ
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  โครงสร้างการจัดการ

  องค์ประกอบ โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อบทบ�ทของคณะกรรมก�รในด้�นต่�ง ๆ 

โดยคณะกรรมก�รถือว่�เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รทำ�หน้�ที่ กำ�กับ ควบคุม ดูแลก�รบริห�รกิจก�ร ก�รตัดสินใจ ก�รว�งแผน 

นโยบ�ยและก�รว�งแผนกลยุทธ์ให้บรรลุถึงเป้�หม�ยของกิจก�รจึงถือว่�มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กต่อกิจก�รนั้น ๆ 

 นอกจ�กนี้ ต�มม�ตร� 21 แห่งพระร�ชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม พ.ศ. 2534 ได้กำ�หนด 

หน้�ที่ของกรรมก�รไว้ดังนี้

 ม�ตร� 21 ให้คณะกรรมก�รมีอำ�น�จและหน้�ที่กำ�กับและควบคุมโดยทั่วไป ซึ่งก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รกิจก�รและ 

ธุรกิจของบรรษัทและให้มีอำ�น�จกระทำ�ก�รต่�ง ๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทำ�ได้ อำ�น�จเช่นว่�นี้ให้รวมถึง 

  (1) จ่�ยเงินของบรรษัทเพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยใด ๆ  ที่เกิดขึ้นในก�รจัดกิจก�รและก�รประกอบธุรกิจต�มวัตถุประสงค์ของ 

   บรรษัท ก�รให้สินจ้�งแก่กรรมก�รและลูกจ้�งของบรรษัท

  (2) ควบคุมให้มีก�รตรวจคำ�ร้องทุกฉบับที่ภ�รธุระอุตส�หกรรมขน�ดย่อมยื่นขึ้นม�เพื่อขอรับก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ 

   ของบรรษัท และให้รับไว้พิจ�รณ�เฉพ�ะแต่ที่เห็นสมควรในท�งเทคนิค ก�รเงิน ก�รเศรษฐกิจและนโยบ�ย 

   ก�รส่งเสริมอุตส�หกรรมขน�ดย่อมของรัฐบ�ล โดยมิต้องคำ�นึงถึงก�รอื่นใดทั้งสิ้น

  (3)  ก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รจัดเก็บค่�ธรรมเนียมหรือค่�บริก�รอ่ืน ๆ อันเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนินก�ร 

   ต�มวัตถุประสงค์ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม 

 คณะกรรมก�ร บสย. นอกจ�กจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่กำ�หนดไว้ในม�ตร� 5 แห่ง 

พระร�ชบัญญัติคุณสมบัติม�ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ยังมีคุณสมบัติ 

ต�มที่บัญญัติไว้ในม�ตร� 19 แห่งพระร�ชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม พ.ศ. 2534 และต�มม�ตร� 9 แห่ง

พระร�ชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อีกด้วย โดยได้บัญญัติไว้ดังนี้

 ม�ตร� 19  กรรมก�รต้องมีคุณสมบัติต�ม (1) และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�ม (2) (3) และ (4) ดังนี้ 

  (1) มีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับของบรรษัท

   (2) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละล�ย  

   (3) เป็นคนไร้คว�มส�ม�รถหรือคนเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ  

   (4) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้จำ�คุกในคว�มผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำ�โดยทุจริต     
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  การสรรหากรรมการ บสย.

 บสย. มีกระบวนก�รสรรห�กรรมก�ร บสย. เป็นไปต�มแนวท�งของกระทรวงก�รคลังและธน�ค�รแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 

หน่วยง�นที่กำ�กับดูแล บสย. โดยบุคคลที่ได้รับก�รคัดเลือกเป็นกรรมก�ร บสย. จะต้องมีคุณสมบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง  

และกฎบัตรคณะกรรมก�ร บสย.  โดยเป็นบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถต�มสมรรถนะหลักและคว�มจำ�เป็น (Skill Matrix) 

ของ บสย. ซึ่งมีจำ�นวนไม่น้อยกว่� 1 ใน 3 อยู่ในบัญชีร�ยชื่อกรรมก�รรัฐวิส�หกิจของกระทรวงก�รคลัง (Directors’ Pool : DP) 

และโครงสร้�งคณะกรรมก�ร บสย. จะกำ�หนดให้มีกรรมก�รที่เป็นอิสระ อย่�งน้อยจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด  

  การสรรหาผู้จัดการทั่วไปของ บสย.

 บสย. มีกระบวนก�รสรรห�และคัดเลือกผู้จัดก�รทั่วไปอย่�งโปร่งใส เป็นไปต�มแนวท�งของกระทรวงก�รคลังและธน�ค�ร 

แหง่ประเทศไทย ซึง่เปน็หนว่ยง�นทีก่ำ�กับดแูล บสย. โดยมกี�รประก�ศรบัสมคัรเพือ่เปดิโอก�สใหผู้ม้วีสิยัทศัน ์คว�มรู ้คว�มส�ม�รถ  

และประสบก�รณ์ในก�รบริห�รองค์กรเข้�รับก�รคัดเลือกเป็นผู้จัดก�รทั่วไป บสย. โดยผ่�นก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รสรรห� 

ผู้จัดก�รทั่วไป บสย. ซึ่งทำ�หน้�ที่สรรห�และคัดเลือกผู้ที่มีคว�มเหม�ะสม เพื่อเสนอช่ือต่อคณะกรรมก�ร บสย. พิจ�รณ� และ 

มอบหม�ยให้คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทนผู้จัดก�รทั่วไป บสย. ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�และเจรจ�ค่�ตอบแทนและสัญญ�จ้�ง

ผู้จัดก�รทั่วไป บสย. ต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องและเสนอแต่งตั้งต�มขั้นตอนต่อไป

  คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

 คณะกรรมการ บสย. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. น�ยธีรัชย์ อัตนว�นิช ประธ�นกรรมก�ร

  2. น�ยบัณฑิต อนันตมงคล * กรรมก�ร

  3. ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ * กรรมก�ร

  4. น�ยสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ * กรรมก�ร

  5. น�ยวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล กรรมก�ร

  6. น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ * กรรมก�ร

  7. น�ยวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ กรรมก�ร

  8. น�งนัทีวรรณ สีม�เงิน กรรมก�ร

  9. น�งญ�ใจ พัฒนสุขวสันต์ * กรรมก�ร

  10. น�ยฆนัท ครุธกูล * กรรมก�ร

  11. น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ กรรมก�รและรักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป

หมายเหตุ: *  เป็นกรรมการอิสระ ของ บสย. ซึ่งหมายถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการโดยตำาแหน่งและ 

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่กำากับดูแล
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 ในปี 2564 มีร�ยละเอียดก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�รระหว่�งปี ดังนี้

  คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการ บสย. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

คณะกรรมการ
บริหารเงินลงทุน

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูแลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัล

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

สาเหตุ
เริ่มต้น สิ้นสุด

1 น�ยบรรยง  วิเศษมงคลชัย 1 มกร�คม 2564 28 เมษ�ยน 2564 ครบว�ระดำ�รงตำ�แหน่ง

2 น�ยประภ�ศ  คงเอียด 23 มิถุน�ยน 2564 24 ตุล�คม 2564 ล�ออก

3 น�ยธีรัชย์ อัตนว�นิช 28 ตุล�คม 2564 31 ธันว�คม 2564 เข้�รับตำ�แหน่ง

4 ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
1 มกร�คม 2564

23 มิถุน�ยน 2564

28 เมษ�ยน 2564 

31 ธันว�คม 2564

ครบว�ระดำ�รงตำ�แหน่ง

เข้�รับตำ�แหน่ง (ว�ระที่ 2)

5 น�ยวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
28 มกร�คม 2564

28 เมษ�ยน 2564

28 เมษ�ยน 2564

31 ธันว�คม 2564

ครบว�ระดำ�รงตำ�แหน่ง

เข้�รับตำ�แหน่ง (ว�ระที่ 2)

6 น�งนัทีวรรณ สีม�เงิน 22 เมษ�ยน 2564 31 ธันว�คม 2564 เข้�รับตำ�แหน่ง

7 น�งญ�ใจ พัฒนสุขวสันต์ 23 มิถุน�ยน 2564 31 ธันว�คม 2564 เข้�รับตำ�แหน่ง

8 น�ยฆนัท ครุธกูล 24 มิถุน�ยน 2564 31 ธันว�คม 2564 เข้�รับตำ�แหน่ง

9 ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร 1 มกร�คม 2564 31 มีน�คม 2564 ล�ออก

10 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ 1 เมษ�ยน 2564 31 ธันว�คม 2564 เข้�รับตำ�แหน่ง
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  คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้  

  1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รค้ำ�ประกันและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชย 

   ต่อคณะกรรมก�ร บสย.    

  2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันต่อคณะกรรมก�ร บสย.

  3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติก�รจัดโครงสร้�งองค์กรของ บสย. ต่อคณะกรรมก�ร บสย.

  4. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติก�รจัดตั้งสำ�นักง�นจังหวัดของ บสย. ต่อคณะกรรมก�ร บสย.

  5. อนุมัติก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อวงเงินเกินกว่� 15 ล้�นบ�ทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ล้�นบ�ทสำ�หรับโครงก�รปกติและ 

   นำ�เสนอคณะกรรมก�ร บสย. เพ่ือทร�บ ยกเว้นก�รอนุมัติก�รค้ำ�ประกันโครงก�รแบบรับคว�มเสี่ยงร่วมกัน 

   (Risk Participation) และโครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme ที่คณะกรรมก�ร บสย. ได้มอบอำ�น�จ 

   ให้กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไปมีอำ�น�จอนุมัติ

  6. อนุมัติก�รจัดซื้อ จัดจ้�ง สินค้�หรือบริก�รใด ๆ ของ บสย. ที่นอกเหนือจ�กอำ�น�จอนุมัติของกรรมก�รและ 

   ผู้จัดก�รทั่วไปซึ่งเป็นไปต�มที่คณะกรรมก�ร บสย. มอบหม�ย

  7. อนมุตัแิละมอบอำ�น�จก�รอนมุตัผิลติภณัฑ/์โครงก�รที ่บสย. ดำ�เนนิก�รเองภ�ยใตค้�่ธรรมเนยีมรบั ภ�ยใตเ้งือ่นไข  

   หลักก�รโครงก�รต้องเป็นไปต�มที่เคยได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร บสย. ทุกประก�ร

  8. ดำ�เนินก�รอื่นต�มที่คณะกรรมก�ร บสย. มอบหม�ย

  คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 น�ยวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ประธ�นกรรมก�ร  

2 ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ กรรมก�ร

3 น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ กรรมก�ร

4 ผู้จัดก�รทั่วไป กรรมก�ร

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 น�งญ�ใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธ�นกรรมก�ร  

2 น�ยสมศักดิ์       วรวิจักษณ์ กรรมก�ร

3 น�ยฆนัท ครุธกูล กรรมก�ร
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 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้

  1. จัดทำ�กฎบัตรว่�ด้วยก�รตรวจสอบภ�ยในของคณะกรรมก�รตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตคว�มรับผิดชอบ 

   ในก�รดำ�เนินง�นของ บสย. โดยต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรม 

   ขน�ดย่อม (บสย.) และมีก�รสอบท�นคว�มเหม�ะสมของกฎบัตรดังกล่�วอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

  2. สอบท�นประสทิธภิ�พและประสทิธผิลของกระบวนก�รควบคมุภ�ยใน กระบวนก�รกำ�กับดแูลท่ีดแีละกระบวนก�ร 

   บริห�รคว�มเสี่ยง

  3. สอบท�นให้ บสย. มีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและน่�เชื่อถือ

  4. สอบท�นก�รดำ�เนินง�นของ บสย.ให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติง�นมติคณะรัฐมนตรี 

   ประก�ศหรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของ บสย.

  5. สอบท�นให้ บสย. มีระบบก�รตรวจสอบภ�ยในที่ดีและพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภ�ยใน

  6. พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์หรือมีโอก�สเกิดก�รทุจริต 

   ที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติง�นของ บสย.

  7. เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมก�ร บสย. ในก�รพิจ�รณ�แต่งต้ัง โยกย้�ย เลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง และประเมิน 

   ผลง�นของหัวหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยใน

  8. ประส�นง�นเกี่ยวกับผลก�รตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอ�จเสนอแนะให้สอบท�นหรือตรวจสอบร�ยก�รใด 

   ที่เห็นว่�จำ�เป็น รวมถึงเสนอค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมก�ร บสย.

  9. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยในของคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�ร บสย. 

   อย่�งน้อยไตรม�สละหนึ่งครั้งภ�ยในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรม�ส ยกเว้นร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 

   ในไตรม�สที่สี่ให้จัดทำ�เป็นร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีพร้อมทั้งส่งร�ยง�นดังกล่�วให้กระทรวงก�รคลัง 

   เพื่อทร�บภ�ยในเก้�สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีก�รเงินของ บสย. 

  10. ประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นเกีย่วกบัก�รตรวจสอบภ�ยในของคณะกรรมก�รตรวจสอบอย�่งนอ้ยปบีญัชกี�รเงนิละ 

   หนึ่งครั้ง รวมทั้งร�ยง�นผลก�รประเมิน ปัญห�และอุปสรรค ตลอดจนแผนก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นให้ 

   คณะกรรมก�ร บสย. ทร�บ

  11. เปิดเผยร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�รตรวจสอบและค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

   ในร�ยง�นประจำ�ปีของ บสย.

  12. ปฏิบัติง�นอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดหรือคณะกรรมก�ร บสย. มอบหม�ย

  คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง

 คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 น�ยสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ ประธ�นกรรมก�ร  

2 น�ยวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ กรรมก�ร

3 ผู้จัดก�รทั่วไป กรรมก�ร
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 คณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยง  มีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้ 

  1. ให้คำ�แนะนำ�คณะกรรมก�ร บสย. เกี่ยวกับกรอบก�รกำ�กับดูแลคว�มเสี่ยงของ บสย.

  2. ดูแลให้ผู้บริห�รระดับสูงรวมถึงหัวหน้�หน่วยง�นบริห�รคว�มเสี่ยงปฏิบัติต�มนโยบ�ยและกลยุทธ์ก�รบริห�ร 

   คว�มเสี่ยง รวมถึงระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้

  3. ดูแลให้กลยุทธ์ในก�รบริห�รเงินกองทุนและสภ�พคล่องเพื่อรองรับคว�มเสี่ยงต่�งๆ ของ บสย. มีคว�มสอดคล้อง 

   กับระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ได้รับอนุมัติ

  4. ทบทวน สอบท�นคว�มเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบ�ย และกลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวม รวมถึง 

   ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่�งน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ โดยคณะกรรมก�รกำ�กับ 

   คว�มเสี่ยงควรห�รือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อประเมินว่�นโยบ�ยกลยุทธ์ 

   ก�รบริห�รคว�มเส่ียง บสย. ครอบคลมุคว�มเสีย่งทกุประเภทรวมถงึคว�มเสีย่งทีเ่กิดขึน้ใหมแ่ละมกี�รดำ�เนินก�ร 

   ต�มนโยบ�ยและกลยุทธ์ดังกล่�วอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

  5. ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร บสย. ถึงฐ�นะคว�มเสี่ยง ประสิทธิภ�พก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และสถ�นะก�รปฏิบัต ิ

   ต�มวัฒนธรรมองค์กรท่ีคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญห�ท่ีมีนัยสำ�คัญและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

   เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ บสย. 

  6. มีคว�มเห็นหรือมีส่วนร่วมในก�รประเมินประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รปฏิบัติง�นของหัวหน้�หน่วยง�น 

   บริห�รคว�มเสี่ยง 

  7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รและคณะทำ�ง�นต�มที่เห็นสมควร

  8. ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มที่คณะกรรมก�ร บสย. มอบหม�ย

  คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

 คณะกรรมการดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม (CG&CSR) ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564   

 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้ 

  1. เสนอแนะ และทบทวนนโยบ�ยด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และก�รปฏิบัต ิ

   ต�มกฎเกณฑ์ ต่อคณะกรรมก�ร บสย.

  2. กำ�หนดและทบทวนแนวปฏิบัติด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและก�รปฏิบัต ิ

   ต�มกฎเกณฑ์ 

  3. พิจ�รณ�ร�ยง�นก�รสอบท�นก�รปฏิบัติง�นของส่วนกำ�กับปฏิบัติก�ร และให้ข้อเสนอแนะต�มที่เห็นสมควร

  4. ส่งเสริมให้คณะกรรมก�ร บสย. ผู้บริห�รและพนักง�นรับรู้ และปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติต�มข้อ 1  

   และข้อ 2 รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธ�นกรรมก�ร  

2 น�ยสมศักดิ์    วรวิจักษณ์ กรรมก�ร

3 น�งส�ววิมล ช�ตะมีน� กรรมก�ร

4 น�งญ�ใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมก�ร
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  5. แต่งตั้งคณะทำ�ง�นต�มที่เห็นสมควร เพื่อทำ�หน้�ที่สนับสนุนง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีก�รแสดง 

   คว�มรับผิดชอบต่อสังคม และก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์

  6. กำ�กับดูแล และติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 เพื่อร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร บสย. 

  7. จดัทำ�ร�ยง�นด�้นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีก�รแสดงคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม และก�รปฏบิตัติ�มกฎเกณฑป์ระจำ�ป ี 

   เสนอต่อคณะกรรมก�ร บสย. เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ 

  8. สนบัสนนุและใหค้ว�มรว่มมอืแกภ่�ครฐัและหนว่ยง�นต�่งๆ ในกจิกรรมส�ธ�รณประโยชน ์และกจิกรรมเสรมิสร้�ง 

   และพัฒน�ชุมชนและสังคม 

  9. ปฏิบัติง�นอื่นที่เกี่ยวข้องต�มที่คณะกรรมก�ร บสย. มอบหม�ย 

  คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน

 คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน  มีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้ 

 1. กำ�หนดนโยบ�ย หลักเกณฑ ์และเงือ่นไขก�รลงทุนของกองทนุสว่นบคุคล บสย. และนโยบ�ยก�รบรหิ�รเงนิสภ�พคล่อง  

  บสย. รวมทั้งก�รทบทวนนโยบ�ยให้สอดคล้องกับภ�วะตล�ดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�ร บสย. เพื่ออนุมัติ

 2. กำ�หนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติ ด้�นก�รลงทุนเพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเป็นไปต�มเป้�หม�ย ภ�ยใต้กรอบ 

  ก�รลงทุนที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร บสย.

 3. กำ�กับดูแลและควบคุมก�รดำ�เนินก�รบริห�รเงินลงทุนให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและข้อจำ�กัดก�รลงทุนของ บสย. รวมทั้ง 

  กำ�กับดูแลให้ บสย. มีสภ�พคล่องท�งก�รเงินที่เพียงพอและต่อเนื่อง

 4. กำ�หนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนก�รคัดเลือกบริษัทจัดก�รกองทุนและผู้รับฝ�กทรัพย์สินและหลักเกณฑ์ก�รประเมิน 

  ผลก�รปฏิบัติง�น

 5. ร�ยง�นผลก�รคัดเลือกบริษัทจัดก�รกองทุนรวมและผู้รับฝ�กทรัพย์สิน และผลก�รประเมินเพ่ือต่ออ�ยุหรือยกเลิก 

  สัญญ�ต่อคณะกรรมก�ร บสย. เพื่อทร�บ

 6. พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รและคณะทำ�ง�นต�มที่เห็นสมควร

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 น�ยบัณฑิต อนันตมงคล ประธ�นกรรมก�ร  

2 น�งนัทีวรรณ สีม�เงิน กรรมก�ร

3 ผู้จัดก�รทั่วไป กรรมก�ร

4 ผู้บริห�รส�ยง�นก�รเงิน กรรมก�รและเลข�นุก�ร
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  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้ 

 1. กำ�หนดหลักเกณฑ์ นโยบ�ยและวิธีก�รในก�รสรรห�พนักง�นในระดับผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่�เพื่อเสนอให้ 

  คณะกรรมก�ร บสย. พิจ�รณ�อนุมัติ

 2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมเพ่ือดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่�ให้คณะกรรมก�ร  

  บสย. พิจ�รณ�อนุมัติ

 3. กำ�หนดนโยบ�ยในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมทั้งจำ�นวนค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีให้แก่ 

  ผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่� โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�ร บสย. พิจ�รณ�อนุมัติ

 4. ดูแลให้ผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่�ได้รับผลตอบแทนที่เหม�ะสมกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

 5. กำ�หนดแนวท�งก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของผู้บรหิ�รส�ยง�นหรือเทยีบเท�่เพือ่พจิ�รณ�ปรบัผลตอบแทนประจำ�ปี 

  โดยจะต้องคำ�นึงถึงหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ และคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 6. เปิดเผยนโยบ�ยและร�ยละเอียดของกระบวนก�รสรรห�ผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่�ในร�ยง�นประจำ�ปี 

 7. ปฏิบัติก�รอื่นต�มที่คณะกรรมก�ร บสย. มอบหม�ย

  คณะกรรมการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

 คณะกรรมการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีรายชื่อดังต่อไปนี ้

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 น�ยวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ประธ�นกรรมก�ร

2 น�ยบัณฑิต     อนันตมงคล กรรมก�ร

3 น�ยเพิ่มพูน     พึ่งประสิทธิ์ กรรมก�ร 

4 น�ยฆนัท ครุธกูล กรรมก�ร

5 ผู้จัดก�รทั่วไป กรรมก�ร

6 ผู้บริห�รส�ยง�นส�รสนเทศและดิจิทัล กรรมก�รและเลข�นุก�ร

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 น�งนัทีวรรณ สีม�เงิน ประธ�นกรรมก�ร  

2 น�ยวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล กรรมก�ร

3 น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ กรรมก�ร

4 ผู้จัดก�รทั่วไป กรรมก�ร
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 คณะกรรมการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มีอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้ 

 1. พจิ�รณ�กรอบแนวท�งก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศและดจิทิลัของ บสย. และเสนอแนะเทคโนโลยท่ีีเหม�ะสม 

  ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยก�รพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)

 2. กำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและดิจิทัลของ บสย. ให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์องค์กร  

  ก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรม และแผนปฏิบัติก�รดิจิทัลของ บสย.

 3. พจิ�รณ�กลัน่กรองและกำ�หนด นโยบ�ย กลยทุธ์และทศิท�งในก�รพัฒน�เทคโนโลยสี�รสนเทศขององคก์รใหส้อดคลอ้ง 

  กับทิศท�งก�รดำ�เนินง�นขององค์กร และกำ�กับดูแลก�รบริก�รจัดก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศให้เป็นไปต�มหลัก 

  ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี (Good Governance) ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมก�ร บสย. เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

 4. พิจ�รณ�กลั่นกรองแผนปฏิบัติก�รดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนวิส�หกิจขององค์กรก่อนนำ�เสนอคณะกรรมก�ร บสย.  

  เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

 5. พิจ�รณ�กลั่นกรองคว�มจำ�เป็นและคุณลักษณะเฉพ�ะของพัสดุท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศท่ีต้องก�รซึ่งอยู่ในวงเงิน 

  อำ�น�จก�รอนุมัติจัดซื้อพัสดุหรือง�นจ้�งของคณะกรรมก�ร บสย. ต�มระเบียบของ บสย.

 6. กำ�กับดูแล ควบคุม ติดต�มและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนินง�นพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ 

  ดิจิทัล ต�มแผนปฏิบัติก�รดิจิทัลของ บสย. ให้แล้วเสร็จต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด และร�ยง�นคว�มคืบหน้�ต่อ 

  คณะกรรมก�ร บสย. เป็นร�ยไตรม�ส

 7. พิจ�รณ�กลั่นกรองเร่ืองเกี่ยวกับก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและดิจิทัลที่จะนำ�เสนอเข้�พิจ�รณ�ในก�ร 

  ประชุมคณะกรรมก�ร บสย.

 8. กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประเมินผลรัฐวิส�หกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) 

  ด้�นที่ 5 ก�รพัฒน�เทคโนโลยีดิจิทัล

 9. ไม่นำ�ข้อมูลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รไปเปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอกโดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�ก บสย.

 10. ดำ�เนินก�รด้�นอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต�มได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร บสย.

  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

 ต�มท่ีพระร�ชบัญญัติแรงง�นรัฐวิส�หกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ม�ตร� 19 กำ�หนดให้รัฐวิส�หกิจมีคณะกรรมก�รกิจก�ร 

สัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่�ยน�ยจ้�ง ผู้แทนฝ่�ยลูกค้� และกรรมก�รของรัฐวิส�หกิจ 1 คนเป็นประธ�น โดยคณะกรรมก�ร 

กิจก�รสัมพันธ์มีว�ระคร�วละ 2 ปีนั้น ที่ประชุมคณะกรรมก�ร บสย. คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎ�คม 2564 ให้แต่งตั้ง 

น�ยฆนทั  ครธุกลู กรรมก�ร บสย. ใหด้ำ�รงตำ�แหนง่ประธ�นกรรมก�รคณะกรรมก�รกิจก�รสมัพนัธ์ ทัง้นี ้คณะกรรมก�รกิจก�รสมัพนัธ ์

มีหน้�ที่พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นของ บสย. พัฒน�แรงง�นสัมพันธ์ ห�แนวท�ง 

ปรองดองและระงับข้อพิพ�ท ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในก�รทำ�ง�น อันจะเป็นประโยชน์ต่อ บสย. และพนักง�น ปรึกษ�ห�รือ 

เพื่อแก้ไขปัญห�ต�มคำ�ร้องทุกข์ของพนักง�นหรือสภ�พแรงง�น รวมถึงก�รร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับก�รลงโทษท�งวินัย รวมถึงพิจ�รณ�

ปรับปรุงสภ�พก�รจ้�ง



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 37

  คณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจที่แต่งตั้งในปี 2564

 1. คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บสย. 
   สืบเนื่องจ�ก ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร ผู้จัดก�รทั่วไป บสย. ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งผู้จัดก�รทั่วไปของ บสย. 

  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2564 และประชุมคณะกรรมก�ร บสย. ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2564 

  มีมติแตง่ตัง้ คณะกรรมก�รสรรห�ผูจ้ดัก�รทัว่ไป บสย. มจีำ�นวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมก�ร บสย. 3 คน มผีูท้รงคุณวฒุ ิ

  จ�กภ�ยนอก  1 คน ผู้แทนจ�กกระทรวงก�รคลัง (สคร). 1 คน  เพื่อทำ�หน้�ที่สรรห�บุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 

  และประสบก�รณ์เหม�ะสมท่ีจะเป็นผู้จัดก�รทั่วไป บสย. ต�มกฎหม�ยรวมถึงแนวท�งของกระทรวงก�รคลังและ 

  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมก�รสรรห�ผู้จัดก�รทั่วไป บสย. มีร�ยชื่อดังต่อไปนี้ 

 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการทั่วไป บสย. 
   ต�มมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 มิถุน�ยน 2543 เรื่องหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนผู้บริห�รสูงสุดต�ม 

  สัญญ�จ้�ง รวมท้ังกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับแนวท�งก�รสรรห�ผู้บริห�รสูงสุดของกระทรวงก�รคลัง  

  กำ�หนดให้มีก�รแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทน เพ่ือทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�และเจรจ�ค่�ตอบแทนและ 

  สัญญ�จ้�งผู้บริห�รสูงสุด เนื่องจ�ก บสย. มีกำ�หนดพิจ�รณ�สรรห�ผู้จัดก�รทั่วไป บสย. แทน ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร  

  ผู้จัดก�รทั่วไป บสย. ที่ล�ออก ก�รประชุมคณะกรรมก�ร บสย. ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 26 สิงห�คม 2564 ได้มีมต ิ

  แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทนผู้จัดก�รท่ัวไป บสย. ซ่ึงมีผู้แทนกระทรวงก�รคลัง (สคร.) ร่วมด้วย   

  โดยคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทน ผู้จัดก�รทั่วไป บสย. มีร�ยชื่อดังต่อไปนี้ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมก�รสรรห�ผู้จัดก�รทั่วไป บสย. และ คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทนผู้จัดก�รทั่วไป บสย.  

  ได้ปฎิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วภ�ยในปี 2564

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธ�นกรรมก�ร

2 น�ยสมศักดิ์   วรวิจักษณ์ กรรมก�ร

3 น�ยบัณฑิต อนันตมงคล กรรมก�ร 

4 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.พรชัย   ชุนหจินด� กรรมก�ร

5 ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง (สคร.) กรรมก�ร

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 น�ยเพิ่มพูน     พึ่งประสิทธิ์ ประธ�นกรรมก�ร

2 น�ยวุฒิพงศ์  จิตตั้งสกุล     กรรมก�ร

3 ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง (สคร.) กรรมก�ร 
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  นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดบีรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ได้จัดให้มีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

คอร์รัปชั่นและก�รประพฤติมิชอบ คู่มือก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี แผนก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รปฏิบัติ 

ต�มกฎเกณฑ์ระยะย�ว 5 ปี และแผนก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ประจำ�ปี รวมทั้ง 

ประมวลจริยธรรมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม เผยแพร่ไว้ใน website : www.tcg.or.th และในระบบ Intranet 

ของ บสย. เพื่อเป็นก�รสื่อส�รให้พนักง�นของ บสย. ทุกระดับส�ม�รถเข้�ไปศึกษ�ร�ยละเอียดได้อย่�งทั่วถึง โดยมีเป้�หม�ย 

ที่สำ�คัญเพื่อสื่อส�รไปยังพนักง�น บสย. ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ถึงแนวท�งก�รแสดงเจตจำ�นงที่สำ�คัญของคณะกรรมก�ร บสย. 

ในก�รปฏิบัติต�มคุณลักษณะหลักของกระบวนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี     

  มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.)   ให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�นต�มหลักธรรม�ภิบ�ลซึ่งสอดคล้อง 

กับนโยบ�ยป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ มีก�รกำ�หนดให้กรรมก�ร บสย. ทุกท่�นต้องร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย ์

และร�ยง�นก�รขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ทุกครั้งที่เข้�รับตำ�แหน่งและต้องร�ยง�นเมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงและมีก�รร�ยง�น 

ให้คณะกรรมก�ร บสย. ได้ทร�บถึงร�ยก�รที่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได ้

ส่วนเสียของกรรมก�ร บสย. อ�ทิ ข้อมูลก�รถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. สัดส่วนที่เท่�กับ 

หรือม�กกว่�ร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  ก�รมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. คว�มสัมพันธ ์

ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร บสย. รวมทั้งร�ยง�นข้อมูลยืนยันก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจ 

เกิน 3 แห่งต�มบทบัญญัติของพระร�ชบัญญัติคุณสมบัติม�ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจ พ.ศ.2518 

และไม่มีกรรมก�ร บสย. เป็นประธ�น กรรมก�รหรือผู้บริห�รหรือกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มอย่�งใดอย่�งหนึ่งในบริษัทอื่น 

เกินกว่� 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปต�มประก�ศ ธปท.ที่ สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรม�ภิบ�ลของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ 

ซึ่งคณะกรรมก�ร บสย. ได้มีก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. ก�รเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รระดับสูงในองค์กรอื่น ๆ 

รวมทั้งร�ยง�นข้อมูลยืนยันก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจไม่เกิน 3 แห่ง ครบถ้วนต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องแล้ว 

นอกจ�กนี้ยังมีก�รสอบท�นก�รทำ�ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์และร�ยง�นก�รขัดหรือแย้งของผลประโยชน์ โดยฝ่�ย 

ตรวจสอบภ�ยในของ บสย. ต�มแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีด้วย
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  นโยบายการกำาหนดราคาการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

 บสย. เป็นรัฐวิส�หกิจภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของกระทรวงก�รคลัง โดยอ�จมีร�ยก�รท�งธุรกิจกับรัฐวิส�หกิจอื่น ๆ ซึ่งอยู ่

ภ�ยใต้ก�รควบคุมของรัฐบ�ลไทย ทั้งท�งตรงผ่�นท�งหน่วยง�นของรัฐบ�ล หรือท�งอ้อมโดยผ่�นบริษัทร่วมหรือองค์กรอื่น ๆ 

โดย บสย. ได้กำ�หนดร�ค�ยุติธรรมและเงื่อนไขในก�รให้บริก�รกับหน่วยง�นภ�ครัฐเป็นไปต�มเกณฑ์ท�งก�รค้�ปกติ และเพื่อเป็น 

ก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงกันกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน บสย. 

ได้กำ�หนดร�ค�สำ�หรับร�ยก�รค้�กับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันต�มที่ประก�ศแก่ส�ธ�รณะชนเป็นปกติธุรกิจและเป็น 

เง่ือนไขก�รค้�ท่ัวไป เพ่ือให้เกิดคว�มคุ้มค่�และเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเชิงธุรกิจ ยกเว้นธุรกรรมท่ีมีกฎเกณฑ์ของหน่วยง�น

กำ�กับกำ�หนดไว้เป็นอย่�งอื่น ก็จะยึดถือให้เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ดังกล่�ว ทั้งนี้ จ�กก�รพิจ�รณ�ข้อมูลต�มเกณฑ์พิจ�รณ�พบว่� 

บสย. ไม่มีร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

ชื่อ – สกุล กรรมการ บสย. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ บสย.

1. น�ยธีรัชย์          อัตนว�นิช - กรรมก�ร บสย. ทุกท่�นไม่มี ก�รถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่�กับหรือม�กกว่�ร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

  ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

- กรรมก�ร บสย. ทุกท่�นไม่มี ก�รถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำ�คัญที่กรรมก�รถือครอง 

  ต�มแบบร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ หรือก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยซึ่งหลักทรัพย์ของ 

  กรรมก�รในระหว่�งปีบัญชี 2564

- กรรมก�ร บสย. ทุกท่�นไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย.

- กรรมก�ร บสย. ทุกท่�นไม่มี คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร 

  บสย.

- กรรมก�ร บสย. ทุกท่�นไม่มี ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจเกิน 3 แห่ง   

  ต�มบทบัญญัติของ พ.ร.บ. คุณสมบัติม�ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจ 

  พ.ศ.2518

- กรรมก�ร บสย. ทุกท่�นไม่เป็น ประธ�น กรรมก�รหรือผู้บริห�รหรือกรรมก�ร

  ผู้มีอำ�น�จลงน�มอย่�งใดอย่�งหนึ่งในบริษัทอื่นเกินกว่� 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไป

  ต�มประก�ศ ธปท. ที่ สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรม�ภิบ�ลของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ

2. น�ยบัณฑิต        อนันตมงคล

3. ดร.เพิ่มพูน        พึ่งประสิทธิ์

4. น�ยสมศักดิ์       วรวิจักษณ์

5. น�ยวุฒิพงศ์       จิตตั้งสกุล

6. น�ยสุพัฒน์        เมธีวรพจน์

7. น�ยวินิจ           วิเศษสุวรรณภูมิ

8. น�งนัทีวรรณ      สีม�เงิน

9. น�งญ�ใจ          พัฒนสุขสันต์

10. น�ยฆนัท         ครุธกูล

11. น�งวสุก�นต์     วิศ�ลสวัสดิ์
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  ประวัตคิณะกรรมการ บสย.

นายธีรัชย์ อัตนวานิช  อายุ 56 ปี
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง / กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 รองปลัดกระทรวงก�รคลัง

 กรรมก�รบริษัท บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำ�กัด (PTTLNG) 

 กรรมก�รก�รย�สูบแห่งประเทศไทย

การศึกษา 

 ปริญญ�โท Master of Business Administration 

 (Finance), University of Alabama at Birmingham,  

 USA

 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (ก�รตล�ด) 

 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต (ก�รเงินก�รธน�ค�ร)

  คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี 

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

การอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 48 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Senior Executive Program 

 (Graduate School of Business, Columbia University) 

 หลักสูตร นักบริห�รระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 68 

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน 

 หลักสูตร ก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ 58

  วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร 

 หลักสูตร ผู้บริห�รง�นด้�นกฎหม�ยระดับสูง รุ่นที่ 8

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

ประสบการณ์ทำางาน
 ที่ปรึกษ�ด้�นตล�ดตร�ส�รหนี้ 

 สำ�นักง�นบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ 

 รองผู้อำ�นวยก�ร

 สำ�นักง�นบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ 

 กรรมก�ร องค์ก�รอุตส�หกรรมป่�ไม้

 กรรมก�ร / ประธ�นกรรมก�ร 

 บริษัท อ�เซียนโปรแตชชัยภูมิ จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สำ�นักง�นพัฒน�คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ

 กับประเทศเพื่อนบ้�น (องค์ก�รมห�ชน)

 กรรมก�รกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟู

 และพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงิน (FIDF)

 กรรมก�ร ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ อายุ 62 ปี
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(กรรมการอิสระ / กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

 ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย (ธสน.)

การศึกษา 
 ปริญญ�เอก ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต 

 (ผู้นำ�ท�งสังคม ธุรกิจและก�รเมือง) 

 มห�วิทย�ลัยรังสิต

 ปริญญ�โท 

 รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (รัฐประศ�สนศ�สตร์) 

 สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต 

 มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

 ปริญญ�โท ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต 

 (ผู้นำ�ท�งสังคม ธุรกิจและก�รเมือง) มห�วิทย�ลัยรังสิต

 ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

 ปริญญ�ตรี รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต 

 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

การอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

 รุ่นที่ 280 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับกรรมก�รและ

 ผู้บริห�รระดับสูงขององค์กรกำ�กับดูแล (Regulator) 

 รัฐวิส�หกิจ และองค์ก�รมห�ชน รุ่นที่ 21

  สถ�บันพระปกเกล้�

ประสบการณ์ทำางาน
 ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงยุติธรรม (นักบริห�รระดับสูง)

 รองอธิบดี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

 รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 รองเลข�ธิก�ร สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

 ในภ�ครัฐ (ป.ป.ท.) 

 ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

 ในภ�ครัฐ เขตพื้นที่ 2 (ป.ป.ท.) 

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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นายบัณฑิต อนันตมงคล  อายุ 59 ปี
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(กรรมการอิสระ / กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 กรรมก�ร / ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

 บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รก�รลงทุน 

 กองทุนเพื่อรักษ�สภ�พคล่องของก�รระดมทุน

 ในตล�ดตร�ส�รหนี้ (BSF) ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

 กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รลงทุน กองทุนว�ยุภักษ์ 1

 กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รพิจ�รณ�ลงทุนนวัตกรรม  

 สถ�บันนวัตกรรมและบ่มเพ�ะธุรกิจบ�งจ�ก (BiiC)

การศึกษา 
 ปริญญ�โท MBA, Finance 

 Stirling University, United Kingdom

 ปริญญ�ตรี ครุศ�สตรบัณฑิต ส�ข�เคมี 

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

การอบรม
 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่75 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตรก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับกรรมก�ร

 และผูบ้รหิ�รระดบัสงูขององคก์รก�รกำ�กบัดแูล (Regulator)  

 รัฐวิส�หกิจ และองค์ก�รมห�ชน รุ่นที่ 19 

 สถ�บันพระปกเกล้� 

 หลักสูตร นักบริห�รยุทธศ�สตร์ก�รป้องกัน

 และปร�บปร�มก�รทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 

 สถ�บันก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ   

 สัญญ� ธรรมศักดิ์

ประสบการณ์ทำางาน
 Director and Head of Equities Investment 

 บริษัท เอไอเอ จำ�กัด 

 ผู้จัดก�รสำ�นักบริห�ร 

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำ�กัด (มห�ชน)

 ผู้จัดก�รฝ่�ยวิเคร�ะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษ�พิเศษ 

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำ�กัด (มห�ชน)

 ผู้จัดก�รส่วนวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ 

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำ�กัด (มห�ชน)

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : 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. 

 ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต

  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

 ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต (ส�ข�ก�รจัดก�ร)

  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

 ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

การอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 139 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับกรรมก�ร

 และผู้บริห�รระดับสูงขององค์กรกำ�กับดูแล (Regulator)  

 รัฐวิส�หกิจ และองค์ก�รมห�ชน รุ่นที่ 21 

 สถ�บันพระปกเกล้�

 ประก�ศนียบัตรกฎหม�ยภ�ษี เนติบัณฑิตยสภ�

 Certificate of Attorney Assistant Training Program  

 (AATP), University of California Los Angeles

ประสบการณ์ทำางาน
 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นกฎหม�ย

  ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยกฎหม�ย 

 ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ จำ�กัด (มห�ชน)

 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ย 

 ธน�ค�รเอเชีย จำ�กัด (มห�ชน)

 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ย 

 บริษัทหลักทรัพย์เอกธำ�รง เคจีไอ จำ�กัด (มห�ชน) 

 ประธ�นคณะทำ�ง�นชมรมนักกฎหม�ย 

 สม�คมธน�ค�รไทย

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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นายวุฒิพงศ์  จิตตั้งสกุล อายุ 53 ปี
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 ทีป่รกึษ�ด�้นเศรษฐกจิก�รคลงัสำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รคลัง

 กรรมก�ร บริษัท เบ�ด์ แอนด์ บียอนด์ จำ�กัด (มห�ชน)

การศึกษา 
 ปริญญ�โท พัฒนบริห�รศ�สตรมห�บัณฑิต

  (พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ) สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ 

 ปริญญ�ตรี นิเทศศ�สตรบัณฑิต

  มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

 ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

การอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 295 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 172 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลกัสตูรผูบ้รหิ�ระดบัสงู สถ�บนัวทิย�ก�รตล�ดทนุ (วตท.)  

 รุ่นที่ 30

ประสบการณ์ทำางาน
 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยก�รออมและก�รลงทุน

  สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยเศรษฐกิจมหภ�ค

  สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยระบบก�รเงิน

 และสถ�บันก�รเงิน สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์  อายุ 39 ปี
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

(กรรมการอิสระ)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 ผู้อำ�นวยก�รกองวิเคร�ะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 กรรมก�ร 

 บริษัท ปตท. น้ำ�มันและก�รค้�ปลีก จำ�กัด (มห�ชน) 

การศึกษา 
 ปริญญ�โท M.Sc. In Finance and Business Economic  

 (merit) Manchester Business School

 ปริญญ�ตรี ศิลปศ�สตร์บัณฑิต (เศรษฐศ�สตร์)

  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

การอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 294 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 171 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Director Refreshment Trainning Program  

 (DRP) รุ่นที่ 1 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตรนักบริห�รทีมง�นรุ่นที่ 6

  สถ�บันก�รบริห�รพัฒน�องค์กร

 หลักสูตร Public Management and Leadership 

 Training Programmed (PMLTP), 

 National Graduate Institute for Policy Studies 

 (GRIPS)

ประสบการณ์ทำางาน
 กรรมก�รตรวจสอบร่�งกฎหม�ย

 และร่�งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 

 (ด้�นเศรษฐกิจ คว�มมั่นคง และต่�งประเทศ)

 อนุกรรมก�รอุทย�นหลวงร�ชพฤกษ์สถ�บันวิจัย

 และพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)

 ผู้ช่วยดำ�เนินง�นของสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ 

 (น�ยอำ�พน กิตติอำ�พน)

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ  อายุ 48 ปี
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง / กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 รองอธิบดีกรมสรรพ�กร

การศึกษา 

 ปริญญ�เอก Ph.D. in Economics มห�วิทย�ลัย Sydney 

 ประเทศออสเตรเลีย 

 (ทุนกองทุนเพื่อก�รพัฒน�ปิโตรเลียมในประเทศไทย)

 ปริญญ�โท M.Soc.Sc in Public Policy 

 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 มห�วิทย�ลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ 

 (ทุนรัฐบ�ลนิวซีแลนด์)

 ปริญญ�ตรีนิติศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 เนติบัณฑิตไทย 

 สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ�

การอบรม
 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่308 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 

 Program (ITG) รุ่นที่ 44 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร นักบริห�รก�รทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 

 สถ�บันก�รต่�งประเทศเทวะวงศ์วโรปก�ร 

 กระทรวงก�รต่�งประเทศ

 หลักสูตร ก�รฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริห�รระดับสูง 

 (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

 หลักสูตร ก�รพัฒน�นักบริห�รระดับสูง : 

 ผู้บริห�รส่วนร�ชก�ร (นบส. 2) รุ่นที่ 13 

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

 หลักสูตรน�น�ช�ติระยะสั้น สำ�หรับผู้นำ�รุ่นใหม่

 ด้�นหลักนิติธรรมและก�รพัฒน� TIJ Executive Program  

 on the Rule of Law and Development (RoLD 2020  

 : The Resilient Leader) 

 สถ�บนัเพือ่ก�รยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์�รมห�ชน)

ประสบการณ์ทำางาน
 ผู้อำ�นวยก�รกองบริห�รทรัพย�กรบุคคล กรมสรรพ�กร

 ผู้อำ�นวยก�รกองม�ตรฐ�นก�รจัดเก็บภ�ษี กรมสรรพ�กร

 ปฏิบัติหน้�ที่หัวหน้�กองบริห�ร

 ก�รเสียภ�ษีธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก กรมสรรพ�กร

 ผูอ้ำ�นวยก�รก�รศนูยบ์รกิ�รขอ้มลูสรรพ�กร กรมสรรพ�กร

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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นางนัทีวรรณ สีมาเงิน  อายุ 56 ปี
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 รองผู้อำ�นวยก�ร 

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ 

การศึกษา 
 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (ก�รจัดก�ร)

  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

 ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต (ก�รบัญชี) 

 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

การอบรม
 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่308 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร ผู้บริห�รส่วนร�ชก�ร (นบส. 2) รุ่นที่ 13

  สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รพลเรือน สำ�นักง�น ก.พ. 

 หลักสูตร ผู้บริห�รดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ภ�ยใต้โครงก�รจัดทำ�หลักสูตรก�รพัฒน�ผู้บริห�ร

 เทคโนโลยีส�รสนเทศระดับสูง (CIO)

 หลักสูตร ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับกรรมก�รและ

 ผู้บริห�รระดับสูงของขององค์กรกำ�กับดูแล (Regulator)

 รัฐวิส�หกิจและองค์ก�รมห�ชน รุ่นที่ 17 (PDI 17)

  สถ�บันพระปกเกล้�

 หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�น รุ่นที่ 13  

 สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น

 หลักสูตร ก�รพัฒน�นักบริห�รระดับสูงผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์ 

 และคุณธรรม รุ่นที่ 82 สำ�นักง�น กพ.

ประสบการณ์ทำางาน
 กรรมก�รสถ�บันก�รบินพลเรือน

 ผู้อำ�นวยก�รกองพัฒน�รัฐวิส�หกิจ 1 

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ

 เลข�นุก�รกรม  

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ

 ผู้อำ�นวยก�รส่วนนโยบ�ยและแผน 

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ

 ผู้อำ�นวยก�รส่วนพัฒน�รัฐวิส�หกิจส�ข�ส�ธ�รณูปก�ร

 และอุตส�หกรรม 

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์  อายุ 63 ปี
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(กรรมการอิสระ / กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 ประธ�นกรรมก�ร 

 บริษัท บริห�รสินทรัพย์ 

 ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย จำ�กัด

 กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

 บริษัท หลักทรัพย์กองทุน  ไอร่� จำ�กัด

 กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ 

 บริษัท ไอร่�แฟตตอริ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล 

 สำ�นักง�น ปปช.

การศึกษา 
 ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

 ปริญญ�ตรี บัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

การอบรม
 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่43 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร นักบริห�รยุทธศ�สตร์ก�รป้องกัน

 และปร�บปร�มก�รทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 

 สถ�บันก�รป้องกัน และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ  

 สัญญ� ธรรมศักดิ์

 หลักสูตร ผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�น รุ่นที่ 11  

 สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น

 หลักสูตร ผู้บริห�ระดับสูงด้�นวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 23  

 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์ทำางาน
 ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงก�รคลัง

 ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

  สำ�นักปลัดกระทรวงก�รคลัง

 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงก�รคลัง

 กรรมก�ร บริษัท อสมท จำ�กัด มห�ชน 

 กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

 บริษัท ไอร่� แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

 กรรมก�ร ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�ง

 และขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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นายฆนัท ครุธกุล  อายุ  48 ปี
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

(กรรมการอิสระ / กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 กรรมก�ร องค์ก�รจัดก�รน้ำ�เสีย (กระทรวงมห�ดไทย)

 แพทย์ประจำ�ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม

  คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธบิดี มห�วทิย�ลยัมหิดล

การศึกษา 
 ปริญญ�ตรี แพทย์ศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

 ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตรบัณฑิตสถิติประยุกต์ 

 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี

 ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตรบัณฑิตวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ 

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

การอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 309 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)  

 รุ่นที่ 44  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางาน
 น�ยกสม�คมโภชน�ก�รเพื่อกีฬ�และสุขภ�พ

 น�ยกสม�คมส่งเสริมธุรกิจบริก�รผู้สูงอ�ยุไทย

 และแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นโรคหัวใจและโภชนวิทย�คลินิก

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์  อายุ 59 ปี
กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส ส�ยง�นก�รเงิน 

การศึกษา 
 ปริญญ�โท ส�ข�ก�รวเิคร�ะหแ์ละประเมนิโครงก�รลงทนุ  

 คณะพฒัน�ก�รเศรษฐกจิ สถ�บนับณัฑติพฒันบรหิ�รศ�สตร์

 ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รเงินก�รธน�ค�ร คณะเศรษฐศ�สตร์  

 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

การอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 200 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

 หลกัสตูร ผูบ้รหิ�ระดบัสงูด้�นวทิย�ก�รตล�ดทนุ รุน่ที ่17  

 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์ทำางาน
 กรรมก�รและผู้จัดก�ร บรรษัทตล�ดรองสินเชื่อที่อยู่อ�ศัย

 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รส�ยง�นก�รเงิน 

 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำ��กัด (มห�ชน)

 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ส�ยก�รเงินและก�รบัญชี 

 บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมก�รอิสระ, ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง, 

 กรรมก�รควบคุมภ�ยในและปฏิบัติต�มกฎหม�ย,

  กรรมก�รลงทุน และกรรมก�รสรรห�

 และกำ�หนดค่�ตอบแทน 

 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่� ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

 บริษัท ซีลิค คอร์พ จำ�กัด (มห�ชน)

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับ บสย. โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ 

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น : ไม่มี 

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บสย. : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บสย. : ไม่มี
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  การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ บสย. 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ได้กำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รไว้ล่วงหน้�ตลอดทั้งปี 

โดยในปี 2564 ประธ�นกรรมก�ร บสย. ได้กำ�หนดก�รประชุมปกติเป็นทุกวันพฤหัสบดีสัปด�ห์ที่ 4 ของเดือนสำ�หรับคณะกรรมก�ร 

บสย. ทั้งนี้ อ�จมีก�รประชุมว�ระพิเศษต�มคว�มเหม�ะสม 

 ในปี 2564 มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร บสย. และคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�ง ๆ ดังนี้    

หม�ยเหตุ : ลำ�ดับที่ 11 – 13 เป็นคณะกรรมก�รที่แต่งตั้งในปี 2564 ปฏิบัติหน้�ที่เฉพ�ะกิจ

รายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
จำานวนครั้งที่ประชุม

ในปี 2564

1.  คณะกรรมก�ร บสย. 18

2.  คณะกรรมก�รบริห�ร 9

3.  คณะกรรมก�รตรวจสอบ 12

4.  คณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยง 12

5.  คณะกรรมก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) 12

6.  คณะกรรมก�รบริห�รเงินลงทุน 12

7.  คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 4

8.  คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและดิจิทัล 

    (เดิมชื่อ คณะกรรมก�รบริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ)   

16

9.  คณะกรรมก�รกิจก�รสัมพันธ์ 10

10. คณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของ ผจก.ทั่วไป (ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร) 1

11. คณะกรรมก�รคัดแลือกและกำ�หนดค่�ตอบแทน "ผู้ทรงคุณวุฒิ" 

     และประเมินผลก�รปฎิบัติง�นปี 2563

2

12. คณะกรรมก�รสรรห�ผู้จัดก�รทั่วไป 7

13. คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทนผู้จัดก�รทั่วไป 1
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 โดยมีร�ยละเอยีดก�รเข�้รว่มประชมุของกรรมก�รแต่ละท่�นปร�กฎต�มต�ร�งก�รเข้�รว่มประชมุของคณะกรรมก�ร บสย.  

และ คณะกรรมก�รชุดย่อย ปี 2564

รายชื่อกรรมการ

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

น�ยบรรยง วิเศษมงคลชัย 3 6/6

น�ยประภ�ศ คงเอียด 4,5 6/6

น�ยธีรัชย์   อัตนว�นิช 5 4/4

น�ยบัณฑิต อนันตมงคล 18/18 12/12 16/16 1/1 6/7

น�ยสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ 18/18 12/12 12/12 12/12 7/7

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

น�ยวุฒิพงศ์  จิตตั้งสกุล  18/18 9/9 4/4 2/2 1/1

น�ยสุพัฒน์ เมธีวพจน์ 18/18 5/5 6/6 12/12 4/4 1/1 2/2 7/7

น�ยวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ 18/18 11/11 6/6 7/7

น�งนัทีวรรณ สีม�เงิน 2 11/13 6/6 4/4

น�งญ�ใจ พัฒนสุขวสันต์ 4 10/10 12/12 5/5

น�ยฆนัท ครุธกูล 4 10/10 11/12 7/7 6/6

ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร 1 5/5 3/3 3/3 3/3 1/1

น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ 1  13/13 6/6 8/9 9/9 4/4 7/7 1/1
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หมายเหตุ : ก�รระบุจำ�นวนครั้งที่ม�ประชุมกับจำ�นวนครั้งที่จัดประชุม ได้กำ�หนดเป็นสัดส่วนของตัวเลข เช่น 2/3 หม�ยถึง กรรมก�รได้เข้�ร่วม 

 ก�รประชุม2 ครั้ง จ�กก�รประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง ทั้งนี้ในปี 2564 มีก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�ร ต�มลำ�ดับ ดังนี้ 

 1. ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร ล�ออกจ�กตำ�แหน่งผู้จัดก�รทั่วไป บสย. มีผล วันที่ 1 เมษ�ยน 2564 และ ที่ประชุม คกก. บสย. ครั้งที่ 4/2564  

  มีมติแต่งตั้งน�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป มีผลวันที่ 1 เมษ�ยน 2564 

 2. น�งนัทีวรรณ สีม�เงิน ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุม คกก. บสย. ครั้งที่ 6/2564 มีผลวันที่ 22 เมษ�ยน 2564

 3. น�ยบรรยง วิเศษมงคลชัย และ ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์  ครบว�ระและพ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�ร บสย. ในวันที่ 29 เมษ�ยน 2564 

 4. น�ยประภ�ศ คงเอียด, ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์, น�งญ�ใจ พัฒนสุขวสันต์, น�ยฆนัท ครุธกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นประธ�นและกรรมก�ร  

  บสย. ในก�รประชุม คกก. บสย.  ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุน�ยน 2564

 5. น�ยธีรัชย์ อัตนว�นิช ได้รับแต่งตั้งเป็นประธ�นกรรมก�ร บสย. เมื่อวันที่ 28 ตุล�คม 2564 แทนน�ยประภ�ศ คงเอียด ซึ่งล�ออก 

  จ�กก�รเป็นกรรมก�ร บสย. ตั้งแต่วันที่ 24 ตุล�คม 2564 ในก�รประชุม คกก. บสย.  ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุล�คม 2564
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  การประเมินผลและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ บสย. 

  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

 ต�มที่หลักก�รและแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2562 และแนวท�งปฏิบัติ หมวดที่ 3 ข้อ 3 

ก�รประเมินผลคณะกรรมก�ร กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติให้คณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจควรกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผล 

ก�รปฏิบัติง�นทั้งแบบร�ยคณะและร�ยบุคคลอย่�งน้อยปีละ 1 คร้ัง ซึ่งคณะกรรมก�ร บสย. ได้กำ�หนดรูปแบบก�รประเมิน  

2 รูปแบบ คือ 1) ก�รประเมินผลตนเองร�ยบุคคล (Self-Assessment) ประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่  

คว�มรู้คว�มส�ม�รถ (Core Competency) คว�มเป็นอิสระ คว�มพร้อมในก�รปฏิบัติภ�รกิจ คว�มเอ�ใจใส่ต่อหน้�ที่และ 

คว�มรับผิดชอบ ก�รปฏิบัติหน้�ที่ในคณะกรรมก�ร และก�รมีวิสัยทัศน์ในก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมแก่กิจก�รในระยะย�ว และ 

2) ก�รประเมินผลเป็นร�ยคณะ โดยกรรมก�รแต่ละคนประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ในภ�พรวมของกรรมก�รทั้งคณะ ประกอบด้วย 

หวัข้อทีใ่ช้ประเมิน 6 หวัขอ้ ไดแ้ก ่โครงสร�้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมก�ร บทบ�ท หน�้ที ่และคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมก�ร ก�รสื่อส�รของคณะกรรมก�ร คว�มสัมพันธ์ของคณะกรรมก�รและกับฝ่�ยบริห�ร รวมทั้งก�รเตรียม

และดำ�เนินก�รประชุมคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�ร 

 สำ�หรับในปี 2564 คณะกรรมก�ร บสย. จัดให้มีก�รประเมินตนเองปีละ 1 คร้ัง ซึ่งผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์มีประสิทธิภ�พ 

ดเียีย่ม โดยผลประเมนิร�ยบคุคลมคีะแนนเฉล่ียร้อยละ 95.50 และผลประเมนิร�ยคณะมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 96.00  ซึง่ฝ�่ยจดัก�ร 

ได้สรุปผลก�รประเมินและได้นำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมก�ร บสย. เพื่อทร�บและกรรมก�รได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รประชุมคณะกรรมก�ร บสย.  ก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�คว�มรู้ของคณะกรรมก�รก�ร บสย. 

ต�มแผนเพิ่มประสิทธิภ�พก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�รซึ่งที่ประชุมคณะกรรมก�ร บสย. ได้มอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�ร 

ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งและข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รต่อไป สอดคล้องกับหลักก�รและแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

ในรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2562  หลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ (SFIs) ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ 

ก�รประเมินกระบวนก�รปฏิบัติง�นและก�รจัดก�ร (Core Business Enablers) ของรัฐวิส�หกิจ ปี 2563 และระบบ 

ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นรัฐวิส�หกิจ ต�มระบบประเมินผลรัฐวิส�หกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM

  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของกรรมการ

 คณะกรรมก�ร บสย. ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคว�มรู้ต�มหลักสูตรในก�รพัฒน�ศักยภ�พประจำ�ปี 2564 (หลักสูตร 

ภ�คบังคับ (Compulsory) หลักสูตรเพิ่มเติม (Optional) สัมมน� อบรม ก�รบรรย�ย)  ร�ยละเอียด ดังนี้ 

  หลักสูตรภ�คบังคับ (Compulsory) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ หลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) มีกรรมก�ร บสย. เข้�อบรม 

3 ท่�น ส่งผลให้คณะกรรมก�ร บสย. ทุกท่�น ผ่�นก�รอบรมภ�คบังคับครบถ้วนแล้ว 

  หลักสูตรเพ่ิมเติม (Optional) 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรนักบริห�รยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริตระดับสูง (นยปส.) สถ�บันก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ  2) หลักสูตร Digital CEO ของสำ�นักง�น 

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  3) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 

บริษัทไทย (IOD) และ 4) หลักสูตร Financial Statements for Directors สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
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  ก�รประชุม สัมมน� อบรม จำ�นวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ประชุมห�รือและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น “ทิศท�ง 

ก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ในอน�คต”  2) อบรมหวัขอ้ “บทบ�ทของคณะกรรมก�ร SFIs กบัก�รขบัเคลือ่น Core Business Enables” 

จัดโดยมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�องค์กรภ�ครัฐ (IRDP) 3) สัมมน� Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 

เพื่อยกระดับคว�มรู้และสร้�งคว�มตระหนักด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่คณะกรรมก�รภ�คก�รเงิน จัดโดยธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย 4) สัมมน�เรื่องก�รตรวจสอบภ�ยในของรัฐวิส�หกิจ จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) 

และ 5) ร่วมประชุมสม�พันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภ�คเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation : 

ACSIC)  ครั้งที่ 33 ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้�ภ�พ  ซึ่งก�รเข้�ร่วมอบรมและประชุมสัมมน�ของกรรมก�รดังกล่�วส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�ร 

พัฒน�และยกระดับก�รปฏิบัติง�นของ บสย.

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 บสย. จัดก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่ เพื่อให้กรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งต้ังใหม่ได้รับทร�บข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับ บสย. 

อย�่งเพยีงพอเพือ่ใหส้�ม�รถปฏบิตัหิน�้ทีไ่ดอ้ย�่งมปีระสทิธิภ�พ โดยในป ี2564 มกีรรมก�รใหม ่จำ�นวน 7 ท�่น ซึง่  บสย. ไดส้ง่มอบ 

คู่มือกรรมก�ร บสย. และได้จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศกรรรมก�ร 2 ครั้ง  เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2564 และวันที่ 7 กรกฎ�คม 

2564  ในกิจกรรมก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่ฝ่�ยจัดก�รได้นำ�เสนอภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�น แผนยุทธศ�สตร์องค์กรผลิตภัณฑ ์

ค้ำ�ประกันของ บสย. แผนบริห�รจัดก�รหนี้ กฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีด ี

รวมทั้งได้จัดให้มีก�รเยี่ยมชมสถ�นที่ปฏิบัติง�นจริงและพูดคุยกับผู้บริห�รและพนักง�น บสย.

  นโยบายและรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

 ในปี 2564 บสย. ได้จ่�ยค่�ตอบแทนและค่�เบ้ียประชุมกรรมก�รบรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อมได้ยึดถือ 

ปฏบิตัติ�มมติคณะรฐัมนตรีวนัที ่24 เมษ�ยน 2562 และหนงัสอืของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรฐัวิส�หกจิ (สคร.) ต�มหนังสอื 

ที่ กค. 0803.2/ว.46 ลงวันที่ 17 พฤษภ�คม 2562 เรื่อง อัตร�และหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมก�ร 

รัฐวิส�หกิจ และหนังสือที่ กค. 0803.2/ว.90 ลงวันที่ 19 สิงห�คม 2562 เร่ืองแนวปฏิบัติเร่ืองอัตร�และหลักเกณฑ์ก�รจ่�ย 

ค่�ตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ โดยได้ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น บสย. เรียบร้อยแล้ว 

มีส�ระสำ�คัญสรุป ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม 
 1. กำ�หนดอัตร�ค่�ตอบแทนกรรมก�รรัฐวิส�หกิจร�ยเดือนในอัตร�เดือนละ 10,000 บ�ท โดยให้ประธ�นกรรมก�รได้รับ 

  ค่�ตอบแทนร�ยเดือนเป็น 2 เท่�ของกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ 

 2.   กำ�หนดอัตร�เบี้ยประชุม 

  2.1 ในก�รจ�่ยเบีย้ประชมุ ประธ�นกรรมก�ร ในคณะกรรมก�รรฐัวิส�หกจิ คณะกรรมก�รบรหิ�ร หรอื คณะกรรมก�ร 

   อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจแต่งตั้งเพ่ือทำ�หน้�ท่ีเฉพ�ะเรื่อง ให้ประธ�นกรรมก�รได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่� 

   กรรมก�รร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมดังกล่�ว

       2.2 กรณกี�รประชมุคณะกรรมก�ร บสย. ใหจ้�่ยเบีย้ประชุมกรรมก�รเปน็ร�ยคร้ัง ไมเ่กิน 20,000 บ�ท ตอ่เดือน ๆ   ละ  

   1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสมควร อ�จพิจ�รณ�จ่�ยเบี้ยประชุมได้เกินกว่� 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้ง 

   ต่อปี 
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  2.3 กรณีก�รประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย คณะอนุกรรมก�ร หรือคณะทำ�ง�นอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติ 

   แห่งกฎหม�ย ระเบียบซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์กล�ง มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ ให้จ่�ยเบ้ียประชุม 

   ให้กับกรรมก�รรัฐวิส�หกิจและกรรมก�รอ่ืนที่ไม่ใช่บุคล�กรของรัฐวิส�หกิจ (กรรมก�รที่ม�จ�กบุคคลภ�ยนอก)  

   ที่เข้�ร่วมประชุม ในอัตร� 0.5 เท่�ของเบี้ยประชุมที่จ่�ยให้คณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจเป็นจำ�นวนเท่�กัน รวมแล้ว 

   ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (จ่�ยเฉพ�ะเดือนที่มีก�รประชุมและม�ร่วมประชุม ห�กเดือนใด 

   มีก�รประชุมม�กกว่� 1 ครั้ง ให้จ่�ยเบี้ยประชุมได้เพียงครั้งเดียว)

 อนึ่ง ระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยคณะกรรมก�รตรวจสอบและหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในของรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2555 

ได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบอีกท�งหนึ่งนอกเหนือจ�กค่�ตอบแทนในฐ�นะ

กรรมก�รรัฐวิส�หกิจ โดยเหม�จ่�ยเป็นร�ยเดือนเท่�กับเบี้ยประชุมกรรมก�รของกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ 

 จ�กหลักเกณฑ์ต�มหนังสือของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) ทั้ง 2 ฉบับที่อ้�งอิง ดังกล่�ว บสย. 

ได้ดำ�เนินก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ ในปี 2564 เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,793,343.51 บ�ท 

โดยแยกเปน็ก�รจ�่ยค่�ตอบแทนร�ยเดือน จำ�นวน  1,838,343.51 บ�ท และค�่เบีย้ประชุมต�มร�ยคณะ จำ�นวน  4,955,000.00  บ�ท 

โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ
และค่าเบี้ยประชุมปี 2564 (บาท)

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 

บสย.
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. คณะกรรมก�ร บสย. 1,223,021.03 2,805,000.00

2. คณะกรรมก�รบริห�ร - 312,500.00

3. คณะกรรมก�รตรวจสอบ - 615,322.48

4. คณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยง - 330,000.00

5. คณะกรรมก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

และก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)
- 440,000.00

6. คณะกรรมก�รบริห�รเงินลงทุน - 340,000.00

7. คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน - 90,000.00

8. คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและดิจิทัล - 305,000.00

9. คณะกรรมก�รกิจก�รสัมพันธ์ - 125,000.00

10. คณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้จัดก�รทั่วไป - 12,500.00

11. คณะกรรมก�รคัดแลือกและกำ�หนดค่�ตอบแทน 

“ผู้ทรงคุณวุฒิ”และประเมินผลฯ
- 25,000.00

12. คณะกรรมก�รสรรห�ผู้จัดก�รทั่วไป - 147,500.00

13. คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทนผู้จัดก�รทั่วไป - 22,500.00 

หมายเหตุ : ค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�รนับรวมค่�เบี้ยประชุมของกรรมก�รที่ม�จ�กบุคคลภ�ยนอกและเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบด้วย
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 สำ�หรับค่�ตอบแทนและค่�เบี้ยประชุมแยกต�มร�ยช่ือกรรมก�ร (เฉพ�ะบุคคลที่เป็นกรรมก�รบรรษัทประกันสินเชื่อ 

อุตส�หกรรมขน�ดย่อม) มีร�ยละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ
(ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง)

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมปี 2564 (บาท)

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย

ประธ�นกรรมก�ร

(1 ม.ค. – 28 เม.ย. 2564)

78,666.48 150,000.00

2. นายประภาศ  คงเอียด

ประธ�นกรรมก�ร

(23 มิ.ย. – 25 ต.ค. 2564)

80,483.79 100,000.00

3. นายธีรัชย์  อัตนวานิช

ประธ�นกรรมก�ร

(28 ต.ค. -31 ธ.ค. 2564)

42,580.64 75,000.00

4. นายบัณฑิต  อนันตมงคล

กรรมก�ร

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564)

120,000.00 570,000.00

5. นายสมศักดิ์  วรวิจักษณ ์  

กรรมก�ร

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564)

120,000.00 115,483.84 510,000.00

6. ดร.เพิ่มพูน  พึ่งประสิทธิ์

กรรมก�ร

(1 ม.ค. – 28 เม.ย. 2564)

(23 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564)

101,999.88 445,000.00

7. นายวุฒิพงศ์  จิตตั้งสกุล

กรรมก�ร

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564)

120,000.00 477,500.00

8. นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์

กรรมก�ร

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564)

120,000.00 120,000.00 517,500.00

9. นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ

กรรมก�ร

(28 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564)

111,290.32 535,000.00
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 นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�ร บสย. ได้รับก�รจัดสรรโบนัสซึ่งคำ�นวณต�มหลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดผลประโยชน์ตอบแทน 

คณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ ซึ่งอิงกับกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี สัดส่วนของระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในปีนั้น อัตร� 

ก�รเข้�ประชุมของกรรมก�ร รวมทั้งก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ต�มบันทึกข้อตกลงก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น 

รัฐวิส�หกิจระหว่�ง บสย. กับกระทรวงก�รคลังในปีที่คำ�นวณโบนัส โดยโบนัสของกรรมก�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งในช่วงปี 2563 

จำ�นวน 9 คน คิดเป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 677,083.32 บ�ท ซึ่งได้จัดสรรให้กับกรรมก�รในช่วงเดือนกรกฎ�คม 2564 ที่ผ่�นม� 

สำ�หรับโบนัสจ�กผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564 ยังอยู่ระหว่�งรอผลก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มบันทึกข้อตกลงก�รประเมินผล 

ก�รดำ�เนินง�นรัฐวิส�หกิจต�มแนวท�งระบบก�รประเมินคุณภ�พรัฐวิส�หกิจจ�กกระทรวงก�รคลัง

คณะกรรมการ
(ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง)

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมปี 2564 (บาท)

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

10. นางนัทีวรรณ  สีมาเงิน

กรรมก�ร

(22 เม.ย. – 31 ธ.ค.2564)

82,999.97 310,000.00

11. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์

กรรมก�ร

(23 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564)

62,666.64 144,354.80 170,000.00

12. นายฆนัท  ครุธกูล

กรรมก�ร

(24 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564)

62,333.31 115,483.84 195,000.00

13. ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร

ผู้จัดก�รทั่วไป

(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564)

30,000.00 160,000.00

14. นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์    

รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป

(1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564)

90,000.00 380,000.00
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  ประวัตผิู้บริหารระดับสูง 

 ชื่อ-นามสกุล น�ยสิทธิกร  ดิเรกสุนทร  

 ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป 

 อาย ุ  45 ปี 

 การศึกษา ปริญญ�โท Master of Advanced Business Practice, 

    University of South Australia, Australia

   ปริญญ�โท วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต (ระบบส�รสนเทศคอมพิวเตอร์)  มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ 

   ปริญญ�ตรี    บริห�รธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป : 4 มกราคม 2565    

 ประสบการณ์ทำางาน     

   ที่อื่น ก.พ.64 - ธ.ค.64 ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รส�ยง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ  

      ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย

   2562 – 2564   ตำ�แหน่ง   รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รส�ยง�นกลยุทธ์

      ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย

   มี.ค.62 - มิ.ย.62   ตำ�แหน่ง  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ผู้บริห�รกลุ่มธุรกิจภ�ครัฐ 

                                     ส�ยง�นธุรกิจภ�ครัฐธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

   2560 - 2562    ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ทีม Segmentation  

      ส�ยง�นกลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์ร�ยย่อย

      ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)    

   2559 – 2560    ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ผู้บริห�รลูกค้�กลุ่มภ�ครัฐและสถ�บันก�รศึกษ�

      ส�ยง�นธุรกิจขน�ดใหญ่ ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)

   2557 - 2559     ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอ�วุโส ผู้บริห�รฝ่�ยบริก�รจัดก�รท�งก�รเงิน

                                      ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

   2553 - 2556     ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย ผู้บริห�รฝ่�ยบริก�รจัดก�รท�งก�รเงิน

                                      ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

   2549 - 2553     ตำ�แหน่ง   รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย ฝ่�ยผลิตภัณฑ์บริก�รจัดก�รท�งก�รเงิน

                                      ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

   2546 - 2549     ตำ�แหน่ง   นักวิจัยอ�วุโส และผู้จัดก�รง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ                                

                                      มูลนิธิสถ�บันวิจัยนโยบ�ยเศรษฐกิจก�รคลัง (สวค.)
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 ชื่อ-นามสกุล ดร.รักษ์  วรกิจโภค�ทร   

 ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป    

 อายุ   47 ปี    

 การศึกษา ปริญญ�เอก   Doctor of Business Administration, 

    Strathclyde Business School, UK

   ปริญญ�โท    Master of Business Administration, Birmingham Business School,  UK

   ปริญญ�ตรี    วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต (อุตส�หก�ร),  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 อายุงานใน บสย. 2 ปี  3 เดือน   

 ประสบการณ์ทำางาน     

   บสย. 17 ธ.ค.61 – 31 มี.ค.64 ตำ�แหน่ง กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป 

   ที่อื่น 2559 – 2561          ตำ�แหน่ง   รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 

       ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย

   2554 – 2559        ตำ�แหน่ง   รองกรรมก�รผู้จัดก�ร  

       ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย   

   2553 – 2554        ตำ�แหน่ง   รองกรรมก�รผู้จัดก�ร  

       บริษัท ธน�รักษ์พัฒน�สินทรัพย์ จำ�กัด

   2549 – 2553        ตำ�แหน่ง   หัวหน้�คณะที่ปรึกษ�ภูมิภ�ค  (Regional Lead Advisor) 

       บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้�ท์ จำ�กัด
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 ชื่อ-นามสกุล น�งวสุก�นต์  วิศ�ลสวัสดิ์   

 ตำาแหน่งปัจจุบัน รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส  ส�ยง�นก�รเงิน    

 อายุ   59 ปี 

 การศึกษา ปริญญ�โท    พัฒนบริห�รศ�สตรมห�บัณฑิต ก�รวิเคร�ะห์และประเมินโครงก�ร

    สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์   

   ปริญญ�ตรี    เศรษฐศ�สตรบัณฑิต  ส�ข�ก�รเงินและก�รธน�ค�ร มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 อายุงานใน บสย. 1 ปี 10 เดือน    

 ประสบการณ์ทำางาน     

   บสย. ธ.ค.63 - ปัจจุบัน    ตำ�แหน่ง รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส ส�ยง�นก�รเงิน 

      1 เม.ย.64– 3 ม.ค.65      ตำ�แหน่ง รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป 

   มี.ค.63 - พ.ย.63    ตำ�แหน่ง   รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นก�รเงิน   

   ที่อื่น 2559 - 2563     ตำ�แหน่ง   กรรมก�รและผู้จัดก�ร  บรรษัทตล�ดรองสินเชื่อที่อยู่อ�ศัย

   2557 - 2558     ตำ�แหน่ง   ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รส�ยง�นก�รเงิน    

       และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร  

       บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

   2554 - 2557      ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ส�ยก�รเงินและก�รบัญชี

         บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

   2552 - 2554   ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ส�ยก�รเงิน 

       และผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ  

       บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)  

   2548 – 2552   ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเงินทุน ส�ยก�รเงินและก�รบัญชี 

        บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมการในอดีต   2558 – 2559   ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

       บริษัท ซีลิค คอร์พ จำ�กัด (มห�ชน)

   2558 – 2559   ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

       บริษัท กรุงไทย-แอกซ่� ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

   2553 – 2557   ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

       บริษัท โรงแรมท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ จำ�กัด
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 ชื่อ-นามสกุล น�ยวิเชษฐ    วรกุล   

 ตำาแหน่งปัจจุบัน รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส  ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร  

 อายุ   57 ปี  

 การศึกษา ปริญญ�โท    MBA (Finance), University of  Akron, Ohio, USA.  

   ปริญญ�ตรี    วิศวกรรมอุตส�หก�ร   มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  

 อายุงานใน บสย. 10 ปี 6 เดือน    

 ประสบการณ์ทำางาน     

   บสย. 2563 - ปัจจุบัน   ตำ�แหน่ง รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส  

      ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร

   2554 - 2562      ตำ�แหน่ง   รองผู้จัดก�รทั่วไป  ส�ยง�นธุรกิจ  

   ที่อื่น 2553 - 2554     ตำ�แหน่ง   กรรมก�รบริห�ร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd.  

   2537 - 2552     ตำ�แหน่ง   รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 

      บริษัทเงินทุนสินอุตส�หกรรม จำ�กัด (มห�ชน)

   2535 - 2537     ตำ�แหน่ง   ผู้จัดก�ร Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd.   

   2534 - 2535     ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยผู้จัดก�ร บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำ�กัด (มห�ชน)
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 ชื่อ-นามสกุล น�ยจตุฤทธิ์   จันทรก�นต์   

 ตำาแหน่งปัจจุบัน รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส  ส�ยง�นปฏิบัติก�ร    

 อายุ   53 ปี 

 การศึกษา ปริญญ�โท   Master of Business Administration (MBA), Cleveland State   

   ปริญญ�ตรี   พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี (บริห�รธุรกิจ) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

 อายุงานใน บสย. 7 ปี 6 เดือน    

 ประสบการณ์ทำางาน     

   บสย. 2563 - ปัจจุบัน  ตำ�แหน่ง รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส ส�ยง�นปฏิบัติก�ร   

   2557 - 2562    ตำ�แหน่ง   รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นบริห�รสินทรัพย์และกำ�กับดูแลง�น 

                            ของส�ยง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ (2561-2562)      

   ที่อื่น 2551 - 2557    ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย Unsecured Lending Products &  Payments 

      บมจ. ธน�ค�รธนช�ต

   2549 - 2551    ตำ�แหน่ง   รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดและพัฒน�ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

             บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย   

   2542 - 2548     ตำ�แหน่ง   ผู้บริห�รระดับสูง  

      บริษัท อีซี่บ�ย จำ�กัด (มห�ชน)
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 ชื่อ-นามสกุล ดร. ฐิติพงศ์  นันท�ภิวัฒน์  

 ตำาแหน่งปัจจุบัน รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นส�รสนเทศและดิจิทัล      

 อายุ   45 ปี 

 การศึกษา ปริญญ�เอก เทคโนโลยีส�รสนเทศดุษฎีบัณฑิต  Murdoch University, Perth, Australia

   ปริญญ�โท    วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิทย�ก�รส�รสนเทศ 

    University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.

   ปริญญ�ตรี    วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ 

    University of  Waikato, Hamilton,  New Zealand   

 อายุงานใน บสย. 2 ปี 1 เดือน  

 ประสบการณ์ทำางาน     

   บสย. 2563 - ปัจจุบัน   ตำ�แหน่ง   รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นส�รสนเทศและดิจิทัล   

   2562 - 2562      ตำ�แหน่ง   รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ   

   ที่อื่น 2560 - 2562  ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ และ ประธ�นกรรมก�ร  

      เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร  ก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย 

   2561 - 2562  ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร และกรรมก�รตรวจสอบ 

       บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จำ�กัด (มห�ชน)

   2561 - 2562  ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร และกรรมก�รตรวจสอบ 

      บริษัท บริส-เทล จำ�กัด (มห�ชน)

   2560 - 2561   ที่ปรึกษ�ผู้บัญช�ก�ร ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ  

      สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง

   2559 - 2560  ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร รักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร

      บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำ�กัด

   2557 - 2562  ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ 

      และ ประธ�นอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

      บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (ปณท.)

   2556 - 2560      ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยอธิก�รบดี ฝ่�ยก�รตล�ดต่�งประเทศ  

                และ คณบดีวิทย�ลัยน�น�ช�ติ   มห�วิทย�ลัยรังสิต

   2554 - 2556  ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยประธ�นกรรมก�รกิจก�รโทรคมน�คม 

                         (ผู้ช่วยรองประธ�น  กสทช.)  สำ�นักง�น กสทช.
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 ชื่อ-นามสกุล น�งดุสิด�  ทัพวงษ์   

 ตำาแหน่งปัจจุบัน รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์

 อายุ   55 ปี   

 การศึกษา ปริญญ�โท    M.B.A.   Emporia State University, USA     

    เศรษฐศ�สตร์มห�บัณฑิต  ส�ข�ก�รเงิน  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

   ปริญญ�ตรี   เศรษฐศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�ก�รเงินก�รคลังระหว่�งประเทศ 

    มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์   

 อายุงานใน บสย.  12 ปี 2 เดือน    

 ประสบการณ์ทำางาน     

   บสย. 2563 - ปัจจุบัน ตำ�แหน่ง รองผู้จัดก�รทั่วไป  ส�ยง�นกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์

   1 มี.ค.2563 – ปัจจุบัน      รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ

   11 - 31 ธ.ค.2562            รักษ�ก�รรองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นกลยุทธ์และก�รเงิน 

    2562 - 2562     ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นกลยุทธ์และก�รเงิน

    2560 - 2562     ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร

   2556 - 2560     ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�ร  ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร

   2556 - 2556     ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร (รษก.ผู้อำ�นวยก�ร) ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร

    2555 - 2556     ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน 

   2553 - 2555     ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยก�รตล�ด 

    2552 - 2553     ตำ�แหน่ง   ผจก.ส่วนอ�วุโส ส่วนว�งแผนและงบประม�ณ  

                                                                       ฝ่�ยว�งแผนและยุทธศ�สตร์องค์กร

   ที่อื่น 2548 - 2552     ตำ�แหน่ง   รองผู้อำ�นวยก�ร   ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   2542 - 2548     ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร  บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

   2539 - 2542     ตำ�แหน่ง   ว�ณิชธนกิจ  บริษัท สย�มว�นิชธุรกิจ จำ�กัด

   2534 - 2536     ตำ�แหน่ง   เศรษฐกรอ�วุโส  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�รสัตว์ จำ�กัด
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 ชื่อ-นามสกุล น�ยเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข   

 ตำาแหน่งปัจจุบัน รองผู้จัดก�รทั่วไป  ส�ยง�นสนับสนุน  

 อายุ   48 ปี   

 การศึกษา ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

   ปริญญ�      วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต  ส�ข�วิศวกรรมไฟฟ้�  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

 อายุงานใน บสย.  9 ปี 8 เดือน    

 ประสบการณ์ทำางาน     

   บสย. 2563 - ปัจจุบัน ตำ�แหน่ง รองผู้จัดก�รทั่วไป  ส�ยง�นสนับสนุน

   1 ส.ค.64 – ปัจจุบัน           รักษ�ก�รผู้บริห�รฝ่�ยสื่อส�รและภ�พลักษณ์องค์กร 

    2562 - 2562    ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยผู้จัดก�รทั่วไป  ส�ยง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

    2561 - 2562    ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยก�รตล�ดและพัฒน�ผลิตภัณฑ์

    2555 - 2561      ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยก�รตล�ดและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 

      (กำ�หนดกลยุทธ์ด้�นก�รตล�ด/สร้�งเครือข่�ย(Networking)

      /พัฒน�ผลิตภัณฑ์)

    2558 - 2561      เป็นผู้แทนหลักของ บสย. ร่วมประชุมคณะกรรมก�รพิจ�รณ�

      เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อก�รพัฒน�เทคโนโลยีภ�คเอกชน  

      สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

   ที่อื่น 2553 - 2555   ตำ�แหน่ง   VP. Head of Small SME Credit Product

      ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)

   2545 - 2553  ตำ�แหน่ง   ผู้จัดก�รสำ�นักง�นจังหวัดเชียงใหม ่

       บรรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.)

   2544 - 2545  ตำ�แหน่ง   อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�ภ�ควิช�ก�รจัดก�ร  มห�วิทย�ลัยโยนก

   2538 - 2544  ตำ�แหน่ง   วิศวกรอ�วุโส ภ�คเหนือ-ลำ�ป�ง 

      บรรษัทเงินทุนอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
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  การพัฒนาของผู้บริหารระดับสูง 

ลำาดับ ชื่อหลักสูตร ประเภท กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ปี ที่อบรม

1 Data Governance for Executive ภ�ยใน
ผู้บริห�รระดับส�ยง�น

และระดับฝ่�ย
10 สิงห�คม 2564

2

สถ�นก�รณ์แนวโน้มเรื่องคว�มรับผิดชอบ

ต่อสังคมและคว�มยั่งยืน ต�มระบบประเมินผล 

SE-AM ใหม่

ภ�ยใน
ผู้บริห�รระดับส�ยง�น

และระดับฝ่�ย
8 กันย�ยน 2564

3 Career Management in Action : IDP ภ�ยใน
ผู้บริห�รระดับส�ยง�น

และระดับฝ่�ย

1) 12 ถึง 26 เมษ�ยน 2564

2) 16 ถึง 20 กรกฎ�คม 2564

4
ก�รพัฒน� Managerial Competency with 

Harrison Assessment
ภ�ยใน

ผู้บริห�รระดับส�ยง�น

และระดับฝ่�ย

1) 20 กรกฎ�คม และ

    4 ถึง 6 สิงห�คม 2564

2) 5 พฤศจิก�ยน และ

    23 ถึง 25 พฤศจิก�ยน 2564

5 Enhancing Risk Culture ภ�ยใน
ผู้บริห�รระดับส�ยง�น

และระดับฝ่�ย
2 ธันว�คม 2564

6 Excellent Leadership ภ�ยใน ผู้บริห�รระดับส�ยง�น กันย�ยน ถึง ธันว�คม 2564

7
Top Executive Program in Commerce 

and Trade (TEPCoT) รุ่นที่ 14
ภ�ยนอก ผู้บริห�รระดับส�ยง�น

13 มกร�คม ถึง 11 สิงห�คม 2565  

ทุกวันพฤหัสบดี

8
วิทย�ก�รก�รจัดก�รสำ�หรับนักบริห�รระดับสูง 

(วบส.) รุ่นที่7
ภ�ยนอก ผู้บริห�รระดับส�ยง�น

27 ตุล�คม 2564 

ถึง 23 พฤษภ�คม 2565  ทุกวันพุธ

9 Director Certification Program (DCP) ภ�ยนอก ผู้บริห�รระดับส�ยง�น 1 ถึง 29 กันย�ยน 2564  ทุกวันพุธ

10 วิทย�กรเกษตรระดับสูง (วกส.) * ภ�ยนอก ผู้บริห�รระดับส�ยง�น
14 มกร�คม 

ถึง 20 พฤษภ�คม 2565  ทุกวันศุกร์

11 วิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง (วปส.) * ภ�ยนอก ผู้บริห�รระดับส�ยง�น 4 กุมภ�พันธ์ ถึง 7 สิงห�คม 2565
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  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

 ค่�ตอบแทนผู้บริห�รเป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ร บสย. กำ�หนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�น 

ของ บสย. ต�มระบบประเมินผลรัฐวิส�หกิจ (Performance Agreement : PA)  กำ�หนดโดยกระทรวงก�รคลัง ซึ่งผู้จัดก�รทั่วไป 

และผู้บริห�รทุกระดับร่วมกันกำ�หนดตัวชี้วัดและตั้งค่�เป้�หม�ย (Key Performance Indicators : KPIs) เกี่ยวกับผลปฏิบัติง�น 

ต�มวัตถุประสงค์ในแต่ละปีและผลต�มวัตถุประสงค์องค์กรในระยะย�วครอบคลุมต�มมุมมอง Balance Scorecard เพื่อเป็น 

แนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจและนำ�ไปใช้ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้จัดก�รทั่วไปและผู้บริห�รทุกระดับต่อไป

 สำ�หรับก�รประเมินผลและก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของผู้จัดก�รทั่วไป เป็นไปต�มกรอบหลักเกณฑ์ก�รประเมินผลที่อยู ่

ในสัญญ�จ้�งผู้บริห�รสูงสุด โดยคณะกรรมก�ร บสย. จะแต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้จัดก�รทั่วไป 

เพื่อประเมินผลก�รปฏิบัติง�นในแต่ละปี ต�มแผนง�นและตัวชี้วัดที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร บสย. ตั้งแต่ช่วงต้นปีของแต่ละปี 

รวมทั้งพิจ�รณ�ปรับค่�ตอบแทนคงที่และค่�ตอบแทนพิเศษ และนำ�เสนอคณะกรรมก�ร บสย. เพื่ออนุมัติต่อไป 

 สำ�หรับในส่วนก�รประเมินผลและก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูง คือ ผู้บริห�รส�ยง�นนั้น จะพิจ�รณ�โดย 

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ที่จะเป็นผู้พิจ�รณ�ในก�รกำ�หนดตัวชี้วัดและค่�ตอบแทนต่�ง ๆ  โดยมีผู้จัดก�รทั่วไป 

ร่วมในก�รพิจ�รณ�ด้วย และนำ�เสนอคณะกรรมก�ร บสย. อนุมัติ โดยจะมีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นรวมถึงก�รปรับ 

ค่�ตอบแทนเป็นประจำ�ทุกปี ได้แก่ ก�รขึ้นเงินเดือน และก�รจ่�ยเงินโบนัส โดยค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูง 3 ปี ย้อนหลัง 

สรุปได้ดังนี้

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม

ค่�ตอบแทน 27,595,763.54 27,771,500.71 21,188,322.00 76,555,586.25

สวัสดิก�ร 342,449.25 282,906.70 283,511.70 908,867.65

หน่วย:บาท     
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  คณะผู้บริหาร บสย.

นายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565

ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
(17 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2564)

นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์

รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน
รักษาการผู้จัดการทั่วไป

(1 เมษายน 2564 - 3 มกราคม 2565)

รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการลงทุน
(1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)

นายวิเชษฐ  วรกุล

รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ
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นายจตุฤทธิ์  จันทรกานต์

รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
ดร.ฐิติพงศ์  นันทาภิวัฒน์

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล

นางดุสิดา  ทัพวงษ์

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

(1 มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน)

นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข

รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

(1 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน)
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  คณะผู้บริหาร บสย.

นายศิษฎ์  วงศาริยะ
ผู้อำานวยการอาวุโส

สำานักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 

นายศิริพงษ์  แผนสนิท
ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารงานคดี

นางอิศราพร  อรุณประเสริฐ
ผู้อำานวยการอาวุโส 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายวิโรจน์  สิทธิเจริญรุ่ง
ผู้อำานวยการอาวุโส 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน    

น.ส.ปราณี  วงค์อำานวยกุล
ผู้อำานวยการอาวุโส 
สำานักพัฒนาองค์กร

นายประจบ  ประทีปสว่างวงศ์
ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายกิจการสาขา 2

นายกิตติพงษ์  บุรณศิริ
ผู้อำานวยการอาวุโส 

ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์    

นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ์
ผู้อำานวยการอาวุโส 

ฝ่ายบริหารงานกลาง

นางชลัยรัชฏ์  สรสุชาติ
ผู้อำานวยการอาวุโส 

ฝ่ายบริหารการลงทุน
(เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2564)
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นายวุฒิพันธุ์  ปริดิพันธ์
ผู้อำานวยการอาวุโส  

ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำาประกันสินเชื่อ 

นายดุลยวิทย์  อินทปันตี
ผู้อำานวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำากับปฏิบัติการ

นางผกามาศ  สัจจพงษ์
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้า

และพัฒนาผู้ประกอบการ

นางวลัยลักษณ์  จิตรประวัติ
ผู้อำานวยการอาวุโส 

ฝ่ายพิธีการค้ำาประกัน    

นายวิรชาติ  อินทร์กง
ผู้อำานวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

นายสมเกียรติ  รุ่งเรืองลดา
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์

นายคมสัน  วัฒนวนาพงษ์
ผู้อำานวยการ  ฝ่ายบริหารหนี้   

นายชญานิน  ศิริจางคพัฒนา
ผู้อำานวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ

และสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายโกศล  จันทะมาต
ผู้อำานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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น.ส.ปิยพรรณ  วิทยาสุนทรวงศ์
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายพิธีการค้ำาประกัน 

น.ส.พูลสิริ  จันทร์เสวี
ผู้อำานวยการ  

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 
(ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

น.ส.ประภัสรา  เนาวบุตร
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายกิจการสาขา 1

นางอติพร  ค้วนสมบุญ
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายค่าประกันชดเชย     

นายเจตพงศ์  เจตวัฒน์
ผู้อำานวยการ 

ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล

น.ส.ศิริพร  เหล่าอารยะ
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นางสาวศุภมล  เอี่ยมอ่อน
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน    

นายสหชาติ  เปลี่ยนศรี
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบริหารหนี้

  คณะผู้บริหาร บสย.
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ลำาดับ ชื่อ – สกุล
ระดับ

พนักงาน
สังกัดเดิม สังกัดใหม่ วันที่ หมายเหตุ

1 น�ยคมสัน        วัฒนวน�พงษ์ ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ย

กิจก�รส�ข� 2
ฝ่�ยบริห�รหนี้ 1 มกร�คม 2564 โอนย้�ย

2 ดร.ชุณหพงศ์     ไทยอุปถัมภ์
ผู้อำ�นวยก�ร

อ�วุโส

ฝ่�ยกลยุทธ์

และพัฒน�

ระบบดิจิทัล

ฝ่�ยปฏิบัติก�รและ

สนับสนุนเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ

1 กุมภ�พันธ์ 2564 โอนย้�ย

3 น�งผก�ม�ศ      สัจจพงษ์
ผู้อำ�นวยก�ร

อ�วุโส

สำ�นัก

พัฒน�องค์กร

ฝ่�ยส่งเสริมลูกค้�

และพัฒน�

ผู้ประกอบก�ร

1 เมษ�ยน 2564 โอนย้�ย

4 น�ยชญ�นิน       ศิริจ�งคพัฒน� ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพิธีก�ร

ค้ำ�ประกัน

ฝ่�ยปฏิบัติก�รและ

สนับสนุนเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ

1 เมษ�ยน 2564 โอนย้�ย

5 น�งส�วปิยพรรณ วิทย�สุนทรวงศ์ ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นัก

พัฒน�องค์กร
ฝ่�ยพิธีก�รค้ำ�ประกัน 1 เมษ�ยน 2564 โอนย้�ย

6 น�ยเจตพงศ์       เจตวัฒน์ ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยกลยุทธ์และ

พัฒน�ระบบดิจิทัล
15 มีน�คม 2564 เริ่มง�น

7 น�งส�วศิริพร     เหล่�อ�รยะ ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร 1 มิถุน�ยน 2564 เริ่มง�น

8 น�งส�วศุภมล เอี่ยมอ่อน ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน 1 มิถุน�ยน 2564 เริ่มง�น

9 น�ยสหช�ติ        เปลี่ยนศรี ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รหนี้ 1 กันย�ยน 2564 เริ่มง�น
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  โครงสร้างอัตรากำาลัง 

  จำานวนพนักงานและลูกจ้าง 

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 มีร�ยละเอียด ดังนี้

ฝ่ายงาน พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว
พนักงานจากบริษัท Outsource 

และสัญญาจ้าง

ส�ยง�นกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ 28 1 4

ผู้บริห�รส�ยง�น 1 - -

ฝ่�ยพัฒน�และบริห�รผลิตภัณฑ์ 17 1 2

ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ - - -

ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร 10 - 2

ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร 85 0 22

ผู้บริห�รส�ยง�น 1 - -

ฝ่�ยส่งเสริมลูกค้�และพัฒน�ผู้ประกอบก�ร 12 - -

ฝ่�ยกิจก�รส�ข� 1 27 - 8

ฝ่�ยกิจก�รส�ข� 2 45 - 14

ส�ยง�นปฏิบัติก�ร 84 15 8

ผู้บริห�รส�ยง�น 1 - -

ฝ่�ยวิเคร�ะห์ค้ำ�ประกันสินเชื่อ 27 4 5

ฝ่�ยบริห�รหนี้ 18 2 1

ฝ่�ยบริห�รง�นคดี 13 2 -

ฝ่�ยพิธีก�รค้ำ�ประกัน 25 7 2

ส�ยง�นส�รสนเทศและดิจิทัล 21 1 7

ผู้บริห�รส�ยง�น 1 - -

ฝ่�ยกลยุทธ์และพัฒน�ระบบดิจิทัล 15 - 5

ฝ่�ยปฏิบัติก�รและสนับสนุนเทคโนโลยีส�รสนเทศ 5 1 2

ส�ยง�นก�รเงิน 68 10 13

ผู้บริห�รส�ยง�น 1 - -

ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน 18 1 3

ฝ่�ยบริห�รก�รลงทุน 4 - -

ฝ่�ยบริห�รง�นกล�ง 21 6 10

ฝ่�ยค่�ประกันชดเชย 24 3 -
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ฝ่ายงาน พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว
พนักงานจากบริษัท Outsource 

และสัญญาจ้าง

ส�ยง�นสนับสนุน 44 2 0

ผู้บริห�รส�ยง�น 1 - -

ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล 13 2 -

ฝ่�ยสื่อส�รและภ�พลักษณ์องค์กร 9 - -

ฝ่�ยกฎหม�ย 3 - -

สำ�นักกรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป 13 - -

สำ�นักพัฒน�องค์กร 5 - -

ฝ่�ยง�นที่ร�ยง�นตรงต่อผู้จัดก�รทั่วไป 23 0 1

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 10 - -

ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับปฏิบัติก�ร 11 - -

ฝ่�ยบริห�รคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์         2 - 1

รวม 353 29 55

  ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง

 บสย. ได้กำ�หนดกรอบเงินเดือนพนักง�นและลูกจ้�งต�มเกณฑ์ท่ีกระทรวงก�รคลังอนุมัติ และคณะกรรมก�ร บสย. 

เป็นผู้พิจ�รณ�สวัสดิก�ร สำ�หรับโบนัสจะพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นที่ บสย. ตกลงกับ 

กระทรวงก�รคลัง โดยค่�ใช้จ่�ยรวมพร้อมกับจำ�นวนร�ยพนักง�นและลูกจ้�ง ณ วันสิ้นปี 2562-2564 สรุปดังนี้

หน่วย:บาท    

ค่าใช้จ่ายรวม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

พนักงานประจำา ลูกจ้าง พนักงานประจำา ลูกจ้าง พนักงานประจำา ลูกจ้าง

เงินเดือน/ค่�จ้�ง 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  

สวัสดิก�ร 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
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  สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์ 

  สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้ม

  จ�กคว�มมุ่งหวังและเป้�หม�ยในก�รพัฒน�ของน�น�ประเทศ เพื่อก่อให้เกิดก�รเติบโตของประเทศช�ติในทุกมิติ 

อย่�งสมดุลด้วยคว�มยั่งยืน ภ�ยใต้บริบทและคว�มท้�ท�ยต�มวัฎจักรและภ�วะวิกฤตต่�ง ๆ ต�มยุคสมัยทั้งในระดับน�น�ช�ต ิ

อย่�งปญัห�ด้�นสิง่แวดล้อม ขอ้พิพ�ทท�งภูมิรัฐศ�สตร์ ก�รค�้ และคว�มก�้วหน�้ท�งเทคโนโลย ีรวมถึงคว�มท�้ท�ยในระดบัประเทศ 

อ�ทิ คว�มย�กจนและเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคม โครงสร้�งประช�กร ก�รแบ่งแยกท�งคว�มคิดภ�ยในประเทศ และแนวท�งก�รพัฒน�

ท�งด้�นเศรษฐกิจของประเทศ อันจะส่งผลต่อคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของครัวเรือน และคว�มผ�สุกโดยรวมของสังคมและ 

ประเทศช�ติด้วย

อัตราการเติบโต Real Gross Domestic Product (Real GDP) กลุ่มประเทศ ASEAN

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

 โดยหนึ่งในคว�มท้�ท�ยแห่งยุคสมัยปัจจุบันที่ประเทศต่�ง ๆ จำ�เป็นต้องก้�วผ่�น คือวิกฤตก�รแพร่ระบ�ดโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบและคว�มเสียห�ยต่อเนื่องทั้งในระดับมหภ�คและจุลภ�ค ทั้งในกลุ่มประเทศ 

เศรษฐกิจหลักและกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน� และนำ�ไปสู่ภ�วะถดถอยรวมถึงวิกฤตท�งเศรษฐกิจทั้งในด้�นอุปสงค์และอุปท�น

พร้อมกัน (Twin Supply-Demand Shocks) ทั้งนี้ ผลกระทบและคว�มจำ�เป็นท�งด้�นส�ธ�รณสุขภ�ยใต้ม�ตรก�รเฝ้�ระวัง และ

ม�ตรก�รล็อกด�วน์ครั้งใหญ่ (Great Lockdown) ได้ส่งผลให้เกิดก�รหยุดชะงักของกิจกรรมท�งสังคมและเศรษฐกิจโลก (Global  

Simultaneous Shocks) ทัง้ในด�้นกจิกรรมท�งสงัคมของประช�ชนและก�รดำ�เนนิธุรกิจของผูป้ระกอบก�รต�่ง ๆ  ซึง่สง่ผลกระทบ 

ค่าใช้จ่ายรวม 2543 2548 2553 2558 2561 2562
เฉลี่ย

ปี 2543-2562

บรูไนด�รุสซ�ล�ม 2.9 0.4 2.6 -0.4 0.1 3.9 3.3

กัมพูช� 8.4 13.6 6.0 7.0 7.5 7.1 7.6

อินโดนีเซีย 5.4 5.7 6.2 4.9 5.2 5.0 5.3

ล�ว 5.8 7.3 8.1 7.3 6.3 6.4 7.7

ม�เลเซีย 8.9 5.3 7.4 5.0 4.8 4.3 6.5

เมียนม�ร์ 13.7 13.6 9.6 7.0 6.8 6.2 13.2

ฟิลิปปินส์ 4.4 4.9 7.3 6.3 6.3 6.0 5.5

สิงคโปร์ 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

เวียดน�ม 6.8 7.5 6.4 6.7 7.1 7.0 6.6

เฉลี่ย 6.0 5.8 7.5 4.8 5.2 4.6 5.7
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ก่อให้เกิดก�รชะลอตัวของกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วย อ�ทิ ก�รเดินท�งและขนส่งทั้งในประเทศและระหว่�งประเทศ  รวมทั้ง 

ยงัสง่ผลกระทบตอ่เนือ่งตอ่คว�มเช่ือม่ันท�งเศรษฐกจิและตอ่อน�คตท�งเศรษฐกจิของภ�คธุรกิจและภ�คครวัเรอืน  ตลอดจนศักยภ�พ 

ในก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของน�น�ประเทศอย่�งหลีกเลี่ยงได้ย�กอีกด้วย

ที่มา: ASEAN Statistics Division และจ�กก�รรวบรวมโดยฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร บสย. 

 ทั้งนี้ เพื่อบรรเท�ผลกระทบและเยียวย�ต่อภ�คส่วนต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะปัญห�ด้�นสภ�พคล่องที่อ�จส่งผลต่อเนื่องไปยัง 

ก�รผดินดัชำ�ระหนีแ้ละตอ่ระบบเศรษฐกจิในวงกว�้ง และเพือ่ใหท้กุภ�คสว่นส�ม�รถดำ�รงคงอยูต่อ่ไปได ้ภ�ครฐัในประเทศต�่ง ๆ  จงึได ้

ระดมม�ตรก�รช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่�งเต็มกำ�ลัง อ�ทิ ม�ตรก�รให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�ให้กับภ�คธุรกิจ ก�รสนับสนุน 

เงินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก (SMEs)  และก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อธุรกิจ SMEs รวมทั้งม�ตรก�รที่ 

ครอบคลุมถึงภ�คครัวเรือนและแรงง�น อ�ทิ ม�ตรก�รช่วยเหลือเยียวย�ผลกระทบแก่ภ�คครัวเรือนและแรงง�นโดยเฉพ�ะกลุ่ม 

เปร�ะบ�ง ก�รบรรเท�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยประจำ�วัน และม�ตรก�รสนับสนุนก�รจ้�งง�น เป็นต้น พร้อมกับพัฒน�ม�ตรก�รรับมือและ 

เฝ้�ระวังก�รแพร่ระบ�ดให้สอดคล้องและสมดุลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ ภ�คสังคมและประช�ชน และก�รส�ธ�รณสุขอย่�งต่อเน่ือง 

ตลอดจนกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�และฟ้ืนฟูประเทศในระยะถัดไป ภ�ยใต้บริบทใหม่ในก�รพัฒน�ซึ่งมีคว�มผันแปรในระดับสูง 

ด้วยแนวโน้มที่ทวีขึ้นและค�ดก�รณ์ได้ย�กยิ่งขึ้นด้วย

ผลกระทบโรคระบาด COVID-19 ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบรายไตรมาส

บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
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แบบจำาลองผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และผลจากมาตรการช่วยเหลือของไทย

ที่มา: Krungsri Research

 ภ�ยใตแ้ผนพฒัน�เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ช�ติทีไ่ดน้ำ�พ�ประเทศใหบ้รรลุผลสำ�เรจ็ในก�รแกไ้ขปญัห�คว�มย�กจนของคนไทย 

และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในช่วงปี 2529-2539 มีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยถึง 

ร้อยละ 9.4  และส�ม�รถยกระดับสถ�นะร�ยได้เฉลี่ยต่อประช�กร (Per Capita Income) จ�กประเทศร�ยได้ป�นกล�งระดับต่ำ� 

(Lower Middle Income) สู่ประเทศท่ีมีร�ยได้ป�นกล�งระดับสูง (Upper Middle Income) ได้ในปี 2554 แต่อย่�งไรก็ต�ม 

ก�รพัฒน�ประเทศเพื่อก้�วเข้�สู่สถ�นะก�รเป็นประเทศที่มีร�ยได้สูง (High Income) ภ�ยใต้บริบทก�รเติบโต GDP ของประเทศ 

ในระยะหลัง หรือในช่วงปี 2558-2562 ซึ่งมีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.4 จึงเป็นประเด็นท้�ท�ยและก้�วกระโดดที่สำ�คัญและ 

อ�จต้องใช้ระยะเวล�ในก�รไปสู่เป้�หม�ยท่ีว�งไว้ของประเทศ เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศร�ยได้ป�นกล�งอ่ืน ๆ ซ่ึงต่�งยังคงมีข้อจำ�กัด 

ในก�รปรบัเพิม่ร�ยไดใ้หม้�กเพยีงพอต่อก�รเปลีย่นสถ�นะประเทศจ�กก�รเปน็เพยีงแต่ประเทศฐ�นรบัจ�้งก�รผลติเท�่นัน้ โดยแตล่ะ 

ประเทศต่�งพย�ย�มก�้วเข�้สูอ่ตุส�หกรรมเทคโนโลยขีัน้สูงหรือก�รสร้�งนวัตกรรมเชิงพ�ณิชย์เป็นของตนเอง รวมถึงก�รเปน็ Trading 

Nation หรือประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยก�รค้�อย่�งที่กำ�หนดหมุดหม�ยจะบรรลุถึงให้ได้

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวมและแบบจำาแนก
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การบริโภคภาคเอกชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ

-4.7

-2.1
-2.3

-1.0

ที่มา: สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ปี

อัตรา
การเติบโต

GDP
(CVM)

ตามภาคส่วน ตามการใช้จ่าย

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ
การบริโภค

การลงทุน
การ

ส่งออก
การ
นำาเข้าภาคเอกชน 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

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

ไม่มี
มาตรการ 1.18 1.03 0.76 0.60 0.33 3.89

มี
มาตรการ 0.28 0.29 0.23 0.21 0.13 1.14
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 ทั้งนี้ ในช่วงระยะรอยต่อและระยะถัดไปหลังวิกฤตโรคระบ�ด COVID-19 ซ่ึงผลักดันสังคมโลกให้ก้�วกระโดดเข้�สู่ภ�วะ 

ดุลยภ�พใหม่ทั้งในระยะส้ันและระยะถัดไป ภ�ยใต้ก�รประสมประส�นของคว�มก้�วหน้�และคว�มเส่ียงท�งเทคโนโลยีดิจิทัล 

ก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจ และคว�มตระหนักถึงปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อม ผนวกรวมกับทิศท�งกระแสเศรษฐกิจโลก 

ต่อเนื่องของโรคระบ�ด ทั้งในด้�นห่วงโซ่อุปท�นโลกข�ดตอน (Global Supply Disruption) อัตร�เงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นภ�ยใต ้

ภ�วก�รณท์ีอุ่ปสงค์รอก�รฟ้ืนตวัดว้ยตน้ทนุก�รผลิตทีเ่พิม่ขึน้  อตัร�ก�รว่�งง�นและระยะเวล�ก�รว่�งง�นของภ�คแรงง�น  ปญัห�หนี ้

ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ในระบบ ก�รปรับเพิ่มขึ้นของหนี้ส�ธ�รณะและหนี้สินของครัวเรือน ตลอดจนคว�มกดดันในด้�นคว�มเป็นอยู่

ของภ�คประช�ชน รวมถึงคว�มกังวลต่อก�รไหลออกของเงินทุนต่�งประเทศที่อ�จจะส่งผลกระทบต่อคว�มเชื่อมั่นท�งเศรษฐกิจ 

 ด้วยอ�นิสงส์ของม�ตรก�รช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภ�คธุรกิจและครัวเรือนในด้�นต่�ง ๆ ที่ทยอยส่งผล 

ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ ตลอดจนแรงขับเคลื่อนต�มแผนก�รพัฒน�ประเทศไปสู่ก�รเป็นประเทศที่มีร�ยได้สูง ด้วยหมุดหม�ยผ่�น

ก�รเช่ือมโยงโครงก�รพัฒน�สำ�คัญต่�ง ๆ ของประเทศ อ�ทิ ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นประเทศ เช่น โครงก�รรถไฟฟ้�ร�งคู่ 

โครงก�รเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (The Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อต่อยอดก�รพัฒน�พื้นที่ช�ยฝั่งทะเล 

ตะวันออกต�มนโยบ�ย Thailand 4.0 เพ่ือยกระดับขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันภ�คก�รผลิตและภ�คบริก�รบนฐ�นของ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม และก�รพัฒน�โอก�สท�งก�รค้�บนคว�มตกลงหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�คหรือ RCEP 

(Regional Comprehensive Economic Partnership) ระหว่�งประเทศสม�ชิก 15 ประเทศ ซึ่งถือว่�เป็นข้อตกลงก�รค้�เสรี 

ขน�ดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้�ท�งเศรษฐกิจที่สำ�คัญของไทย เป็นต้น โดยทั้งมวลเพื่อมุ่งหวังให้เศรษฐกิจของ 

ประเทศฟื้นฟูสู่ระดับเดิมก่อนก�รแพร่ระบ�ด (Pre-Pandemic Level) ดังเช่นวิกฤตที่ผ่�นม�และกลับสู่ก�รเติบโตด้วยศักยภ�พ 

และขีดคว�มส�ม�รถของประเทศในระดับสูงอย่�งก่อนที่เคยเป็นม�

 ผลรวมคว�มท้�ท�ยต่�ง ๆ ของประเทศกอปรกับวิกฤตโรคระบ�ด COVID-19 ที่แพร่ระบ�ดอย่�งรวดเร็วและส่งผลกระทบ 

อย�่งรุนแรงตอ่เส�หลกัท�งเศรษฐกจิของไทยและทัว่โลก โดยเฉพ�ะภ�คธรุกจิทอ่งเท่ียวและบรกิ�ร และภ�คก�รขนสง่ ภ�ยใต้บรบิท 

ก�รหดตวัของภ�คก�รทอ่งเทีย่วซึง่เดมิในป ี2562 มจีำ�นวนนกัทอ่งเทีย่วช�วต�่งช�ตกิว่� 39 ล้�นคน หดตวัเหลือเพียงกว่� 6 ล�้นคน 

ในป ี2563 และต่ำ�กว�่ 1 ล�้นคนในป ี2564 สง่ผลกระทบใหอุ้ตส�หกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหยดุชะงกัต�มไปดว้ย อันสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิไทย 

ในปี 2563 หดตัวลงร้อยละ -6.2 ซึ่งนับว่�ต่ำ�สุดในรอบระยะเวล� 22 ปี ภ�ยใต้แนวโน้มก�รฟื้นตัวอย่�งค่อยเป็นค่อยไปในกรอบ 

อย่�งจำ�กัดและปัจจัยต่�ง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ในช่วงก้�วผ่�นวิกฤตโรคระบ�ดและสมดุล 

ท�งส�ธ�รณสุขและเศรษฐกิจที่ว�งไว้ เป็นดังนี้
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เครืื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลจริง ประมาณการ

2563 2564 2565F

ทั้งปี Q3 Q4 ทั้งปี ทั้งปี

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)

ก�รขย�ยตัวของ GDP - 6.2 -0.2 1.9 1.6 3.5 - 4.5

ก�รลงทุนรวม -4.8 -0.4 -0.2 3.4 4.0

- ภ�คเอกชน -8.2 2.6 -0.9 3.2 3.8

- ภ�ครัฐ 5.1 -6.2 1.7 3.8 4.6

ก�รบริโภคภ�คเอกชน -1.0 -3.2 0.3 0.3 4.5

ก�รอุปโภคภ�ครัฐบ�ล 1.4 1.5 8.1 3.2 -0.2

มูลค่�ก�รส่งออก -6.5 15.7 21.3 16.8 4.9

มูลค่�ก�รนำ�เข้� -13.8 31.8 20.6 23.4 5.9

2. เสถียรภาพทางเศนษฐกิจ (%)

ดุลบัญชีเดินสะพัอต่อ GDP 4.2 -4.3 -1.6 -2.2 1.5

อัตร�เงินเฟ้อทั่วไป -0.8 0.7 2.4 1.2 1.5 - 2.5

ปัจจัยสนับสนุน

การพื้นตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ

การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

การขยายตัวต่อเนื่องของกลุ่มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหลักและการค้าโลก

แรงขับเคลื่อน
จากการเบิกจ่ายภาครัฐ

ข้อจำากัดและปัจจัยเสี่ยง

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์
COVID-19 ท่ามกลางการกลายพันธุ์

แรงกดดันเงินเฟ้อสูงขึ้นทำาให้ราคาสินค้า
พลังงานและอาหารสดปรับขึ้น

ภาระหน้ีสินภาคเอกชนและธุรกิจสูงเป็นอุปสรรค
ต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์และตลาดแรงงาน

การชะงักของห่วงโซ่
การผลิตโลกและขาดแคลน

แรงงานต่างด้าว

ความผันผวนของเศรษฐกิจ
และการเงินโลก

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำาคัญและประมาณการ

ที่มา: สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.)

ปัจจัยสนับสนุนและข้อจำากัดต่อภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2565
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  สภาวการณ์รวม SMEs

  SMEs หรือวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมของไทยมีบทบ�ทสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยนับแต่ปี พ.ศ. 2530 

ผลพวงจ�กก�รขย�ยก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ ก่อให้เกิดคว�มเช่ือมโยงห่วงโซ่ก�รผลิตภ�ยในประเทศ 

และกับอุปท�นก�รผลิตและก�รค้�โลก ก่อให้เกิดก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นจ�กภ�คก�รเกษตรไปสู่ภ�คอุตส�หกรรมก�รผลิตและ 

ภ�คบริก�รในระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ของไทย รวมทั้งในช่วงวิกฤตท�งก�รเงินในปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง SMEs 

ส�ม�รถรักษ�บทบ�ทและฟื้นตัวในก�รสร้�งมูลค่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs (SME GDP) ต่อ GDP ของประเทศได้อย่�งรวดเร็ว

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs (SME GDP) ต่อ GDP ประเทศ

ที่มา: สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)

 ทั้งนี้ ได้มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 ด้วยมุ่งหวังให้ 

SMEs เป็นกลไกสำ�คัญของระบบเศรษฐกิจในก�รสร้�งร�ยได้และสร้�งง�น รวมถึงก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนและสร้�ง 

คว�มเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจรวมท้ังเศรษฐกิจฐ�นร�กของประเทศได้อย่�งยั่งยืน ส่งผลให้ SMEs ไทยได้รับก�รส่งเสริมและ 

สนับสนุนอย่�งจริงจังผ่�นม�ตรก�รก�รให้คว�มช่วยเหลือร่วมกันของหน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งจ�กสถ�บันก�รเงิน และกลไกดำ�เนินง�น 

ของภ�ครัฐและรัฐวิส�หกิจในสภ�วก�รณ์ต่�ง ๆ อย่�งต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs (SME GDP) ในปีต่าง ๆ 

ที่มา: สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)

ปี

สัดส่วน
ต่อ GDP
ประเทศ

(%)

อัตรา
การเติบโต

(%)

อัตราการเติบโตจำาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (%)

เหมืองแร่ การผลิต ก่อสร้าง การค้า บริการ
ไฟฟ้า แก๊ส

และน้ำาประปา

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

หน่วย: ล้านบาท    

ภาคส่วน 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543

ก�รผลิต 369,445 429,119 463,454 472,035 471,263 498,775 542,345

ก�รค้� 395,712 440,313 471,351 480,693 460,284 466,111 490,903

บริก�ร 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 1,995,675 1,908,754 1,961,101 2,062,175

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
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 ทั้งนี้ SMEs หรือ MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) ต�มนิย�มใหม่ซึ่งประก�ศใช้เมื่อวันที่ 7 มกร�คม 

2563 โดยร�ยง�นของสำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) พบว่�ในช่วง มกร�คม-กรกฎ�คม 2564  

จำ�นวนผู้ประกอบก�ร MSME ของไทยมีจำ�นวนรวมประม�ณ 3.17 ล้�นร�ยหรือคิดเป็นร้อยละ 99.57 ของวิส�หกิจทั่วประเทศ 

และก่อให้เกิดก�รจ้�งง�นรวมกว่� 12.8 ล้�นตำ�แหน่ง หรือร้อยละ 72 ของก�รจ้�งง�นรวม และได้มีก�รกระจ�ยอยู่ทั่วประเทศ 

ต�มภูมิภ�คต่�ง ๆ ดังนี้  

จำานวนและการจ้างงานของวิสาหกิจไทยจำาแนกตามภูมิภาคของไทย ปี 2564

หมายเหตุ : A* หม�ยถึง จำ�นวนวิส�หกิจ (หน่วย: พันกิจก�ร)

   B* หม�ยถึง จำ�นวนก�รจ้�งง�น (หน่วย: พันร�ย)

ที่มา : สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)

 นับจ�กปี 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งผลจ�กก�รหยุดชะงักของกิจกรรมและฟันเฟืองสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ตลอดจนอุปสงค์โลกที่ยังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่จ�กวิกฤตโรคระบ�ดและปัจจัยเชิงโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป 

ส่งผลให้อัตร�ก�รเติบโต GDP ของไทยปรับตัวลดลงกว่�ร้อยละ -6.2 แต่ยังไม่ต่ำ�กว่�ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่หดตัวลงเหลือ 

ร้อยละ -2.8 และทวีหดตัวรุนแรงถึงร้อยละ  -7.6 ในปี 2541 

 สอดคล้องกับอัตร�ก�รเติบโตของ MSME GDP ที่ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ -9.1 ในปี 2563 และประม�ณก�รฟื้นตัวของ MSME 

GDP ป ี2564 ทีอั่ตร�รอ้ยละ 2.9 จ�กปฐี�นทีต่่ำ� ต�มแนวโนม้สญัญ�ณฟ้ืนตวัก�รสง่ออก MSME ในชว่งไตรม�สที ่2 ภ�ยใตค้ว�มเส่ียง 

และผลกระทบที่แตกต่�งกันต�มพ้ืนที่ หรือต�มคว�มเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจภ�คบริก�รและก�รท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับสู่ภ�วะดังเดิม 

โดยประม�ณก�รอัตร�ก�รเติบโต MSME GDP ในปี 2565 อยู่ระหว่�งร้อยละ 3.5-4.9

ภาคเหนือ

ปี A* B*

2562 526 1,377

2563 530 1,439

2564 535 1,448

ภาคกลาง

ปี A* B*

2562 577 2,806

2563 587 3,041

2564 598 3,079

กรุงเทพฯ

ปี A* B*

2562 562 3,454

2563 563 3,597

2564 575 3,588

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี A* B*

2562 775 1,865

2563 784 1,963

2564 791 1,991

ภาคตะวันออก

ปี A* B*

2562 255 1,228

2563 257 1,313

2564 261 1,330

ภาคใต้

ปี A* B*

2562 411 1,330

2563 413 1,361

2564 417 1,367
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2559 2560 2561 2562 2563

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในปรเทศ จำาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ) YoY

รวมทั้งประเทศ 3.4 4.2 4.2 2.3 -6.2

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในปรเทศของ MSME จำาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ) YoY

MSME 5.7 7.1 5.5 3.1 -9.1

ภ�คก�รเกษตร 4.8 3.3 8.8 -2.3 2.8

ภ�คอุตส�หกรรม 1.3 1.6 3.8 -0.9 -8.9

 ก�รเหมืองแร่ -40.9 -5.4 84.3 -31.7 -1.0

 ก�รผลิต 2.9 1.5 2.1 0.0 -9.2

 ไฟฟ้� ก๊�ซ และน้ำ�ประป� 13.5 10.3 -4.6 12.8 -8.4

ภ�คก�รค้�ปลีกค้�ส่ง 10.3 9.7 1.2 9.1 -2.9

ภ�คก�รบริก�ร 8.0 11.0 8.6 4.0 -12.0

 ก�รก่อสร้�ง 3.9 -4.4 6.0 -1.1 1.8

 ก�รบริก�รภ�คเอกชน 8.5 12.8 8.9 4.5 -13.2

ที่มา : สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)

  ภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ SMEs

  ในก�รก้�วเข้�สู่ปีที่ 3 ของวิกฤตโรคระบ�ด COVID-19 ภ�คก�รเงินและธน�ค�รพ�ณิชย์ของไทยยังคงรักษ�ระดับ 

คว�มเข้มแข็งภ�ยใต้คว�มไม่แน่นอนของสถ�นก�รณ์โรคระบ�ด COVID-19 ไว้ได้ โดยมีเงินสำ�รองสภ�พคล่องและเงินกองทุน 

อยูใ่นระดบัสงู ส�ม�รถรองรับผลกระทบก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ตอ่เศรษฐกจิทีย่งัไมฟ่ืน้ตวั พรอ้มตอ่ก�รทำ�หน�้ทีเ่ปน็กลไก 

สำ�คัญในก�รให้คว�มช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนคว�มต้องก�รสินเช่ือแก่ผู้ประกอบก�ร เพื่อรองรับก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

ในระยะถัดไปที่ยังคงมีคว�มไม่แน่นอนในระยะก้�วผ่�นของโรคระบ�ด 

อัตราการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ
แยกตามขนาดธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัว
ในเกือบทุกประเภทธุรกิจ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ

SMEs ขยายตัว โดยมีสินเชื่อฟื้นฟูเป็นปัจจัยสำาคัญ

  ยอดคงค้างวงเงิน  500 ลบ.(RHS)     500 ลบ.%yoy

  ยอดคงค้างวงเงิน > 500 ลบ. (RHS)    > 500 ลบ.%yoy

อัตราการเติบโตของสินเชื่อรวม

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อรวม
ของธนาคารพาณิชย์ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

%yoy
7
6
5
4
3
2
1
0

2561

  ยอดคงค้างสินเชื่อ (RHS)      %yoy

ลลบ.
16

12

8

4

0

6.0

2.0

5.1
3.8

3.7

5.6
6.5

2562 2563
2564

Q1 Q2 Q3 Q4

อัตราการเติบโตของสินเชื่อ
แยกพอร์ตสินเชื่อ

ทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัว
สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

%yoy

12

10

8

6

4

2

0

-2
2561

  ยอดคงค้างสินเช่ือธุรกิจ (RHS)      ธุรกิจ%yoy
  ยอดคงค้างสินเช่ืออุปโภค (RHS)      อุปโภค%yoy

ลลบ.
12

9

6

3

0
2562 2563

2564
Q1 Q2 Q3 Q4

4.4
5.6

3.0 2.6

6.3
7.99.4

7.5

4.3

5.3 5.7

4.04.2

สินเช่ืออุปโภคบริโภค 
34.8%

65.2%

สินเช่ือธุรกิจ
วงเงิน > 500 ลบ.  

34%
22% 
วงเงิน  500 ลบ.

%yoy
25
20
15
10
5
0
-5
-10

ลลบ.
8

6

4

2

0
2561 2562 2563

2564
Q1 Q2 Q3 Q4

1.0

9.6
13.3

6.5
3.4

9.4

12.8

-0.9 1.2 2.4 2.1

-5.9 -5.6
-3.5

-0.7 0.3 -0.4

*ไม่รวม Soft Loan และสินเช่ือฟ้ืนฟู

ที่มา : ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.)

-0.8 -5.4
-2.6 -0.4



รายงานประจำาปี 2564

84

 ในปี 2564 ภ�พรวมก�รเติบโตของสินเช่ือระบบธน�ค�รพ�ณิชย์ ขย�ยตัวที่ร้อยละ 6.5 เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ที่ขย�ยตัว 

ร้อยละ 5.1 ทั้งนี้สินเชื่อธุรกิจสินเชื่อขย�ยตัวร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินเชื่อธุรกิจขน�ดใหญ่หรือกลุ่มธุรกิจที่มีวงเงิน 

สินเชื่อกับธน�ค�รพ�ณิชย์แต่ละแห่งม�กกว่� 500 ล้�นบ�ทนั้นขย�ยตัวในเกือบทุกประเภทธุรกิจ สะท้อนคว�มต้องก�รเงินทุน 

ของภ�คธุรกิจต�มก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจเช่นเดียวกับสินเชื่อที่ให้แก่ภ�ครัฐที่ยังคงเพิ่มขึ้น ส่วนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ขย�ยตัว 

ต่อเนื่องจ�กม�ตรก�รสินเช่ือฟื้นฟูเป็นสำ�คัญ โดยประม�ณก�รขย�ยตัวของกลุ่มธุรกิจขน�ดใหญ่และกลุ่มธุรกิจ SMEs อยู่ที่ 

ร้อยละ 4.2 และ 4.5 ต�มลำ�ดับ  ภ�ยใต้แนวโน้มก�รขย�ยตัวของสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 5.5

 ทั้งนี้ ระบบธน�ค�รพ�ณิชย์มีกำ�ไรสุทธิคิดเป็นจำ�นวน 181 พันล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 23.6 โดยหลักเป็นผลจ�ก 

ค่�ใช้จ่�ยกันสำ�รองที่ลดลงจ�กก�รกันสำ�รองในระดับสูงในปีก่อน ประกอบกับก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ยของธน�ค�ร ผลจ�ก 

ก�รเติบโตในด้�นสินเชื่อส่งผลให้อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Assets: ROA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นม�อยู่ที่ 

ร้อยละ 0.81 จ�กปีก่อนที่ร้อยละ 0.69 ขณะที่ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต�มแนวโน้มอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ย 

ก�รให้คว�มช่วยเหลือลูกหนี้ และก�รปรับลดเพด�นอัตร�ดอกเบี้ย ขณะที่อัตร�ส่วนร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

ร�ยได้ดอกเบี้ยเฉล่ีย (Net Interest Margin: NIM) ลดลงม�อยู่ที่ร้อยละ 2.46 จ�กปีก่อนที่ร้อยละ 2.63 ในภ�พรวมระบบ 

ธน�ค�รพ�ณิชย์ไทยยังคงมีคว�มเข้มแข็ง โดยเงินกองทุนและเงินสำ�รองสภ�พคล่องอยู่ในระดับสูง โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำ�นวน 

3,039.1 พันล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ร้อยละ 19.9 และมีเงินสำ�รองอยู่ในระดับสูง 

ท่ี 889.8 พันล้�นบ�ท โดยอัตร�ส่วนเงินสำ�รองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พ (NPL Coverage Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 162.6 และ 

อัตร�ส่วนสินทรัพย์สภ�พคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อ�จไหลออกในภ�วะวิกฤต (Liquid Coverage Ratio: LCR) อยู่ที่ 

ร้อยละ 189.2

ที่มา: ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.)

1
อัตราส่วนเงินกองทุน

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(BIS Ratio)

2
อัตราส่วนเงินสำารองที่มีอยู่

ต่อ NPL
(NPL Coverage Ratio)

3
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

เพื่อรองรับกระแสเงินสด
ที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต

(Liquidity Coverage Ratio : LCR)

4
อัตราส่วนสินเชื่อ
ต่อเงินรับฝาก
(L/D Ratio)

BIS Ratio ทรงตัวในระดับสูง

เงินกองทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
โดยหลักจากการออก

ตราสารหนี้ Additional (Tier 1) 
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Tier 2) 

เป็นเงินกองทุน 
ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น
จากการขยายตัวของสินเชื่อ

เงินสำารองเพิ่มขึ้น

ธนาคารพาณิชย์กันเงินสำารอง
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับคุณภาพ

สินเชื่อที่อาจลดลงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID-19 และ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ที่ยังมีความไม่แน่นอน

LCR ทรงตัวในระดับสูง

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
มีสัดส่วน LCR

เกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่ 100%

L/D Ratio เพิ่มขึ้น

สินเชื่อขยายตัวในอัตรา
ที่สูงกว่าเงินฝาก โดยเงินฝาก

เพิ่มขึ้นจากเงินฝาก
ออมทรัพย์ ทั้งบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล
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 ทัง้นี ้คณุภ�พสนิเชือ่ของระบบธน�ค�รพ�ณชิยปี์ 2564 ในภ�พรวมคอ่นข้�งทรงตวัจ�กปกีอ่น เปน็ผลจ�กก�รปรบัโครงสร�้งหนี ้

และม�ตรก�รช่วยเหลือลูกหนี้เป็นสำ�คัญ โดยยอดคงค้�งสินเชื่อด้อยคุณภ�พ (Non-Performing Loan: NPL หรือ stage 3) 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยม�อยู่ที่ 530.7 พันล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 2.98 ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีก�รเพิ่มขึ้น 

อย่�งมีนัยสำ�คัญของคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตต่อสินเชื่อรวม (Significant Increase in Credit Risk: SICR หรือ stage 2) อยู่ท่ี 

ร้อยละ 6.39 ลดลงเล็กน้อยจ�กปีก่อนที่ร้อยละ 6.62 โดยค�ดก�รณ์สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมของกลุ่มธุรกิจขน�ดใหญ่และ 

ธุรกิจ SMEs อยู่ที่ร้อยละ 1.7 และ 4.5 ต�มลำ�ดับ

  NPL (ร้อยละ)      SM (ร้อยละ)

สินเชื่อรวม
14

12

10

8

6

4

2

0
2560 2561 2562 2563 2564

2.912.55 2.94
2.42

2.98 2.79 3.12

6.62

2.98

6.39

14

12

10

8

6

4

2

0
2560 2561 2562 2563 2564

4.51

2.85

4.56

2.71

4.63

3.46

6.97

12.96

7.45

11.71

สินเชื่อธุรกิจ SMEs

  NPL (ร้อยละ)      SM (ร้อยละ)
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  แนวโน้มการค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs

 วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (Small and Medium Enterprises หรือ SMEs) เป็นภ�คส่วนธุรกิจที่มีคว�มสำ�คัญ 

ต่อเศรษฐกิจทั้งในด้�นก�รสร้�งร�ยได้และแหล่งสร้�งง�นที่สำ�คัญให้กับประเทศ รัฐบ�ลในหล�ย ๆ ประเทศ จึงต่�งมุ่งส่งเสริม 

และสนับสนุนต่อยอดเร่ือยม� อย่�งไรก็ต�ม SMEs ยังคงเผชิญกับข้อจำ�กัดสำ�คัญอย่�งหนึ่งคือก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุน ถึงแม้ 

บ�งกิจก�รจะมีคว�มส�ม�รถในก�รประกอบก�รสูงแต่มีระดับสินทรัพย์ที่ต่ำ� ก็ส่งผลให้ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือขย�ย 

กิจก�ร หรือเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ในกรณีผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ แม้ว่�ในก�รประกอบธุรกิจดังกล่�วจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่� 

อัตร�ดอกเบี้ยที่กู้ยืมม�ก็ต�ม ทั้งนี้ เนื่องจ�กผู้ให้บริก�รสินเช่ือยังมีคว�มกังวลต่อคว�มเสียห�ยที่จะเกิดขึ้นจ�กภ�วะหน้ีเสีย 

ที่อ�จเกิดขึ้น ดังนั้น ก�รเพิ่มโอก�สให้ SMEs เข้�ถึงแหล่งเงินทุนผ่�นกลไกก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ หรือก�รร่วมลงทุน จึงน่�จะ 

มีประสิทธิผลที่ม�กกว่�ก�รใช้นโยบ�ยสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ�แต่เพียงอย่�งเดียว เนื่องจ�กนโยบ�ยสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ�ยังไม่ส�ม�รถ 

ช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบก�รหล�ย ๆ กลุ่มเข้�ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ หรือยังคงมีข้อจำ�กัดในก�รกู้ยืม (Borrowing Constraints) 

จนไม่ส�ม�รถรวบรวมเงินทุนได้เพียงพอหรือเหม�ะสมต่อก�รประกอบกิจก�รได้ 

 จ�กบทบ�ทคว�มสำ�คัญของก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ ซึ่งเป็นหนึ่งท�งเลือกสำ�คัญในก�รสร้�งแรงจูงใจให้กับสถ�บันผู้ให้บริก�ร 

สินเช่ือในก�รให้คว�มสนับสนุนท�งก�รเงินให้กับ SMEs เพื่อใช้ในก�รก่อตั้งธุรกิจตลอดจนขย�ยกิจก�ร โดยอ�ศัยหลักก�รที่ 

ภ�ครัฐจะจ่�ยค่�ชดเชยคว�มสูญเสียทั้งหมดหรือบ�งส่วนให้กับผู้ให้บริก�รสินเชื่อในกรณีที่สินเชื่อกล�ยเป็นหนี้เสีย ช่วยลด 

คว�มเสี่ยงหรือคว�มเส่ียงที่สูงเกินเกณฑ์ม�ตรฐ�นของ SMEs บ�งกลุ่ม หรือ unbankable SMEs ให้ส�ม�รถเข้�ถึงสินเช่ือ 

ในระบบได้ ผ่�นกลไกก�รดำ�เนินง�นของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม หรือ บสย. ซึ่งนับจ�กปี 2552 ที่ได้พัฒน� 

ออกแบบก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อเพิ่มจ�กก�รค้ำ�ประกันฯ เดี่ยว ม�สู่ก�รค้ำ�ประกันฯ แบบ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) 

และพัฒน�ต่อเนื่องตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�ให้เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของ SMEs และคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตลอดจนสภ�พก�รณ์และปัญห�เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวล� พร้อมทั้งขย�ยต่อยอดไปยังกลุ่มผู้ประกอบก�รร�ยย่อยระดับฐ�นร�ก 

หรือ Micro SMEs ในปี 2556 อันเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในก�รพัฒน�คว�มช่วยเหลือกลุ่มลูกค้� SMEs ร�ยย่อยที่มีขน�ดเล็กม�ก 

และยังไม่เคยได้รับโอก�สท�งก�รเงินในระบบม�ก่อน 

 และด้วยเจตน�รมณใ์นก�รมุง่สนบัสนนุตอ่ยทุธศ�สตรช์�ตแิละแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ตโิดยก�รชว่ยเหลือ SMEs 

ให้ได้รับสินเชื่ออย่�งเพียงพอและทั่วถึงตลอดจนขย�ยคว�มช่วยเหลือต่�ง ๆ ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและค�ดหวังของ SMEs 

อย่�งมีประสิทธิผลและครบวงจร รวมถึงสร้�งคว�มสมดุลเพื่อลดระดับก�รพ่ึงพิงภ�ครัฐจ�กก�รเพิ่มระดับก�รเข้�ถึงสินเชื่อของ 

SMEs กลุ่มต่�ง ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ SMEs ต�มทิศท�งก�รดำ�เนินกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ของ บสย. 

เพื่อก้�วเข้�สู่ก�รเป็นศูนย์กล�งก�รเชื่อมโยงเงินทุนและโอก�สท�งธุรกิจให้กับ SMEs สรุปดังนี้ 
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 1. แนวโน้มการค้ำาประกันสินเชื่อในระยะสั้น 

  ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อในระยะนี้มุ่งเน้นเร่งขย�ยก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อโดยก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์หรือโครงก�รที่ 

มีคว�มยืดหยุ่น (PGS Flexi) ส�ม�รถปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับคว�มต้องก�รและกลุ่มเป้�หม�ยได้ทัน 

ต่อสถ�นก�รณ์ ดังเช่น โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ PGS9 บสย. SMEs ดีแน่นอน, PGS9 บสย. SMEs บัญชีเดียว, PGS9 บสย. 

SMEs ไทยสู้ภัยโควิด, Micro4 บสย. Micro ทั่วไป, Micro4 บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด, Micro4 บสย. Micro ร�ยเล็กเสริมทุน 

ซึ่งได้แบ่งเป็นโครงก�รย่อยต�มลักษณะของลูกค้�และวัตถุประสงค์ก�รกู้ยืม โดยมีวงเงินค้ำ�ประกัน อัตร�ค่�ธรรมเนียม และสัดส่วน 

คว�มรับผิดชอบในก�รค้ำ�ประกันฯ ที่แตกต่�งกันต�มกลุ่มลูกค้� พร้อมทั้งส่งเสริมบทบ�ทก�รให้บริก�รที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน เช่น 

ก�รแก้หนี้หรือปรับโครงสร้�งหนี้ รวมท้ังก�รเป็นท่ีปรึกษ�ด้�นก�รจัดก�รท�งธุรกิจเพ่ือสร้�งพื้นฐ�นก�รดำ�เนินธุรกิจให้กับ SMEs 

ในระยะต่�ง ๆ ต�มแผนก�รพัฒน�ที่กำ�หนดไว้ด้วย 

 2. แนวโน้มการค้ำาประกันสินเชื่อในระยะกลาง 
  เป็นแนวโน้มก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อที่มุ่งเน้นขย�ยบทบ�ทธุรกรรมค้ำ�ประกันฯ รวมทั้งขย�ยบทบ�ทก�รเป็นตัวกล�ง 

เช่ือมโยงแหล่งเงินทุนของ SMEs ผ่�นนวัตกรรมท�งก�รเงินหรือตัวกล�งแหล่งเงินทุนประเภทต่�ง ๆ เพื่อขย�ยก�รให้บริก�รของ 

บสย. ให้ครอบคลุมและเพิ่มโอก�สให้ SMEs ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนจ�กช่องท�งหรือธุรกรรมค้ำ�ประกันในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น  

อ�ทิ ระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway ทั้งบนระบบ Online และ Mobile Application ซึ่งต้องดำ�เนินก�รปรับแก้ 

พระร�ชบัญญัติ บสย. เพื่อรองรับต่อก�รดำ�เนินธุรกรรมแบบใหม่ด้วย 

บริการค้ำาประกัน
 PGS Fixed

บริการค้ำาประกัน
 PGS Fixed (โครงการ PGS  

 เดิม อาทิ PGS 6, PGS 7)
 PGS Flexi (PGS 8)
 Micro 3
 Commercial (BI6, DG)

บริการค้ำาประกัน
 PGS Flexi (PGS 10)
 Micro 5
 พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ธปท. 

 (9 ต.ค.66)
 Commercial (BI9, BI10, 

 DG, Renew)
 New Products

แผนการพัฒนาการค้ำาประกันสินเชื่อและบริการของ บสย.

บสย. 1.0 (2562)

Credit Guarantor

บสย. 2.0 (2563-2564)

Credit Accelertor

บสย. สามารถเพิ่มรูปแบบ
การค้ำาประกันที่หลากหลายมากกว่า

สินเชื่อและใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งขึ้น

บสย. 3.0 (2565-2567)

Credit Enhancer

บสย. สามารถเป็นตัวกลาง
เชื่อมแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มโอกาส
เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากยิ่งขึ้น

บสย. 4.0 (2567-2568)

Credit Facilitator

บสย. เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ทางด้านเงินทุนของ SMEs

การเดินทางของ บสย. ผ่านกระบวนการ Transformation (Transformation Journey)

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

บริการค้ำาประกัน
 PGS Flexi (PGS 9)
 Micro 4
 พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ธปท.
 Commercial (BI6, BI7, BI8,  

 DG, Renew)
 New Products

บริการค้ำาประกัน
 PGS Flexi (PGS 11)
 Micro 6
 Commercial (BI11, DG)
 New Products

บริการให้ความรู้และคำาปรึกษา
แก่ SMEs

 ศูนย์ที่ปรึกษา 
 บสย. F.A. Center

บริการให้ความรู้และคำาปรึกษา
แก่ SMEs

 ศูนย์ที่ปรึกษา 
 บสย. F.A. Center

บริการให้ความรู้และคำาปรึกษา
แก่ SMEs

 ศูนย์ที่ปรึกษา 
 บสย. F.A. Center

บริการให้ความรู้และคำาปรึกษา
แก่ SMEs

 ศูนย์ที่ปรึกษา 
 บสย. F.A. Center

ระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway
 Phase 1 รูปแบบ Online Website 

 และ Mobile Application

ระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway
 Phase 2 รูปแบบ Platform เชื่อมต่อ

 กับระบบสินเชื่อของ Banks และระบบ
 ข้อมูลกับ Partners

 บริการข้อมูล 
 SMEs databank
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 3. แนวโน้มการค้ำาประกันสินเชื่อในระยะยาว 

  เป็นแนวโน้มก�รขย�ยบทบ�ทก�รเป็นแหล่งเงินทุนในก�รให้สินเชื่อเฉพ�ะด้�นสำ�หรับกลุ่ม SMEs ที่ไม่ส�ม�รถเข้�ถึง 

สินเชื่อในระบบได้ (Unbankable SMEs) อ�ทิ กลุ่ม SMEs ที่มีคว�มเสี่ยงสูงหรือไม่มีโอก�สในก�รได้รับสินเชื่อในระบบ หรือ 

กลุ่มเป้�หม�ยที่รัฐให้ก�รส่งเสริมเป็นพิเศษ โดยอ�ศัยฐ�นข้อมูลและก�รพัฒน�ระบบวิเคร�ะห์ข้อมูล SMEs ในเชิงลึกที่ต่อยอด 

ก�รให้บริก�รจ�ก SME Databank ของ บสย. พร้อมทั้งขย�ยรูปแบบ Platform ที่เช่ือมต่อระบบสินเชื่อของผู้ให้บริก�รสินเชื่อ 

และพันธมิตรต่�ง ๆ

  การค้ำาประกันสินเชื่อ SMEs ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ 

 จ�กข้อกังวลต่อภ�วะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจ SMEs มีคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินกิจก�รสูงขึ้นทั้งจ�กวงจรในก�ร 

สร้�งร�ยได้ สภ�พคล่อง และคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่ลดลง ขย�ยผลเป็นหนี้เสีย และเร่งให้ผู้ให้บริก�รสินเช่ือต่�งเพิ่ม 

คว�มระมัดระวังในก�รพิจ�รณ�สินเชื่อให้กับ SMEs ม�กขึ้น ซึ่งท้�ยสุดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้�ง ดังนั้น ภ�ครัฐและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่�งมีนโยบ�ยอย่�งเร่งด่วนในก�รบรรเท�ช่วยเหลือ SMEs รวมถึง บสย. ซึ่งได้ตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ในก�ร 

ส่งเสริมก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุนตลอดจนก�รมุ่งสนับสนุน SMEs อย่�งครบวงจร ตลอดจนก�รดำ�รงตนเป็นส่วนหนึ่งและมุ่งสร้�ง 

ประโยชน์ต่อสังคม จึงได้ออกแบบก�รช่วยเหลือให้ครบวงจรทั้งในด้�นก�รให้คำ�ปรึกษ�เชิงลึก พร้อมทั้งด้�นก�รเงินผ่�นโครงก�ร 

ค้ำ�ประกันสินเชื่อในวิกฤตท�งเศรษฐกิจต่�ง ๆ เรื่อยม�

ผลงานการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย. ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

 และในปัจจุบันที่ประเทศประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 นั้น บสย. ภ�ยใต้ม�ตรก�รช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบก�ร SMEs ของหน่วยง�นกำ�กับดูแลดังเช่น ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงก�รคลังที่มุ่งเน้นช่วยเหลือ 

ทั้งภ�คธุรกิจและภ�คประช�ชน ภ�ยใต้ม�ตรก�รสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท. โดยได้รับคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�กทั้งภ�ครัฐและ 

เอกชนรวมถึงสถ�บันก�รเงินแต่ละแห่งครอบคลุมธน�ค�รพ�ณิชย์ และสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ (SFIs) โดยมีโครงก�รท่ีสำ�คัญ 

อ�ทิ โครงก�ร บสย. SMEs สร้�งไทย โครงก�ร บสย. SMEs พลิกฟื้นท่องเที่ยว โครงก�ร บสย. SMEs ชีวิตใหม่ และโครงก�ร PGS 

ระยะพิเศษ (Soft Loan Plus)รวมทั้งกำ�หนดม�ตรก�รผ่อนปรนเง่ือนไขหรือช่วยบรรเท�ภ�ระของลูกหนี้ปัจจุบันภ�ยใต้โครงก�ร 

PGS 5-7 ขย�ยเวล� เพ่ือขย�ยระยะเวล�ค้ำ�ประกันเพิ่ม 5 ปี โดยไม่คิดค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน และก�รพักชำ�ระค่�ธรรมเนียม 

ก�รค้ำ�ประกัน เป็นต้น

 ยอดอนุมัติค้ำาประกัน (ลบ.)    LG อนุมัติ (ฉบับ)    จำานวนลูกค้า SMEs (ราย)    %GDP Growth

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
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ที่มา : ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  ปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินงาน

 ภ�ยใต้บริบทก�รเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นที่ บสย. ต้ังอยู่ อันส่งผลกระทบที่ท้�ท�ยและ 

สนับสนุนต่อก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ในระยะต่�ง ๆ สรุปเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  ปัจจัยภายนอก

 1. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จ�กภ�วะก�รระบ�ดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) 

นับจ�กปี 2563 - 2564 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นคว�มท้�ท�ยของทุกภ�คส่วนทั้งต่อก�รแพร่ระบ�ดในภ�วะปัจจุบันและ 

ท่ีอ�จเกิดขึ้นใหม่ในอน�คต ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและคว�มเชื่อมั่นท�งเศรษฐกิจ โดยผลกระทบและระยะก�รฟื้นฟ ู

ที่แตกต่�งกัน (Uneven) ทั้งในมิติของพ้ืนที่ ส�ข�ธุรกิจ และกลุ่มแรงง�นโดยในเบื้องต้นประม�ณก�รว่�มูลค่�ท�งเศรษฐกิจและ 

ก�รบริโภคของภ�คประช�ชนในภ�พรวมจะค่อย ๆ ฟื้นตัวเข้�สู่ระดับเดิมก่อนวิกฤตโรคระบ�ดภ�ยในปี 2566 ภ�ยใต้ม�ตรก�ร 

ก�รช่วยเหลือที่สมดุลของภ�ครัฐและก�รเข้�ถึงกลุ่มเปร�ะบ�ง (Targeted) ได้อย่�งทั่วถึง

 2.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ภ�ยใต้มุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มก�รฟื้นตัวต่อเนื่องด้วยคว�มระมัดระวังและในภ�พ 

คว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รแพร่ระบ�ดในช่วงต่อไปท่ีอ�จจะอยู่ในวงจำ�กัด  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจ�กก�รปรับตัวอุปสงค์ในประเทศ 

ท่ีปรับตัวดีขึ้นรวมถึงก�รขย�ยตัวของภ�คส่งออกและภ�คก�รท่องเที่ยวซ่ึงค�ดว่�ในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติประม�ณ 

5 ล้�นคน อันนำ�ไปสู่ภ�วะคว�มต้องก�รสินเชื่อต่อเนื่องทั้งในกลุ่มผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่และ SMEs เพื่อเสริมสภ�พคล่องและ 

ขย�ยกิจก�รในกลุ่มธุรกิจต่�ง ๆ โดยมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของเศรษฐกิจและก�รเงินโลก อ�ทิ ก�รปรับเพิ่มอัตร�ดอกเบี้ย 

นโยบ�ยของธน�ค�รกล�งของประเทศต่�ง ๆ ก�รไหลออกของเงินทุนเคลื่อนย้�ยระหว่�งประเทศ และแนวโน้มก�รชะลอม�ตรก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบ�ลประเทศต่�ง ๆ รวมทั้งผลกระทบอันเกิดจ�กปัจจัยด้�นภูมิรัฐศ�สตร์ของโลกด้วย

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจของ ธปท.

ภาพรวมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้

ขาดสภาพคล่อง
ชั่วคราว ต้องการ

สภาพคล่องเพิ่มเติม

กระทบมาก
มีปัญหาชำาระหนี้

เติมรายได้
ผ่านมาตรการการคลัง

เติมทุนหมุนเวียน
ผ่าน SFls

Soft Loan 
มีข้อจำากัด

สินเชื่อฟื้นฟู

กองทุน BSF
เพื่อรักษาสภาพคล่อง

ของการระดมทุน
ในตลาดตราสารหนี้

พักชำาระหนี้ / ปรับโครงสร้างหนี้

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ / 
ไกล่เกลี่ยหนี้

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
โครงการพักทรัพย์ พักหนี้

(กรณีมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน)

ปรับปรุงวิธีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำาระหนี้

ยืดหยุ่นรองรับ
ความไม่แน่นอน

ครอบคลุมการแก้ไข
ปัญหาที่หลากหลาย

ตอบโจทย์ลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบทุกกลุ่ม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

รายย่อย ธุรกิจ SMEs ธุรกิจขนาดใหญ่

แก้
หนี้
เดิม

กระทบไม่มาก
ยังชำาระหนี้ได้ 1 มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ

ผู้ประกอบธุรกิจ
(วงเงิน : 250,000 ล้านบาท)

2 การทำา Asset Warehousing 
โครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้”
(วงเงิน : 100,000 ล้านบาท)



รายงานประจำาปี 2564

90

 3.  อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งที่เกิดจ�กก�รปรับตัวต�มต้นทุนของผู้ประกอบก�รที่ปรับเพิ่มขึ้นและต�มทิศท�งของ 

ร�ค�สินค้�โภคภัณฑ์และน้ำ�มันโลกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบก�รจำ�เป็นต้องส่งผ่�นภ�ระต้นทุนไปสู่ผู้บริโภคม�กข้ึน อันส่งผล 

ภ�คครัวเรือนที่อยู่ในภ�วะเปร�ะบ�งให้กำ�ลังซื้อของลดลงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2565 ธปท. ค�ดก�รณ์ว่�อัตร�เงินเฟ้อยังคงอยู่ในกรอบ

เป้�หม�ยที่ร้อยละ 1-3 แต่ยังคงต้องติดต�มภ�วะ Supply Disruption ที่อ�จยืดเยื้อและส่งผลให้เกิดคว�มเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ 

 4.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในก�ร 

ดำ�เนินง�นทั้งต่อชีวิตประจำ�วันและภ�คธุรกิจอย่�งต่อเนื่องและเด่นชัด โดยเฉพ�ะในช่วงของก�รแพร่ระบ�ด COVID-19 และ 

ขย�ยวงกว�้งสู่ภ�คก�รเงนิอย�่งรวดเร็ว กอ่ใหเ้กดิผลดีในก�รก้�วผ�่นขอ้จำ�กดัก�รดำ�เนนิง�นต�่ง ๆ  ทัง้ในด�้นรปูแบบก�รให้บรกิ�ร 

และก�รให้คว�มช่วยเหลือ SMEs ให้ครอบคลุมและสะดวกย่ิงข้ึน ตลอดจนก�รบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูล SME ของ บสย. อันนำ�ม�ซ่ึง 

โอก�สในก�รยกระดับบทบ�ทของ บสย. ในก�รเป็นผู้ให้บริก�รข้อมูล SME ในอน�คตได้ต่อไป ขณะเดียวกันก่อให้เกิดคว�มเสี่ยง 

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศที่เพิ่มขึ้นและคว�มท้�ท�ยที่เพิ่มขึ้นจ�กรูปแบบหรือแหล่งเงินทุนท�งเลือกใหม่อื่น ๆ ทดแทน 

 5.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จ�กนโยบ�ยก�รพัฒน�โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจด้วยมุ่งหวังเสริมสร้�ง 

คว�มแข็งแกร่งและยกระดับศักยภ�พก�รแข่งขันของประเทศอย่�งยั่งยืน ทั้งจ�กโครงก�รพัฒน�พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และนโยบ�ยส่งเสริมก�รเติบโตท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศทั้งในระดับ 

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ตลอดจนข้อตกลงก�รค้�ต่�ง ๆ อ�ทิ คว�มตกลงหุ้นส่วน 

ท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ซึ่งจะเสริมสร้�งโอก�สให้กับ 

ผู้ประกอบก�รในทุกระดับรวมทั้งผู้ประกอบก�ร SMEs ตลอดห่วงโซ่อุปท�น สอดรับกับบทบ�ทของ บสย. ในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่น

และเปน็กลไกบรหิ�รคว�มเสีย่งใหก้บัผูใ้หบ้รกิ�รท�งก�รเงนิในก�รกระจ�ยสนิเช่ือและใหค้ว�มช่วยเหลอืใหแ้ก่ผู้ประกอบก�ร SMEs 

ในอุตส�หกรรมต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่�งทั่วถึง

 6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จ�กประม�ณก�รท�งด้�นโครงสร้�งประช�กรท่ีค�ดว่�ประเทศไทยจะเข้�สู่สังคม 

ผู้สูงอ�ยุ (Aging Society) นับจ�กปี 2564 และจะส่งผลกระทบทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอน�คตอย่�งหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ ทั้งต่อก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ แรงง�น และรูปแบบก�รบริโภคซึ่งมีแนวโน้มก�รบริโภคลดลง นอกจ�กนี้จ�กคว�มเปร�ะบ�ง 

จ�กฐ�นะท�งก�รเงินที่ลดลงของภ�คครัวเรือนกอปรกับภ�ระหนี้สินครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องโดยเฉพ�ะผลพวง 

จ�กก�รแพร่ระบ�ดโรคระบ�ด ในขณะที่ภ�วะเศรษฐกิจยังเป็นอุปสรรคกดดันต่อก�รขย�ยตัวของก�รใช้จ่�ยภ�คครัวเรือนและ 

ก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงในก�รผิดนัดชำ�ระหนี้ในภ�คก�รเงินด้วย

  ปัจจัยภายใน

 1.  ความเชี่ยวชาญด้านการค้ำาประกันสินเชื่อและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นทักษะเฉพ�ะท�ง อันเกิดจ�กก�ร 

สั่งสมประสบก�รณ์และคว�มเช่ียวช�ญอย่�งต่อเนื่องของ บสย. อันนำ�ม�ซ่ึงคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน ประสมประส�นกับ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท�งก�รเงินต่�ง ๆ ส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นของ บสย. มีคว�มคล่องตัวและส�ม�รถจำ�กัดคว�มเสียห�ย 

ภ�ยใต้กรอบท่ีว�งไว้ ส�ม�รถคงบทบ�ทในก�รเป็นเคร่ืองมือท�งก�รเงินหนึ่งที่สำ�คัญของภ�ครัฐในก�รพัฒน�และส่งเสริม 

ผู้ประกอบก�ร SMEs ของประเทศรวมถึงก�รเป็นเครื่องมือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญให้กับผู้ให้บริก�รสินเชื่อ SMEs 

 2.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำาประกันสินเชื่อท่ีหลากหลาย อีกหนึ่งคุณสมบัติเฉพ�ะตัวและยุทธศ�สตร์สำ�คัญหน่ึง 

ของ บสย. ในก�รก้�วสู่ก�รเป็น Credit Accelerator ที่มุ่งเน้นพัฒน�ผลิตภัณฑ์ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่ออย่�งหล�กหล�ย พร้อมทั้ง 

ขย�ยกลุม่ผลติภณัฑ์ที ่บสย. ดำ�เนนิก�รเองได ้(Commercial Product) ควบคูกั่บก�รพฒัน� Credit Scoring Model อย�่งต่อเน่ือง 

เพือ่จำ�กดัคว�มเสยีห�ยทีอ่�จเกดิขึน้ได ้รองรบัต่อก�รขย�ยบทบ�ทและสนบัสนนุตอ่ก�รเตบิโตขององคก์รในอน�คต รวมถงึรปูแบบ 

ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีคว�มยืดหยุ่นส�ม�รถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต�มสภ�วก�รณ์ต่�ง ๆ และรองรับต่อคว�มต้องก�รที่แตกต่�ง 

ของ SMEs ได้ม�กยิ่งขึ้นและนำ� บสย. ไปสู่ก�รเป็น Credit Enhancer ต่อไปในอน�คต 



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 91

 3. ความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันต่าง ๆ เป็นสมรรถนะเชิงรุกที่ส่งเสริมคุณค่�ในก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ให้เป็นไป 

อย�่งร�บรืน่และสอดคลอ้งกับคว�มตอ้งก�รของผูม้สีว่นไดส่้วนเสีย โดยเฉพ�ะในก�รผส�นคว�มช่วยเหลือ SMEs กับพันธมติรต�่ง ๆ  

ที่หล�กหล�ย ภ�ยใต้ช่องท�งหลักนับจ�กบุคล�กรตลอดจนระบบง�นและเทคโนโลยีส�รสนเทศต่�ง ๆ นอกจ�กนี้คว�มเป็นกล�ง 

ของ บสย. ยังส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นของ บสย. นำ�ม�ซึ่งข้อมูลหล�ยระดับที่เช่ือมโยงกัน และพร้อมต่อก�รประยุกต์ใช้ต�ม 

คว�มต้องก�รทั้งในด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ และก�รทำ�ตล�ดลูกค้� เป็นต้น

 4. ความน่าเชื่อถือ ผลจ�กก�รเป็นรัฐวิส�หกิจและสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจเพียงแห่งเดียวที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ 

SMEs ผ่�นกลไกบริก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ส่งผลให้ บสย. ได้รับก�รยอมรับจ�กผู้มีส่วนได้เสียในก�รดำ�เนินง�นที่มุ่ง 

สร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน พร้อมกับก�รให้คว�มช่วยเหลือ SMEs อย่�งเป็นระบบ และมีผลก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือเติบโตอย่�ง 

ต่อเนื่องโดยเฉพ�ะในช่วยวิกฤต COVID-19 ที่ บสย. ได้เป็นกลไกสำ�คัญในก�รร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐและผู้ให้บริก�ร 

สินเช่ือต่�ง ๆ ในก�รสนับสนุนสินเชื่อให้กับ SMEs ถึงแม้จะมีคว�มเสี่ยงในระดับสูง ตลอดจนก�รร่วมมือกับพันธมิตรต่�ง ๆ 

เพื่อส่งเสริมคว�มรู้และให้คำ�ปรึกษ�ท�งก�รเงินกับผู้ประกอบก�ร  SMEs ผ่�น บสย. F.A. Center อย่�งครบวงจร

 5. การบริหารจัดการองค์กร จ�กคว�มตระหนักถึงภ�ระหน้�ที่ในก�รช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs อย่�งเต็มกำ�ลัง 

พร้อมกับก�รสร้�งคว�มเติบโตและก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ก�รเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) 

ดว้ยก�รยกระดบัก�รบรหิ�รจดัก�รองคก์รในทกุด�้นผ�่นระบบคณุภ�พทีส่ำ�คญัอย�่งตอ่เนือ่งอ�ท ิState Enterprise Performance 

Appraisal (SEPA), State Enterprise Assessment Model (SE-AM) และเกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ หรือ Thailand Quality 

Award (TQA) เพื่อผลักดันยุทธ์ศ�สตร์องค์กรในระดับต่�ง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กรในระยะต่�ง ๆ อย่�งสมดุลและยั่งยืน

ปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินงาน

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 

อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเงิน

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การค้ำาประกันสินเชื่อที่หลากหลาย 

ความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันต่าง ๆ

ความน่าเชื่อถือขององค์กร

ความเชี่ยวชาญด้านการค้ำาประกันสินเชื่อ
และการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
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  ทิศทางการดำาเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร

 

 นับจ�กประวัติศ�สตร์ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ในก�รเป็น Credit Guarantor หรือ ก�รเป็นผู้ค้ำ�ประกันสินเชื่อ 

ที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบก�ร SMEs ให้เข้�ถึงแหล่งเงินทุนตลอดจนได้พัฒน�ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Portfolio Guarantee Scheme (PGS) 

เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รบรรเท�คว�มเดือดร้อนของ SMEs ในช่วงหลังวิกฤต “Hamburger Crisis” ที่ลุกล�มไปทั่วโลกในปี 2552 

เพื่อจูงใจและเสริมสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้ให้บริก�รสินเชื่อภ�ยใต้เงื่อนไขหนี้เสีย NPG (NPL ในส่วนที่ บสย. ค้ำ�ประกัน) และภ�ครัฐ 

ส�ม�รถรับรู้ได้ถึงเพด�นคว�มเสียห�ยในก�รอุดหนุนด้�นงบประม�ณดำ�เนินก�ร ส่งผลให้สินเชื่อกระจ�ยเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทย

ให้ได้รับเงินทุนที่เพียงพอต่อก�รเสริมสภ�พคล่องและขย�ยกิจก�รได้อย่�งทันท่วงที 

 แต่จ�กก�รทบทวนปัจจัยสภ�พแวดล้อม คว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสีย และส�รสนเทศเปรียบเทียบต่�ง ๆ อย่�งต่อเนื่อง 

รวมถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มได้เปรียบท�งยุทธศ�สตร์ คว�มส�ม�รถพิเศษขององค์กรทั้งในปัจจุบันและระยะถัดไป รวมถึง 

Digital Technology  นำ�ม�ซึ่งก�รทบทวนทิศท�งก�รดำ�เนินง�นและยุทธศ�สตร์องค์กรอย่�งเหม�ะสมต่อสถ�นก�รณ์ในก�ร 

ยกระดับบทบ�ทก�รเป็นตัวกล�งและศูนย์กล�งก�รเช่ือมโยงแหล่งเงินทุนของ SMEs ของ บสย. อันประกอบด้วยยุทธศ�สตร ์

ที่ต่อเนื่องจ�กแผน Transformation จำ�นวน 4 ยุทธศ�สตร์ และหนึ่งยุทธศ�สตร์สนับสนุน ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์ Credit Accelerator มุ่งเน้นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่ บสย. ดำ�เนินก�รได้เอง (Commercial Product) 

เพื่อเพิ่มร�ยได้ Fee-based Income รวมทั้งก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่ (New Customer Segment) เพื่อเพิ่มยอดก�รค้ำ�ประกัน 

สินเชื่อในก�รช่วยเหลือ SMEs ให้ครอบคลุมม�กยิ่งขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมก�รศึกษ�แนวท�งก�รขอเพิ่มทุนเพื่อให้ บสย. ส�ม�รถ 

รองรับคว�มเสี่ยงจ�กก�รขย�ยธุรกรรมก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อจ�ก Commercial Product ได้ม�กขึ้นในอน�คต

  กลยุทธ์การดำาเนินงาน : 
  1. ขย�ยปริม�ณก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ Commercial Product และพัฒน�รูปแบบที่มี Margin ม�กขึ้น 

  2. ขย�ยฐ�นลูกค้�เจ�ะกลุ่ม Segmentation/Non-Bank 

  3. ขอเพิ่มทุนจ�กรัฐ เพื่อรองรับก�รขย�ยปริม�ณ Commercial Product 

 2.  ยุทธศาสตร ์SMEs Growth Companion เสรมิสร�้งองคค์ว�มรู ้(Financial Literacy) และโอก�สในก�รดำ�เนนิธรุกิจ 

ใหก้บั SMEs ผ�่นก�รอบรมใหค้ว�มรูแ้ละพฒัน�ทกัษะในก�รดำ�เนนิธุรกจิด�้นต�่ง ๆ  และท่ีสำ�คญั บสย. จะเปน็ทีป่รึกษ�ท�งก�รเงนิ 

และเช่ือมโยง SMEs กับสถ�บันก�รเงินเพื่อเพิ่มโอก�สในก�รเข้�ถึงสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนก�รเติบโตท�งธุรกิจและเสริมสร้�ง 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันให้กับ SMEs ในระยะย�ว  

  กลยุทธ์การดำาเนินงาน :
  1. สร้�งคว�มรู้ท�งก�รเงินและก�รประกอบธุรกิจ

 3.  ยุทธศาสตร์ Financial Gateway เป็นก�รเช่ือมโยงแหล่งเงินทุนและผู้ประกอบก�ร SMEs โดยผ่�นก�รพัฒน� 

ช่องท�งก�รค้ำ�ประกันของ บสย. เพ่ิมเติมในรูปแบบ Digital Platform เพื่อใช้เป็น Financial Gateway ให้ส�ม�รถเชื่อต่อกับ 

ระบบก�รให้บริก�รสินเชื่อของสถ�บันก�รเงินผ่�น Online Platform ซึ่งเป็นกระบวนก�รที่รวดเร็วและลดขั้นตอนของ 

เอกส�รต่�ง ๆ รวมถึงรองรับก�รให้บริก�รผู้ประกอบก�ร SMEs ในรูปแบบต่�ง ๆ ของ บสย. อ�ทิ ก�รให้บริก�รของศูนย์ที่ปรึกษ� 

F.A. Center และก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยง�นพันธมิตร

  กลยุทธ์การดำาเนินงาน : 
  1. พัฒน� Financial Gateway 

  4.  ยุทธศาสตร์ SMEs Data Bank เน่ืองจ�กกระแสโลก�ภิวัฒน์ที่เป็นยุค Digitalization บสย. ซึ่งเป็นองค์กร 

ท่ีมีฐ�นข้อมูลลูกค้� SMEs อยู่ในมือจำ�นวนม�ก บสย. จึงนำ�โอก�สน้ีม�พัฒน� ว�งระบบก�รบริห�ร Data Structure ให้ตอบสนอง 

ต่อก�รใช้ข้อมูลแบบ Data Analytics ซึ่งข้อมูลเหล่�นี้จะส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดได้ทั้งในด้�นก�รค�ดก�รณ์ SMEs เพ่ือนำ�ไปสู่ 
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ก�รพัฒน�ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริก�ร ก�รจัดทำ�แผนก�รตล�ด รวมท้ังก�รบริห�รคว�มเส่ียง ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ 

ของ บสย. ในก�รดำ�เนินธุรกิจในอน�คต 

  กลยุทธ์การดำาเนินงาน : 
  1. พัฒน� TCG Data Management

  2. พัฒน� Data Governance

 5.  ยุทธศาสตร์สนับสนุน มุ่งเน้นก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง ๆ เพ่ือสนับสนุนและผลักดันก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มยุทธศ�สตร์ท้ัง 4 ด้�นให้ประสบคว�มสำ�เร็จ รวมทั้ง เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์มีคว�มสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

ในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รองค์กรและกระบวนก�รปฏิบัติง�น โดยก�รประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภ�พที่สำ�คัญ ได้แก่ 

หลักเกณฑ์ก�รประเมินกระบวนก�รปฏิบัติง�นและก�รจัดก�ร Enablers ของรัฐวิส�หกิจ และร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ (Thailand 

Quality Award: TQA) เป็นต้น 

 พร้อมกันนี้ บสย.ได้แสดงคว�มเช่ือมโยงของยุทธศ�สตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันผ่�นแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 

ซึ่งแบ่งกลุ่มกลยุทธ์ออกเป็น 4 ด้�น ต�มมุมมอง Balanced Scorecard พร้อมกับตัวชี้วัดและเป้�หม�ยแห่งคว�มสำ�เร็จประกอบไว้ 

ดังนี้  

P8

KPI สำาคัญ Target

 Net Profit  432 ล้านบาท
 Core Business

- รายได้สุทธิ
   การค้ำาประกันฯ

- 602 ล้านบาท

- รายได้สุทธิเก็บหนี้ - 186 ล้านบาท

 Non-Core Business

- รายได้สุทธิการลงทุน - 274 ล้านบาท

- รายได้สุทธิสภาพคล่อง - 167 ล้านบาท

- รายได้ Cross Sell - 2 ล้านบาท

 วงเงินค้ำาประกันฯ รัฐ  80,000 ล้านบาท
 วงเงินค้ำาประกันฯ ทำาเอง  10,000 ล้านบาท

 SMEs Penetration  25%
 Non-Bank ค้ำาเพิ่ม  2 หน่วยงาน

 จำานวน Product  2 Product ใหม่
 เงินเก็บหนี้  290 ล้านบาท

 Success rate การให้
  ความรู้

 24%

 จำานวน SMEs ได้รับ
  ความรู้

 2,850 ราย

 รายได้สาขา > ค่าใช้จ่าย  มากกว่า 5%
 % การรับรู้ Brand   

  Awareness

 Internal 80%
  External 50%

 % ความสำาเร็จแผน  100%

 คะแนนประเมิน ITA  มากกว่า 90 คะแนน  
  และไม่น้อยกว่า
  คะแนนจริง
  ที่ดำาเนินการได้

 % ความสำาเร็จแผน  100%

Vision : ศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้แก่ SMEs 
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ 1    ยุทธศาสตร์ 2    ยุทธศาสตร์ 3    ยุทธศาสตร์ 4    ยุทธศาสตร์สนับสนุน  
 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าสำาคัญ    สนับสนุนเป้าหมาย Positioning

Pr
oc

es
s

F1 เพิ่มรายได้ Fee-based 
และ Core Business

F2 เพิ่มรายได้จาก
Non-Core Business

C1 ขยายปริมาณ
การค้ำาประกัน

P2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเก็บหนี้

P5 ปรับรูปแบบสาขา
เป็น Profit Center

L5 Stackholder 
& Customer 
Management

Fi
na

nc
e

C
us

to
m

er
Le

ar
ni

ng
 &

 G
ro

w
th

F เพิ่มกำาไร

C2 ขยายฐานลูกค้าเจาะกลุ่ม 
Segmentation / Non-Bank

P1 พัฒนา
Product

มุ่ง Commercial

P3 ภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Branding)

P4 เพิ่ม
Cross Selling

P6 พัฒนา TCG Data 
Management & Data 

Governance

P7 พัฒนา
Financial
Gateway

P8 สร้างความรู้
ทางการเงินและ

การประกอบธุรกิจ

L7 การขอ
เพิ่มทุนจากรัฐ

L1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ IT

L3 การบริหารจัดการ
ภายใต้ CSR

L6 การบริหารจัดการ
ภายใต้ CG

L2 HR Re-skill & up-skill 
และพัฒนาระบบ HR support

C1, C2

C1, C2

C1, C2

L4 ส่งเสริม KM 
& Innovation
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  การดำาเนินงานโดยรวมขององค์กร

  การค้ำาประกันสินเชื่อ

  ก�รออกผลิตภัณฑ์ทุกโครงก�รในปี 2564 บสย. ได้ใช้ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อแบบ Indirect Guarantee (SMEs ติดต่อกับ

สถ�บันก�รเงินก่อนส่งให้ บสย. ค้ำ�ประกันฯ) โดยมีม�ตรฐ�นระยะเวล�ก�รให้บริก�รด้�นก�รพิจ�รณ�อนุมัติค้ำ�ประกันสินเชื่อ 

มีระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�ร 3 วันทำ�ก�รนับจ�กวันที่ บสย. ได้รับเอกส�รครบถ้วน ถูกต้อง

  

  กลุ่มลูกค้าของ บสย. 

 บสย. ได้ดำ�เนินก�รทบทวนเกณฑ์ก�รจำ�แนกกลุ่มลูกค้� โดยแบ่งผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) 

ต�มขน�ดวงเงินค้ำ�ประกันสินเชื่อ บสย. ของลูกค้�แต่ละร�ย (Size of Loan Guarantee) จำ�นวน 3 กลุ่ม ดังนี้

 1.  กลุ่มลูกค้�ร�ยย่อย (Retail Enterprises: Retail) หม�ยถึง กลุ่มลูกค้�ที่มีวงเงินค้ำ�ประกันฯ ไม่เกิน 1 ล้�นบ�ท

 2.  กลุ่มลูกค้�ขน�ดเล็ก (Small Enterprises: Small) หม�ยถึง กลุ่มลูกค้�ที่มีวงเงินค้ำ�ประกันฯ เกิน 1 ล้�นบ�ท แต่ไม่เกิน  

  3 ล้�นบ�ท

 3.  กลุ่มลูกค้�ขน�ดกล�ง (Medium Enterprises: Medium) หม�ยถึง กลุ่มลูกค้�ที่มีวงเงินค้ำ�ประกันฯ เกิน 3 ล้�นบ�ท  

  ขึ้นไป

ลูกค้า ธนาคาร บสย.

SMEs
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

จัดทำาแบบฟอร์ม
คำาขอฯ บสย.

ส่งคำาขอให้ บสย. 
ค้ำาประกัน ผ่านช่องทาง 

Website (ระบบ Online)

ธนาคาร
ตั้งวงเงินให้ลูกค้า

รับเอกสาร
คำาขอค้ำาประกันสินเชื่อ*

ตรวจสอบและพิจารณา
ค้ำาประกันสินเชื่อ

 อนุมัติ
การค้ำาประกันสินเชื่อ

ตรวจสอบรับชำาระ
ค่าธรรมเนียม

ออกหนังสือค้ำาประกัน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ELG) ส่งให้ธนาคาร

 ปฏิเสธ
การค้ำาประกันสินเชื่อ

คืนค่าธรรมเนียม
การค้ำาประกัน

ยื่นขอสินเชื่อ*
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  กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเชื่อ

 บสย. ได้มีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์อย่�งต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อผู้ประกอบก�ร SMEs ทุกกลุ่มเป้�หม�ย โดยในปี 2564 

มีผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันแบ่งออกเป็น

 1)  Government Products เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รส่งเสริมและสนับสนุนงบประม�ณจ�กรัฐบ�ล เพื่อช่วยเหลือ 

  ผู้ประกอบก�ร SMEs ต�มแนวนโยบ�ยของภ�ครัฐ ได้แก่

   โครงก�ร PGS ระยะที่ 9 บสย. SMEs สร้�งช�ติ สำ�หรับผู้ประกอบก�ร SMEs โดยมีก�รจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกัน 

   ไปยัง SMEs กลุ่มต่�ง ๆ ที่หล�กหล�ย เช่น โครงก�รย่อย บสย. SMEs ดีแน่นอน, บัญชีเดียว SMEs ที่ได้รับสินเชื่อ 

   หนังสือค้ำ�ประกัน (LG) นำ�เข้�-ส่งออก สินเชื่อเช่�ซื้อรถยนต์ ไทยสู้ภัยโควิด ค้ำ�จุน ไทยสู้ภัยโควิด 2 ท่องเที่ยวฯ  

   สร้�งไทย รอบที่ 1 เป็นต้น

   โครงก�ร Micro ระยะที ่4 บสย. Micro ตอ้งชนะ สำ�หรบัชว่ยเหลอืผูป้ระกอบก�รร�ยย่อย พอ่ค�้-แมค่�้ อ�ชพีอิสระ  

   เช่น โครงก�รย่อย บสย. Micro ทั่วไป สร้�งอ�ชีพ และไทยสู้ภัยโควิด เป็นต้น

   โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบก�รใหม่ (Start-up) และโครงก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบก�ร 

   เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innobiz)

   โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ PGS ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส เป็นม�ตรก�รเพื่อช่วยผู้ประกอบก�ร SMEs  

   ที่ได้รับสินเชื่อต�ม พ.ร.ก. Soft Loan จ�ก ธปท. เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับสถ�บันก�รเงินในก�รปล่อยสินเชื่อ 

   ระยะย�วให้แก่ SMEs โดยใช้กลไก บสย. ค้ำ�ประกันหลังจ�กส้ินสุดระยะเวล�สินเชื่อ Soft Loan (เริ่มคุ้มครอง 

   ในปีที่ 3 ถึง 10)

   โครงก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือภ�ยใต้ พ.ร.ก. ก�รให้คว�มช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจ�ก 

   ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะช่วยสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่สถ�บันก�รเงินในก�ร 

   ปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และเป็นก�รสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภ�พที่ต้องก�รสินเชื่อแต่ 

   หลกัประกนัไมเ่พยีงพอใหม้โีอก�สเข้�ถงึสินเช่ือจ�กสถ�บนัก�รเงนิ หรือผูป้ระกอบธุรกิจทีม่ปีญัห�ด�้นสภ�พคลอ่ง 

   ให้ส�ม�รถประกอบธุรกิจต่อไปได้ 

   โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ขย�ยระยะเวล�ค้ำ�ประกันสินเชื่อโครงก�ร PGS 5 ถึง 7

 2)  Commercial Products เป็นผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ บสย. ดำ�เนินก�รเอง โดยไม่มีงบประม�ณสนับสนุน 

  จ�กภ�ครัฐ ได้แก่

   โครงก�ร PGS Renew เป็นโครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อให้แก่ลูกค้�เดิมของ บสย. ที่ครบกำ�หนดอ�ยุก�รค้ำ�ประกัน 

   จ�กโครงก�ร PGS

   โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อร�ยสถ�บันก�รเงิน (Bilateral Phase 6) เป็นโครงก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือที่สถ�บัน 

   ก�รเงินตกลงร่วมกับ บสย. เพ่ือทำ�ผลิตภัณฑ์ และกำ�หนดเง่ือนไขให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของสถ�บันก�รเงิน 

   แต่ละแห่ง

 โดยไดก้ำ�หนดขัน้ตอนในก�รพฒัน�ผลติภณัฑ ์แบ่งเปน็ 6 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย Initiation Stage, Develop Product Stage, 

Due Diligence Stage, Approval Stage, Communication Stage และ Post Launch Stage ต�มลำ�ดับ ดังนี้
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 สำ�หรบัแนวท�งในก�รพฒัน�ผลติภณัฑข์องป ี2564 นัน้ ไดม้กี�รนำ�ปจัจยันำ�เข�้ โดยก�รสำ�รวจคว�มตอ้งก�รของลูกค�้ SMEs  

ภ�ครัฐ  สถ�บันก�รเงิน  คู่ค้� ม�ใช้พัฒน�ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกัน โดยจะมีก�รจัด Segment ลูกค้� และวิเคร�ะห์ Gap analysis 

เพื่อให้ได้ Solution ในก�รแก้ Pain points ของลูกค้�และสถ�บันก�รเงินคู่ค้�รวมท้ังยังได้นำ�ปัจจัยด้�นก�รเงินเพื่อพิจ�รณ� 

ในส่วนของร�ยได้ ต้นทุน และผลกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นรวมถึงต้องพิจ�รณ�ปัจจัยด้�นอ่ืน ๆ เช่น ก�รวิเคร�ะห์คว�มเส่ียง ก�รกำ�หนด 

ร�ค�และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักก�ร Risk Base Pricing, Risk Sharing และ Credit Scoring ม�ประยุกต์ใช้ เป็นต้น 

จ�กปัจจัยนำ�เข้�ทั้งหมดดังกล่�วจะทำ�ให้ได้ถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย คุณสมบัติผู้กู้ ประเภทสินเชื่อ 

วงเงินค้ำ�ประกัน รวมถึงอัตร�ค่�ธรรมเนียมและรูปแบบก�รค้ำ�ประกัน

 

 และนับจ�กปี 2563 ที่ได้เริ่มนำ�หลักก�ร Risk Base Pricing ม�ประยุกต์ใช้ ต่อเนื่องม�ในปี 2564 ที่ได้นำ�หลักก�รดังกล่�ว 

ม�ประยุกต์ใช้ในทุกผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อ โดยตั้งเป้�หม�ยยอดอนุมัติก�รค้ำ�ประกันอย่�งน้อยร้อยละ 10 ของวงเงินโครงก�ร 

ในแต่ละรูปแบบโครงก�รย่อยที่ได้รับอนุมัติ และได้เริ่มทดสอบก�รนำ�หลักก�ร Risk Sharing ม�ประยุกต์ใช้กับก�รออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในปี 2564

 

 ดังนั้น ต�มแผนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อ ไม่ว่�จะเป็นกลุ่ม Government Products หรือ Commercial 

Products จะต้องมีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเช่ือให้มีคว�มหล�กหล�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของสถ�บัน 

ก�รเงินต่�ง ๆ ในก�รนำ�กลไกก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ม�ใช้บริห�รคว�มเสี่ยงในก�รปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ในก�รชว่ยเหลอื SMEs ใหเ้ข�้ถงึแหล่งเงนิทนุในระบบไดม้�กยิง่ขึน้ และยงัส�ม�รถลดก�รพึง่พ�งบประม�ณของรฐับ�ลในก�รจดัทำ� 

โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ รวมทั้งช่วยสร้�งร�ยได้ค่�ธรรมเนียมต่�ง ๆ ให้แก่ บสย. โดยมีร�ยละเอียดแผนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของ 

บสย. ปี 2564 – 2568 แสดงต�มแผนภ�พดังต่อไปนี้

4   ออกแบบกระบวนการ

จัดทำา SOP

1   สำารวจความต้องการ

ของกลุ่มลูกค้า SMEs /

รัฐ / Bank / คู่ค้า

2   จัดทำาข้อกำาหนด

ที่สำาคัญของผลิตภัณฑ์

   3   ออกแบบผลิตภัณฑ์

  กำาหนดกลุ่มลูกค้า

  (Segmentation)

  Risk Base Pricing  

  & Risk Sharing

  Financial Projection

5   วางแผนสื่อสารการตลาด

*นำาเข้าคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับประเด็น
 ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
**ระยะเวลาในการออกผลิตภัณฑ์ 3-4 สัปดาห์

6   หารือหน่วยงานภายใน

ที่เกี่ยวข้อง

7   ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการตามข้อคิดเห็น

ของหน่วยaงานภายใน

ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์

กระบวนการ

พัฒนาระบบ

10  คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

กำากับความเสี่ยง*

11  คณะกรรมการ บสย.

12  กรรมการและ

ผู้จัดการทั่วไป

14  ประสานงานกับ

หน่วยงานทั้งนอกองค์กร 

และคู่ค้า

15  ทดสอบระบบ

16  ติดตาม วัดผลและ

ประเมินผลผลิตภัณฑ์

17  ทบทวนผลิตภัณฑ์/

กระบวนการ

18  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/

กระบวนการ

Initation Develop Product Due Diligance Approval Communication Post Launch

8

9   คณะกรรมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ

13  สื่อสารภายในองค์กร

GAP ANALYSIS
A B

กระบวนการ

A  ผลิตภัณฑ์
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  ผลการดำาเนินงานโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ 

 จ�กบทบ�ทและภ�รกิจนับจ�กก�รจัดตั้ง บสย. ในก�รเป็นกลไกหลักสำ�คัญเพื่อลดอุปสรรคในก�รเข้�ถึงสินเช่ือของ 

ผู้ประกอบก�ร SMEs ที่กระบวนก�รพิจ�รณ�สินเชื่อยังคงอิงกับหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันเป็นสำ�คัญ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบ�ย 

ภ�ครัฐในก�รช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs ท่ีมีศักยภ�พแต่ข�ดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอให้ได้รับวงเงินสินเชื่อ 

ที่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร พร้อมทั้งเสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับผู้ให้บริก�รสินเชื่อโดยก�รร่วมรับภ�ระคว�มเสี่ยง (Risk Sharing) 

ผ่�นกลไกก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์หรือโครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ ของ บสย. ดังนี้

  ขยายระยะเวลา PGS 5-7

  PGS 9   PGS 10   PGS 11

  Micro 4   Micro 5   Micro 6

  พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู

  PGS Renew

  Bilateral 7
  Bilateral for Non-Bank

  Bilateral 8

 Hybrid Guarantee
  ค้ำาประกันหนี้เดิม

K   P   I จำานวนโครงการ Risk Based Pricing
Risk Sharing

Pilot Test
ยอดอนุมัติค้ำาฯ อย่างน้อย 10% ของวงเงิน

โครงการในแต่ละรูปแบบรายย่อยที่ได้รับอนุมัติ

2564 2565 2566 2567 2568

G
ov

er
nm

en
t P

ro
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ct
s

C
om
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 P

ro
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s

  Bilateral 6

Innovation

Products

โครงการ
วงเงิน

ค้ำาประกัน
(ลบ.)

ผลการดำาเนินงานสะสม ณ 31 ธันวาคม 2564

จำานวน
รายการ

จำานวนราย
ลูกค้า

วงเงิน
อนุมัติ 
(ลบ.)

สินเชื่อที่ได้รับ
อนุมัติครั้งนี้ 

(ลบ.)

จำานวนการ
จ้างงานรวม
(ตำาแหน่ง)

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 ล้�น 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 53,563.04 294,580

 Short-term Guarantee
  Tax Guarantee       e-Factoring
  Business Card Guarantee

 SMEs Property Guarantee
 Excess of loss
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โครงการ
วงเงิน

ค้ำาประกัน
(ลบ.)

ผลการดำาเนินงานสะสม ณ 31 ธันวาคม 2564

จำานวน
รายการ

จำานวนราย
ลูกค้า

วงเงิน
อนุมัติ 
(ลบ.)

สินเชื่อที่ได้รับ
อนุมัติครั้งนี้ 

(ลบ.)

จำานวนการ
จ้างงานรวม
(ตำาแหน่ง)

หนี้นอกระบบ 3,000 332 332 37.25 37.45 557

PGS ร�ยสถ�บันก�รเงิน (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 โลจิสติกส์แฟรนไชส์ข�ยตรง 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 ร�ยสถ�บันก�รเงิน (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

20,000

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 46 46 178.76 178.76 1,241

PGS_PIL58 4 4 7.29 7.29 95

PGS ร�ยสถ�บันก�รเงิน (เฟส 3) 10,000 3,746 3,699 8,899.51 12,149.58 156,982

PGS5/56

240,000

18,239 16,779 61,503.33 103,574.02 372,144

PGS5/57 21,030 19,314 54,046.63 91,813.70 454,197

PGS5/58 15,098 14,230 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 - 165,421

SMEs Halal Trade 1,000 2 2 9.20 24.20 178

OTOP และวิส�หกิจชุมชน 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 ร�ยสถ�บันก�รเงิน (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
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โครงการ
วงเงิน

ค้ำาประกัน
(ลบ.)

ผลการดำาเนินงานสะสม ณ 31 ธันวาคม 2564

จำานวน
รายการ

จำานวนราย
ลูกค้า

วงเงิน
อนุมัติ 
(ลบ.)

สินเชื่อที่ได้รับ
อนุมัติครั้งนี้ 

(ลบ.)

จำานวนการ
จ้างงานรวม
(ตำาแหน่ง)

อุทกภัยภ�คใต้ ธพว. 60
5,000

632 632 1,623.62 1,804.79 9,561

อุทกภัยและภัยพิบัติ ธพว. 60 938 937 2,323.39 2,607.49 13,210

SMEs Transformation Loan 15,000 4,085 4,078 13,572.75 14,570.42 93,831

SMEs ทวีทุน (PGS6 ปรับปรุงใหม่) 81,000 21,147 19,635 81,000.00 133,491.85 563,271

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

PGS ร�ยสถ�บันก�รเงิน เฟส 5 5,000 909 908 1,534.50 2,256.22 13,472

PGS7 SMEs ประช�รัฐและนโยบ�ยรัฐ 

(ผ่�น KTB)
10,000 1,181 1,169 821.26 1,101.37 3,041

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

PGS7 SMEs ร�ยเล็ก 30,000 15,621 15,203 21,782.42 28,934.24 146,788

PGS7 SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่�น SFIs 40,000 2,678 2,610 10,824.85 19,123.07 92,285

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

ร�ยสถ�บันก�รเงิน (เฟส 6) 10,000 1,480 1,469 5,856.50 8,184.97 53,409

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Micro4 บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด 1,437 27,021 27,017 1,437.46 1,437.46 37,317

Micro4 บสย. Micro ร�ยเล็กเสริมทุน 6,562 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

สัญญ�เช่�ซื้อ เช่�แบบลิสซิ่งและ

สินเชื่อแฟ็กเตอริง
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 บัญชีเดียว 14,000 3,635 3,424 14,399.54 21,278.44 128,456
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โครงการ
วงเงิน

ค้ำาประกัน
(ลบ.)

ผลการดำาเนินงานสะสม ณ 31 ธันวาคม 2564

จำานวน
รายการ

จำานวนราย
ลูกค้า

วงเงิน
อนุมัติ 
(ลบ.)

สินเชื่อที่ได้รับ
อนุมัติครั้งนี้ 

(ลบ.)

จำานวนการ
จ้างงานรวม
(ตำาแหน่ง)

PGS8 บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อ

หนังสือค้ำ�ประกัน
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 ยกกำ�ลังส�ม 5,000 3,613 3,546 5,000.00 6,078.84 53,282

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

PGS8 บสย. SMEs เช่�ซื้อลิสซิ่ง 150 19 4 46.51 46.52 1,692

PGS5 ขย�ยเวล� - 1,020 992 1,656.45 - 15,520

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

PGS8 บสย. SMEs ชีวิตใหม่ 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 13,223 58,788.01 73,290.47 345,916

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

PGS9 บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อ

หนังสือค้ำ�ประกัน
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 ค้ำ�จุน 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-นำ�เข้� 1,000 79 77 294.50 428.26 2,663

พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 1 100,000 30,982 29,469 95,539.89 96,867.70 952,384

พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 

กลุ่ม Micro & SMEs
100,000

9,433 9,240 22,745.16 24,501.71 220,834

พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 

กลุ่ม Corporate
901 881 12,658.38 12,664.38 94,474

Grand Total 1,578,124 979,467 705,891 1,235,358.44 1,674,600.19 10,834,684

ที่มา: ระบบก�รวัดและวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินก�ร
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  การให้คำาปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs 

 นอกเหนือจ�กภ�รกิจในก�รช่วยเหลือ SMEs ให้เข้�ถึงแหล่งเงินทุนอย่�งเต็มกำ�ลัง ด้วยมุมมองในก�รยกระดับก�รบริก�ร 

และสร้�งมูลค่�เพิ่มจ�ก “น�ยประกันสู่ ศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs” และด้วยมุมมองในก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเพื่อช่วยให้ SMEs ส�ม�รถพลิกฟื้น 

คืนสู่ศักยภ�พได้โดยเร็ว รวมทั้งเพื่อก�รเตรียมคว�มพร้อมและสร้�งโอก�สให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs  ทั้งในภ�วะปรกติและ 

วิกฤตต่�ง ๆ ผ่�นก�รจัดตั้ง “ศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs” หรือ “บสย. F.A. Center” โดยมีผู้เชี่ยวช�ญท�งก�รเงินทั้งในด้�น 

สนิเชือ่ ก�รปรบัโครงสร้�งหนี ้และก�รจดัก�รธรุกจิ ดว้ยคำ�ปรกึษ�เชงิลกึและคำ�แนะนำ�อย�่งบรูณ�ก�รกบัสำ�นกัง�นเขตทัง้ 11 แหง่ 

และช่องท�ง Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ของ บสย.  โดยมีผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญ ดังนี้

การให้คำาปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs

ที่มา: ระบบก�รวัดและวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินก�ร โดยฝ่�ยส่งเสริมลูกค้�และพัฒน�ผู้ประกอบก�ร

  การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 บสย. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ทุกกลุ่มเนื่องจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แต่ละกลุ่มต่�งมีคว�มสำ�คัญเกี่ยวข้องต่อก�รดำ�เนินง�นและคว�มสำ�เร็จขององค์กร และเป็นเสียงสะท้อนสำ�คัญในก�รกำ�หนด 

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและยุทธศ�สตร์องค์กร โดยดำ�เนินก�รผ่�นกระบวนก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์และแผนก�รบริห�รจัดก�ร 

องค์กรในระดับต่�ง ๆ ซึ่งได้กำ�หนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่�งชัดเจนพร้อมทั้งวิเคร�ะห์และจำ�แนกคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวัง 

ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียแตล่ะกลุ่ม และนำ�ม�พิจ�รณ�เพือ่กำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนนิง�นใหเ้หม�ะสมภ�ยใตก้รอบกลยทุธ์ (Strategic 

Themes) และส�ม�รถติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นท่ีสอดคล้องกับ Strategic Positioning ขององค์กร โดยสรุปเป็นแผนผัง 

คว�มเชื่อมโยง ดังนี้

ยอดสะสม 3 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

ปรึกษาแล้ว
1,611

เรื่องที่ให้คำาปรึกษา

สินเชื่อ 1,047

ปรับโครงสร้างหนี้ 372

พัฒนาธุรกิจ 192

ส่งธนาคาร 86

ติดตามเคส 359

ปิดเคส 1,166

โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน (ธปท.)

ยอดสะสม 1 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

เรื่องที่ให้คำาปรึกษา

สินเชื่อ 3

ปรับโครงสร้างหนี้ 102

พัฒนาธุรกิจ 13

ส่งธนาคาร 1

ติดตามเคส 5

ปิดเคส 112

ลงทะเบียน
130 (ราย)

ปรึกษาแล้ว
118

รอปรึกษา
2

ยกเลิก
10

ยอดสะสม             7,283             ราย

ลงทะเบียน
2,930

อบรม
4,353
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 พรอ้มกันนี ้เพ่ือใหบ้รรลใุนเป�้หม�ยก�รบรหิ�รจดัก�รผูม้สีว่นได้ส่วนเสยีทีว่�งไวแ้ละสนบัสนนุตอ่ก�รขบัเคลือ่นก�รดำ�เนินง�น 

รวมถึงก�รพัฒน�และปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นอย่�งต่อเนื่องและอย่�งเป็นระบบ ต�มกรอบแนวท�งของระบบ 

ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นรัฐวิส�หกิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) และเกณฑ์ก�รประเมินร�งวัลคุณภ�พ 

แห่งช�ติ (Thailand Quality Award : TQA) บสย. ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์สำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สรุปดังนี้  

S1 พึ่งพาตนเองได้

In
te

rn
al

 P
ro

ce
ss

P2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บหนี้

Fi
na

nc
e

C
us

to
m

er
Le

ar
ni

ng
 &

 G
ro

w
th

F เพิ่มกำาไร

P1 พัฒนา Product
มุ่ง Commercial 

P3. ภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Branding)

L4 ส่งเสริม KM 
& Innovation

St
ak

eh
ol

de
r

S2 ขยายการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน SME

C2 ขยายฐานลูกค้าเจาะกลุ่ม
Segmentation / Non-Bank

F1 เพิ่มรายได้ Fee-based 
และ Core Business

C1, C2

L1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ IT

L2 HR Re-skill &
up-skill และพัฒนา
ระบบ HR support

P4 เพิ่ม Cross Selling

C1, C2

P5 ปรับรูปแบบสาขา
เป็น Profit Center

P6 พัฒนา TCG 
data management

& Data Governance

P7 พัฒนา Financial 
Gateway

C1, C2

P8.สร้างความรู้
ทางการเงินและ

การประกอบธุรกิจ

P8

L3 การบริหารจัดการ
ภายใต้ CSR

L6 การบริหารจัดการ
ภายใต้ CG

L5 Stakeholder
& Customer
Management

C1 ขยายปริมาณ
การค้ำาประกัน

F1.2 เพิ่มรายได้จาก
Non-Core Business

L7 การขอเพิ่มทุน
จากรัฐ
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การพัฒนาและปรับกระบวนการทัศน์
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมุ่งเน้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับบุคคลากร

การพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมุ่งเน้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มและส่งผล
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บสย.

การยกระดับการบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นพลวัต
สอดคล้องกับบบริบทที่เปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร

ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

  ผลการดำาเนินงานตัวชี้วัดที่สำาคัญขององค์กร

 จ�กผลก�รวิเคร�ะห์แนวนโยบ�ย คว�มต้องก�ร และคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะต่�ง ๆ  ซึ่งต่�งยังคงมุ่ง 

คว�มสำ�คญัในก�รให ้บสย. ขย�ยผลคว�มชว่ยเหลือ SMEs ใหส้�ม�รถเข้�ถงึแหลง่เงนิทนุคูข่น�นกบัก�รบรหิ�รจดัก�รองคก์รใหเ้ติบโต

ได้อย่�งยั่งยืน สอดรับกับพลวัตสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจ โดยผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญที่แสดงคว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินง�น ดังนี้  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน ผลต่าง

ยอดอนุมัติค้ำ�ประกัน (ล้�นบ�ท) 80,000   245,548 +165,548

จำ�นวน LG อนุมัติ (ฉบับ) 129,285   245,243 +115,958

ก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่ (ร�ย) 97,120   163,474 +66,354

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

 ผลจ�กยุทธศ�สตร์ก�รเปลี่ยนแปลงองค์กร (Transformation) นำ�ไปสู่กระบวนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์หรือโครงก�รค้ำ�ประกัน

สินเชื่อทั้งในด้�นปริม�ณและในเชิงคุณภ�พที่ตอบสนองและเอ้ืออำ�นวยต่อคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้� SMEs ให้มีคว�มแตกต่�ง

และยดืหยุน่ต�มคณุลกัษณะและศกัยภ�พในก�รเข�้ถงึแหลง่เงินทนุของ SMEs ไดอ้ย�่งเหม�ะสมและตอ่เนือ่ง ครอบคลมุทัง้ในภ�วะ

ปรกติและภ�วะวิกฤตต่�ง ๆ ที่สำ�คัญของประเทศ ดังนี้

ผลการดำาเนินงาน บสย. ระหว่างปี 2552-2564

ที่มา: ระบบก�รวัดและวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินก�ร และระบบ Dashboard Cockpit

 โดยในปี 2564 บสย. ได้มุ่งนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อให้ครอบคลุม SMEs ทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบก�ร 

กลุ่มเปร�ะบ�งในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคระบ�ด COVID-19 ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุน พร้อมกับเสริมสร้�งคว�มมั่นใจ

ให้กับผู้ให้บริก�รสินเชื่อในก�รอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs ได้อย่�งทั่วถึงและเพิ่มม�กขึ้น ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ค้ำาประกันสินเชื่อ ปี 2564

ที่มา: ระบบ Dashboard Cockpit โดยฝ่�ยพัฒน�และบริห�รผลิตภัณฑ์

  วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)        สินเชื่อที่เกิดจากการค้ำาประกัน (ล้านบาท)        รักษาการจ้างงาน (ราย)
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581,658
678,045

461,080
575,296

2,233,448

655,814
1,179,800

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

กลุ่มทั่วไป

กลุ่มเปราะบาง

Micro ต้องชนะ (ทั่วไป)
Micro 4 บสย. Micro ทั่วไป
Micro 4 บสย. Micro รายเล็กเสริมทุน

Micro ต้องชนะ (เปราะบาง)
Micro 4 บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด

พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู
พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 1

Micro Enterpreneurs

SMEs สร้างชาติ (ทั่วไป) 
PGS9 บสย. SMEs ดีแน่นอน
PGS9 บสย. SMEs นำาเข้า-ส่งออก
PGS9 บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำาประกัน

โครงการอื่น
PGS5 Renew
PGS5 ขยายเวลา
PGS5 ระยะพิเศษ SoftLoan พลัส

SMEs สร้างชาติ (เปราะบาง)
PGS9 บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด 1-2
PGS9 บสย. SMEs ค้ำาจุน

พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 
(กลุ่ม Micro & SMEs)

Small Enterpreneurs

PGS9 บสย. SMEs บัญชีเดียว
PGS9 บสย. SMEs สินเชื่อเช่าซื้อรถ

รายสถาบันการเงิน (เฟส6)
Startup & Innobiz.

PGS9 บสย. SMEs สร้างไทย รอบท่ี 1

พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 
(กลุ่ม Corporate)

Medium Enterpreneurs
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 ทั้งนี้ เพื่อให้ก�รช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบก�รร�ยย่อย (Micro SMEs) และ Start up ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบก�ร 

ร�ยยอ่ยระดับฐ�นร�กทีม่คีว�มสำ�คญัทัง้ในด�้นจำ�นวนผูป้ระกอบก�รและก�รจ�้งง�น โดย บสย. ไดด้ำ�เนนิก�รสง่เสรมิและสนับสนุน

กลุ่มผู้ประกอบก�รดังกล่�วต�มกลยุทธ์ SMEs Segmentation อย่�งต่อเนื่องนับจ�กปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์

โดยตรงต่อกลุ่มผู้ประกอบก�รกลุ่มฐ�นร�กและขย�ยผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม สรุปได้ดังนี้

ที่มา: ระบบก�รวัดและวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินก�ร

การจ้างงานผู้ประกอบการกลุ่ม Micro และ Start-up

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

93,238 57,150

164,551

85,791

191,469
133,707

558,505

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

โครงการค้ำาประกัน
สำาหรับกลุ่ม Micro

1 Micro SMEs GSB

2 Micro Enterpreneurs ระยะที่ 1

3 Micro Enterpreneurs ระยะที่ 2

4 Micro Enterpreneurs ระยะที่ 3

5 Micro Enterpreneurs ระยะที่ 4

สำาหรับกลุ่ม Start-up

6 PGS New/Start-up

7 Start-up & Innovation

8 Start-up & Innobiz

ยอดอนุมัติสะสม (พันล้านบาท)

ปี 2558

7.11

ปี 2564

64.72

สินเชื่อจากการค้ำา (พันล้านบาท)

ปี 2558

7.36

ปี 2564

66.96

สินเชื่อจากการค้ำา (พันล้านบาท)

ปี 2558

32.59

ปี 2564

271.72

ตำาแหน่ง
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  โครงสร้างรายได้

 ในปี 2564 บสย. มีก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของโครงสร้�งร�ยได้ที่มีนัยสำ�คัญต่อผลกำ�ไร คือ มีก�รเติบโตของสัดส่วนร�ยได้

จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐเพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่�ตัว จ�กสัดส่วน 38.78 ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 62.07 ในปี 2564  เป็นผลจ�กที่ บสย. 

วิเคร�ะห์ว่�สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อภ�วะเศรษฐกิจที่กระทบต่อก�รลงทุน และรัฐบ�ล 

ได้มอบหม�ยให้ บสย. ค้ำ�ประกันสินเชื่อช่วยเหลือ SMEs เพิ่มม�กขึ้น ดังนั้น บสย. จึงปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นก�รจัดห�ร�ยได้จ�ก 

ก�รขย�ยก�รค้ำ�ประกนัทีเ่พ่ิมสงูขึน้เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัทศิท�งก�รดำ�เนนิง�น   ส่งผลใหม้จีำ�นวนเงินร�ยไดจ้�กกลยทุธน์ีเ้พิม่ม�กข้ึน 

และมีคว�มสำ�คัญเป็นสัดส่วนร�ยได้หลักในปี 2564 ในขณะที่สัดส่วนของร�ยได้จ�กก�รบริห�รเงินกองทุนและร�ยได้ดอกเบี้ย 

มีอัตร�ลดลงจ�กเดิม

 สำ�หรับสัดส่วนของร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมก�รค้ำ�ประกันและร�ยได้จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐที่มีสัดส่วนร�ยได้ที่สูง แต่เมื่อ 

มกี�รหกัก�รกนัสำ�รองค�่ประกันชดเชยในสว่นของโครงก�ร PGS ในคร�วเดยีวกันดว้ยจำ�นวนเงนิเท�่กัน จงึคงเหลอืยอดร�ยไดส้ทุธิ

ในสัดส่วนที่น้อยม�กและไม่มีนัยสำ�คัญต่อผลกำ�ไรของ บสย. 

โครงสร้างรายได้

2564 2563

จำานวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จำานวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมก�รค้ำ�ประกัน  8,155.11  575.74  6,712.10  840.12 

หัก ค่�ประกันชดเชย  8,149.44  575.34  6,678.41  835.90 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสุทธิ  5.67  0.40  33.69  4.22 

ร�ยได้เงินชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  3,946.47  278.61  1,660.32  207.81 

หัก ค่�ประกันชดเชย  3,946.47  278.61  1,660.32  207.81 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันสุทธิ  -    -    -    -   

ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  232.44  16.41  174.51  21.84 

ร�ยได้จ�กก�รบริห�รเงินกองทุนสุทธิ  246.27  17.39  218.10  27.30 

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ๆ  52.87  3.73  62.78  7.86 

ร�ยได้จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  879.22  62.07  309.87  38.78 

รายรายได้สุทธิ  1,416.46  100.00  798.95  100.00 
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หน่วย: ล้านบาท    

โครงสร้างรายได้ ปี 2564 ปี 2563
อัตราการเติบโต
ปี 2564-2563

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน 

   หัก ค่�ประกันชดเชย

8,155.11

(8,419.44)

6,712.10

(6,678.41)

21.50%

22.03%

ร�ยได้เงินชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ 

   หัก ค่�ประกันชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ

3,946.47

(3,946.47) 

1,660.32

(1,660.32) 

137.69% 

137.69%

ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 232.44 174.51 33.20%

กำ�ไรสุทธิจ�กเงินลงทุน 246.26 218.10 12.91%

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ๆ 52.87 62.78 -15.79%

ร�ยได้จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ 879.22 309.87 183.74%

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 1,416.46 798.95 77.29%

  การวเิคราะหแ์ละคำาอธิบายของฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

 สืบเนื่องจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อภ�วะเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่องม�จนถึงปี 2564 โดยรัฐบ�ล

ได้ออกม�ตรก�รต่�งๆ เพ่ือช่วยบรรเท�ให้สถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ผ่อนคล�ยลง ทั้งด้�นสังคมและด้�นเศรษฐกิจ รวมถึงธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับกระทรวงก�รคลังและภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้องดำ�เนินม�ตรก�รท�งก�รเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของ COVID-19  ทำ�ให้สถ�บันก�รเงินมีคว�มมั่นใจในก�รปล่อยสินเชื่อให้กับ 

ผู้ประกอบก�ร SMEs ม�กขึ้น โดยได้มีก�รปรับกลยุทธ์ ปรับกระบวนก�รทำ�ง�นเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับสถ�นก�รณ์โดยเฉพ�ะ

ก�รควบคุมคุณภ�พสินเชื่อ เช่นเดียวกับ บสย. ที่ได้รับมอบหม�ยภ�รกิจสำ�คัญจ�กรัฐบ�ลและธน�ค�รแห่งประเทศไทย เพื่อให้ 

ดำ�เนินก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs ทั้งกลุ่มทั่วไป กลุ่มฐ�นร�ก และกลุ่มเปร�ะบ�ง ผ่�นโครงก�รค้ำ�ประกัน 

สินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 (PGS 9) โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบก�ร Micro Entrepreneurs 

ระยะที่ 4 (Micro 4) โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู อีกทั้งก�รให้คำ�ปรึกษ�เพื่อแก้ไขปัญห�ท�งก�รเงิน 

ผ่�นศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)

 

 ภ�พรวมก�รดำ�เนนิง�นในรอบป ี2564 บสย. ยงัคงเพิม่บทบ�ทก�รดำ�เนนิง�นด�้นก�รค้ำ�ประกันสินเชือ่ใหผู้ป้ระกอบก�ร SMEs 

เพื่อสนับสนุนนโยบ�ยรัฐบ�ล ซึ่งมีก�รปรับกลยุทธ์เพ่ือให้ส�ม�รถปฏิบัติภ�รกิจที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่ยังคงพนักง�นไว้ในจำ�นวน 

เท่�เดิม โดยมีก�รนำ�เทคโนโลยีม�ปรับใช้ในกระบวนก�รทำ�ง�น จนทำ�ให้ยอดค้ำ�ประกันเติบโตขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 38.74 นับเป็น 

ก�รดำ�เนินง�นที่ตอบสนองต่อนโยบ�ยรัฐบ�ลได้อย่�งรวดเร็วและบรรลุผลต�มเป้�หม�ย  ในด้�นของผลประกอบก�รท�งก�รเงิน

บสย. มีผลกำ�ไรสุทธิของงวดปี 2564 บสย. จำ�นวน 818.23 ล้�นบ�ท เป็นผลจ�กคว�มส�ม�รถในก�รปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับ 

สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ที่ค�ดว่�จะได้รับผลกระทบจ�ก COVID-19 โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์ตล�ดเงินและตล�ดทุนที่มีคว�มผันผวน 

ซึ่งกระทบต่อร�ยได้จ�กเงินลงทุนที่เป็นร�ยได้หลักของ บสย. ดังนั้น บสย. จึงได้ปรับกลยุทธ์ในก�รเพิ่มร�ยได้จ�กช่องท�งอื่น ได้แก่ 

ก�รจัดเก็บค่�ธรรมเนียมอื่น ๆ จ�กสถ�บันก�รเงินที่ม�ใช้บริก�ร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำ�ให้ บสย. ประสบผลสำ�เร็จ โดยในปี 2564 

บสย. มีร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมอื่น ๆ เติบโตขึ้น ในอัตร�ร้อยละ 431.51 และกล�ยเป็นแหล่งร�ยได้ที่สำ�คัญส�ม�รถทดแทน 

ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนในเงินกองทุนส่วนบุคคลและสภ�พคล่องที่ลดลงได้ นอกจ�กนี้ บสย. ยังปรับกลยุทธ์ในก�รติดต�มหนี้ 

ที่มีปริม�ณเพิ่มม�กขึ้น โดยออกม�ตรก�รจูงใจลูกหนี้เพื่อชำ�ระหนี้  ซึ่งสรุปข้อมูลผลประกอบก�รประจำ�ปี ได้ดังต่อไปนี้ 

1.  งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
 1.1 รายได้
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  รายได้

  ในปี  2564  บสย.  มีร�ยได้รวมก่อนหักค่�ประกันชดเชย จำ�นวน  13,512.37  ล้�นบ�ท  เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน จำ�นวน 

4,374.69  ล�้นบ�ท หรือคดิเปน็ร้อยละ 47.88  โดยส่วนใหญม�จ�กร�ยได้ค�่ธรรมเนยีมก�รค้ำ�ประกนัเพิม่ขึน้จ�กยอดก�รค้ำ�ประกนั 

ที่เติบโต นอกจ�กนี้ ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ๆ และร�ยได้จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ เพ่ิมขึ้นค่อนข้�งม�กจ�กก�รปรับกลยุทธ ์

ในก�รเพิ่มร�ยได้ที่จัดเก็บค่�ธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจ�กก�รให้บริก�ร เมื่อหักก�รกันสำ�รองค่�ประกันชดเชย จะเหลือร�ยได้รวม

จ�กก�รดำ�เนินง�น จำ�นวน 1,416.46 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 617.51 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 77.29 โดยร�ยได้แบ่งเป็น

   รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันและค่าประกันชดเชย 

   รายได้เงินชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐและค่าประกันชดเชยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ 

   บสย. ปฏิบัติต�มกรอบของผู้กำ�กับดูแลท่ีให้นำ�ร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันโครงก�ร Portfolio Guarantee 

Scheme (PGS) ม�ตั้งสำ�รองเตรียมจ่�ยค่�ประกันชดเชยทั้งจำ�นวน เช่นเดียวกับร�ยได้เงินชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ ที่เกิดจ�ก 

บสย. ได้จ่�ยค่�ประกันชดเชยต�มโครงก�รท่ีได้รับมติจ�กคณะรัฐมนตรี โดยรัฐบ�ลจะจ่�ยเงินชดเชยต�มคว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึนจริง 

แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติต�มมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย. จะบันทึกเงินที่นำ�ม�ชดเชยคว�มเสียห�ยโครงก�รฯ เป็นร�ยได้ (บัญช ี

ร�ยไดเ้งนิชดเชยจ�กธรุกรรมนโยบ�ยรัฐ) พร้อมทัง้บนัทกึเปน็ร�ยจ่�ย (บญัชีค�่ประกนัชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรฐั) ในคร�วเดยีวกนั

ด้วยจำ�นวนเงินเท่�กัน ดังนั้น ร�ยก�รเหล่�นี้จะไม่ส่งผลต่อกำ�ไรข�ดทุนของ บสย. แต่อย่�งใด 

   รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

   บสย. มรี�ยไดด้อกเบีย้สุทธจิ�กก�รบรหิ�รเงนิสภ�พคลอ่ง ท่ีไดม้�จ�กเงินร�ยไดค้�่ธรรมเนยีมค้ำ�ประกันและอืน่ ๆ  

เพื่อรอก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชยต�มพันธสัญญ�ที่ค้ำ�ประกันไว้  โดย บสย. ได้นำ�เงินไปฝ�กธน�ค�รหรือซื้อตร�ส�รท�งก�รเงิน 

ที่มีสภ�พคล่องและมีคว�มมั่นคงต�มกรอบนโยบ�ยที่ได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร บสย. 

  กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

  บสย.  มีกำ�ไรสุทธิจ�กเงินลงทุน  จ�กก�รบริห�รเงินกองทุนส่วนบุคคล  ซ่ึงได้นำ�เงินน้ีไปลงทุนเพ่ือเน้นก�รแสวงห�ผลตอบแทน 

ในรปูแบบดอกเบีย้และเงนิปนัผล โดยไดว้�่จ�้งบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัก�รกองทุนเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รบรหิ�ร โดยลงทนุต�มกรอบนโยบ�ย 

ก�รลงทุน ที่กำ�หนดให้ลงทุนในตร�ส�รหนี้ต่อตร�ส�รทุน 85 : 15 และส�ม�รถปรับก�รลงทุนในตร�ส�รทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 

ร้อยละ 20 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  ซึ่งผลก�รบริห�รเงินกองทุนปี 2564 มีอัตร�ผลตอบแทนสุทธิร้อยละ 3.72 สูงกว่� 

ดัชนีอ้�งอิง (Benchmark) ที่มีอัตร�ผลตอบแทนสุทธิร้อยละ 2.75 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนเรียกเก็บค่�ธรรมเนียม 

ในก�รจัดก�รกองทุน คิดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ โดยอิงกับผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) 

และ บสย. มีก�รประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนทุกรอบหกเดือน 

  รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

  ร�ยได้จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ เป็นร�ยได้อ่ืนท่ีนอกเหนือจ�กร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน ท่ี บสย. มีก�รเรียกเก็บเพ่ิม

เติมจ�กก�รให้บริก�ร ซึ่งเป็นร�ยได้ที่เกี่ยวข้องกับก�รค้ำ�ประกันต�มโครงก�รที่ได้รับอนุมัติจ�กมติจ�กคณะรัฐมนตรี เช่น ร�ยได้ 

ค่�จัดก�รค้ำ�ประกัน ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมก�รออกหนังสือค้ำ�ประกัน ร�ยได้จ�กก�รติดต�มค่�ประกันชดเชย (ร�ยได้ติดต�มหนี้) 

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมจ�กก�รยกเลิกก�รค้ำ�ประกัน ร�ยได้จ�กโครงก�รที่ครบอ�ยุก�รค้ำ�ประกัน เป็นต้น 

  รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ

  ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืน ๆ  ท่ีนอกเหนือจ�กค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน ท่ี บสย.  มีก�รเรียกเก็บเพ่ิมเติมจ�กก�รให้บริก�ร 

ซึ่งเป็นร�ยได้ที่เกี่ยวข้องกับก�รค้ำ�ประกันต�มโครงก�รที่ บสย. ดำ�เนินก�รเอง เช่น ร�ยได้ค่�จัดก�รค้ำ�ประกัน ร�ยได้ค่�ธรรมเนียม

ก�รออกหนังสือค้ำ�ประกัน ร�ยได้จ�กก�รติดต�มค่�ประกันชดเชย (ร�ยได้ติดต�มหนี้) ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมจ�กก�รยกเลิก 

ก�รค้ำ�ประกัน ร�ยได้จ�กโครงก�รที่ครบอ�ยุก�รค้ำ�ประกัน เป็นต้น รวมถึงร�ยได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมก�รค้ำ�ประกัน
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 1.2 ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่าย

  ในปี 2564 บสย. มีค่�ใช้จ่�ยรวมจำ�นวน 598.23 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน จำ�นวน 52.23  ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 9.57  โดยค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญ ได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น ค่�ใช้จ่�ย

เกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และอุปกรณ์ เป็นต้น โดยแบ่งเป็น

   ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

   เปน็ค�่ใชจ้�่ยท�งตรงต�มธรุกรรมของโครงก�รทีไ่ดรั้บอนมุตัจิ�กมตคิณะรัฐมนตรี และค�่ใช้จ�่ยดำ�เนนิง�นอืน่ ๆ  

ที่ได้รับก�รปันส่วนต�มสัดส่วนภ�ระค้ำ�ประกันแต่ละโครงก�ร ณ วันสิ้นงวดบัญชี

   ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

   เป็นค่�ใช้จ่�ยท�งตรงต�มธุรกรรมของโครงก�รที่ บสย. ดำ�เนินก�รเอง และค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นอื่น ๆ ที่ได้รับ 

ก�รปันส่วนต�มสัดส่วนภ�ระค้ำ�ประกันแต่ละโครงก�ร ณ วันสิ้นงวดบัญชี

  

 1.3 กำาไรสุทธิ

  จ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่กล่�วข้�งต้น กำ�ไรสุทธิของ บสย. สำ�หรับปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 565.28 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 223.47 จ�กปีก่อน และมีผลกำ�ไรต่อหุ้น 12.21 บ�ท เป็นผลม�จ�ก บสย. ได้ปรับกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นเพื่อเพิ่มร�ยได้ 

จ�กช่องท�งอื่น ๆ ซึ่งพบว่� ร�ยได้อื่นมีอัตร�เติบโตขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 150.13 โดยเป็นร�ยได้จ�กค่�จัดก�รก�รค้ำ�ประกัน 

กลุ่มใหม่ที่เรียกเก็บในอัตร�ที่เพิ่มขึ้น จ�กเดิมร้อยละ 0.10 เป็นร้อยละ 0.50 (ผันแปรต�มยอดอนุมัติค้ำ�ประกันสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น

ของโครงก�ร PGS 9 และ Micro Entrepreneur 4 และ PGS ขย�ยเวล�) และร�ยได้จ�กโครงก�รที่ครบอ�ยุก�รค้ำ�ประกัน 

  ทัง้นี ้บสย. มสีนิทรพัยท์�งก�รเงนิที ่บสย. ยงัถอืครอง ณ วันที ่31 ธนัว�คม 2564 และตอ้งวดัมลูค่�ยตุธิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ 

ร�ค�ทีจ่ะไดร้บัจ�กก�รข�ยสินทรัพย ์โดยมกีำ�ไรจ�กก�รวัดมลูค�่เงนิลงทนุเผือ่ข�ย จำ�นวน 124.30 ล�้นบ�ท  สง่ผลให้ บสย. มกีำ�ไร

เบ็ดเสร็จรวม จำ�นวน 942.53 ล้�นบ�ท 

หน่วย: ล้านบาท    

ค่าใช้จ่าย ปี 2564 ปี 2563
อัตราการเติบโต
ปี 2564-2563

ค่�ใช้จ่�ยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ 542.72 479.79 13.12%

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ 55.51 66.21 -16.16%

รวมค่าใช้จ่าย 598.23 546.00 9.57%

หน่วย: ล้านบาท    

กำาไรสุทธิ ปี 2564 ปี 2563
อัตราการเติบโต
ปี 2564-2563

กำ�ไรสุทธิ 818.23 252.95 223.47%

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย 124.30 -122.23 201.69%

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 942.53 130.72 621.03%
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2.  งบแสดงฐานะการเงิน
 2.1 สินทรัพย์

  ณ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีสินทรัพย์รวม จำ�นวน 38,626.37 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 7,205.69 ล้�นบ�ท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 22.93 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

  เป็นเงินสด เงินฝ�กธน�ค�รและเงินลงทุนที่มีระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือน ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 

จำ�นวน 421.47 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.91 จ�กปีก่อน ซึ่งเป็นเงินฝ�กประเภทออมทรัพย์ และใบรับฝ�กเผื่อเรียก

  เงินลงทุนสุทธิ

  เงินลงทุน บสย. ณ 31 ธันว�คม 2564 มีจำ�นวนเงินลงทุนสุทธิทั้งส้ิน 33,925.37 ล้�นบ�ท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.34 

จ�กปกีอ่น ซึง่สว่นใหญเ่ปน็เงนิลงทุนในหลักทรัพยเ์ผ่ือข�ย  โดยเงนิลงทนุดงักล�่วม�จ�กสว่นทีเ่ป็นเงนิกองทนุสทุธทิีม่�จ�กเงนิลงทนุ

ของผู้ถือหุ้น และส่วนที่ม�จ�กค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน เงินอุดหนุนและเงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ย ดอกเบ้ียรับ และร�ยได้อื่น ๆ 

ซึ่งมีไว้สำ�หรับจ่�ยค่�ประกันชดเชยที่ต้องจ่�ยต�มพันธสัญญ�จ�กก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ และค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นต่�ง ๆ  

  บสย. มีก�รบริห�รจัดก�รเงินลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ต�มนโยบ�ยก�รลงทุนของ บสย. ที่ผ่�น 

ก�รพิจ�รณ�อนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร บสย. โดยแบ่งก�รบริห�รเงินลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เงินกองทุนส่วนบุคคล 

โดยลงทนุในหลกัทรัพยท์ีมี่คว�มม่ันคงทัง้ตร�ส�รหนีแ้ละตร�ส�รทนุ โดย บสย. ไดว้�่จ�้งบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัก�รกองทนุเปน็ผูด้ำ�เนนิ

ก�รบริห�รจัดก�ร โดยผู้บริห�รกองทุนจะได้รับค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�รกองทุน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 มีเงินกองทุนส่วนบุคคลสุทธิ 

จำ�นวน 10,361.00 ล้�นบ�ท และกลุ่มที่ 2 เงินลงทุนเพื่อก�รบริห�รเงินสภ�พคล่อง ที่ บสย. บริห�รเอง ซึ่งปัจจุบันมีก�รลงทุน 

ในพันธบัตรรัฐบ�ล เงินฝ�กประจำ� หุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตที่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุน เป็นต้น โดยมีมูลค่�เงินสภ�พคล่องสุทธ ิ

ณ สิ้นปี 2564 จำ�นวน 23,564.37 ล้�นบ�ท

  ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

  ลูกหนี้รอก�รชดเชยจ�กรัฐบ�ลต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ ณ 31 ธันว�คม 2564 มีจำ�นวน 3,804.77 ล้�นบ�ท จ�กมติ

คณะรัฐมนตรีให้ บสย. ดำ�เนินก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs โดยรัฐบ�ลจะจ่�ยค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน

แทน SMEs และชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กโครงก�รค้ำ�ประกัน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564 รัฐบ�ลยังจ่�ยเงินต�มงวดให้แก่ บสย. ไม่ครบถ้วน 

ดังนั้น บสย. จึงได้ตั้งรัฐบ�ลเป็นลูกหนี้ 

  สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น

  สินทรัพย์ถ�วรและสินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 มีจำ�นวน 474.76 ล้�นบ�ท โดยสินทรัพย์ถ�วรได้แก่ อ�ค�ร

สถ�นที ่เครือ่งใชส้ำ�นกัง�น ย�นพ�หนะ และอปุกรณค์อมพิวเตอรซ์ึง่รวมถงึโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ลขิสทิธ์ิ และสทิธ์ิก�รเช่� ซ่ึงมกี�ร

ตัดค่�เสื่อมร�ค�หรือค่�ตัดจำ�หน่�ยต�มม�ตรฐ�นบัญชีเรียบร้อยแล้ว ส่วนสินทรัพย์อื่นได้แก่ ดอกเบี้ยค้�งรับ เงินทดรอง ค่�ใช้จ่�ย

จ่�ยล่วงหน้�

หน่วย: ล้านบาท    

สินทรัพย์ ปี 2564 ปี 2563
อัตราการเติบโต
ปี 2564-2563

เงินสดและร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ 421.47 357.46 17.91%

เงินลงทุนสุทธิ 33,925.37 27,285.29 24.34%

ลูกหนี้รอก�รชดเชยจ�กรัฐบ�ลต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ 3,804.77 3,499.18 8.73%

สินทรัพย์ถ�วรและสินทรัพย์อื่น 474.76 278.75 70.32%

รวมสินทรัพย์ 38,626.37 31,420.68 22.93%
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 2.2 หนี้สิน

  ณ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีหนี้สินรวม จำ�นวน 28,712.53 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 6,456.86 ล้�นบ�ท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 29.01 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า

  เม่ือ บสย. มกี�รอนมุตัคิ้ำ�ประกนัสนิเชือ่ผ�่นโครงก�รต�่ง ๆ  และดำ�เนนิก�รออกหนงัสือค้ำ�ประกัน บสย. จะมกี�รจดัเกบ็ 

ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันไปในคร�วเดียวกัน ซึ่งจะเก็บเป็นร�ยปีหรือเก็บล่วงหน้�ต�มระยะเวล�ของก�รค้ำ�ประกัน รับรู้เป็น

ร�ยก�รค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้�ไว้ และทยอยรับรู้เป็นร�ยได้ของ บสย. เป็นร�ยเดือน โดย ณ 31 ธันว�คม 2564 บสย. 

มีค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้� จำ�นวน 5,690.79 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 109.47  เป็นผลม�จ�กก�รเติบโตของปริม�ณ

ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ

  เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล

  เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมจ�กรัฐบ�ล ณ สิ้นปี 2564 มีจำ�นวน 189.27 ล้�นบ�ท เป็นก�รบันทึกร�ยก�รที่ บสย. ได้เงิน

อุดหนุนค่�ธรรมเนียมจ�กรัฐบ�ล ต�มมติคณะรัฐมนตรีให้ บสย. ดำ�เนินก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs 

โดยรัฐบ�ลจะจ่�ยค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันแทน SMEs ซึ่ง บสย. จะทยอยขอเบิกเงินจ�กรัฐบ�ลต�มสัดส่วน และจะรับรู้เงินอุดหนุน

ค่�ธรรมเนียมเป็นร�ยได้ทุก ๆ เดือน 

  เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาล

  เงินชดเชยคว�มเสียห�ยโครงก�รจ�กรัฐบ�ล ณ สิ้นปี 2564 มีจำ�นวน 8,979.80 ล้�นบ�ท เป็นก�รบันทึกเงินสมทบ 

ที่ บสย. ได้รับจ�กรัฐบ�ล เพ่ือชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กก�รค้ำ�ประกันโครงก�รต�มมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย.จะทยอยขอเบิก

เงินจ�กรัฐบ�ล เพื่อให้ บสย. มีเงินเพียงพอสำ�หรับจ่�ยค่�ประกันชดเชยคว�มเสียห�ยให้กับสถ�บันก�รเงินผู้ให้กู้ต�มพันธสัญญ� 

ที่ตกลงไว้ และจะนำ�เงินดังกล่�วม�จ่�ยชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กก�รค้ำ�ประกันให้กับผู้ให้กู้ต�มที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 

คว�มเสียห�ยสูงสุดที่กำ�หนดไว้ต�มมติคณะรัฐมนตร ี

  สำารองค่าประกันชดเชย

  บสย. มีสำ�รองค่�ประกันชดเชย ณ 31 ธันว�คม 2564 จำ�นวน 13,481.03 ล้�นบ�ท โดยมีก�รตั้งสำ�รองค่�ประกัน

ชดเชยสำ�หรับคว�มเสียห�ยที่อ�จจะเกิดข้ึนต�มประเภทก�รค้ำ�ประกันและเกณฑ์ก�รจัดช้ันสินทรัพย์ต�มประก�ศของธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย ซ่ึงจะประม�ณก�รหนี้สินที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รที่ บสย. เข้�ไปรับภ�ระก�รค้ำ�ประกัน SMEs กับสถ�บัน 

ก�รเงินผู้ให้กู้  โดยมีหลักเกณฑ์ก�รตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชย 2 กลุ่มต�มประเภทของโครงก�รค้ำ�ประกัน คือ 

  กลุ่มโครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อปกติ (โครงก�รปกติ โครงก�ร NPL โครงก�ร MOU และโครงก�ร RP) จะตั้งสำ�รอง 

ค่�ประกันชดเชยต�มก�รจัดชั้นสินทรัพย์ โดย ณ 31 ธันว�คม 2564 มีจำ�นวน 1,050.22 ล้�นบ�ท

หน่วย: ล้านบาท    

หนี้สิน ปี 2564 ปี 2563
อัตราการเติบโต
ปี 2564-2563

ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้� 5,690.79 2,716.82 109.47%

เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมจ�กรัฐบ�ล 189.27 485.82 -61.04%

เงินชดเชยคว�มเสียห�ยโครงก�รจ�กรัฐบ�ล 8,979.80 10,681.54 -15.93%

สำ�รองค่�ประกันชดเชย 13,481.03 8,167.08 65.07%

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นและหนี้สินอื่น 371.64 204.41 81.81%

หนี้สินรวม 28,712.53 22,255.67 29.01%
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  กลุ่มโครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) จะตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชยในอัตร� 

ร้อยละ 100 ด้วยจำ�นวนเงินเท่�กับก�รรับรู้ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสุทธิในปีนั้น ๆ  โดย ณ 31 ธันว�คม 2564 มีจำ�นวน 

12,430.81 ล้�นบ�ท

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินอื่น

  ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นและหนี้สินอื่น ณ 31 ธันว�คม 2564 มีจำ�นวน 374.64 ล้�นบ�ท โดยภ�ระผูกพัน 

ผลประโยชนพ์นกัง�นหลงัออกจ�กง�น  ไดป้ฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นบญัช ี ปฏบิตัติ�มกฎหม�ยแรงง�น  และปฏบิตัติ�มระเบยีบสวัสดกิ�ร 

ด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของ บสย. ซึ่งได้ประม�ณก�รภ�ระผูกพันสำ�หรับผลประโยชน์ของพนักง�น โดยคำ�นวณ 

อย่�งสมเหตุสมผลต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ส่วนหนี้สินอื่น ได้แก่ เจ้�หนี้อื่น ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย เจ้�หนี้ต�มสัญญ�เช่�

 2.3 ส่วนของเจ้าของ

  ณ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีส่วนของเจ้�ของ จำ�นวน 9,913.84 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 748.83 ล้�นบ�ท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 8.17 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  บสย. มีทุนจดทะเบียน จำ�นวน 68,399,467 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท โดยเป็นทุนท่ีออกและชำ�ระแล้ว จำ�นวน 

67,024,730 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท โดยกระทรวงก�รคลังเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 95.49 และเมื่อมีกำ�ไร 

จ�กก�รดำ�เนินง�นแต่ละงวดปี บสย. จะกันไว้เป็นทุนสำ�รองต�มกฎหม�ยในอัตร�ร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี และ

บันทึกกำ�ไรส่วนท่ีเหลือไว้ในร�ยก�รกำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ทั้งนี้ บสย. มีนโยบ�ยในก�รจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต�มมต ิ

ที่ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งเป็นไปต�มผลประกอบก�ร โดยเมื่อวันที่ 25 เมษ�ยน 2565 ได้มีมติอนุมัติ 

ให้จ่�ยเงินปันผลจ�กก�รดำ�เนินง�นปี 2564 ในอัตร�หุ้นละ 5.42 บ�ท 

3. กระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท    

ส่วนของเจ้าของ ปี 2564 ปี 2563
อัตราการเติบโต
ปี 2564-2563

ทุนเรือนหุ้น (ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว) 6,702.47 6,702.47 0.00%

กำ�ไรสะสม 3,144.68 2,520.15 24.78%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้�ของ 66.69 (57.61) -215.76%

เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท) 5.42 2.89 87.54%

หน่วย: ล้านบาท   

ข้อมูล ปี 2564 ปี 2563

เงินสุดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 6,628.84 6,342.47 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,357.63) (5,826.02)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (207.20) (306.91)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 64.01 209.54 
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  บสย. มกีระแสเงินสดได้ม�จ�กก�รดำ�เนนิง�น ซ่ึงจดัว่�เปน็ปกตขิองธุรกิจ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ ม�จ�ก

ก�รบริห�รเงินลงทุน ก�รลงทุนซื้อสินทรัพย์ถ�วรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน จ�กก�ร

จ่�ยเงินปันผล และจ่�ยชำ�ระคืนหนี้ต�มสัญญ�เช่� โดย ณ 31 ธันว�คม 2564  บสย. มีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด จำ�นวน 

421.47 ล้�นบ�ท 

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย (Return on Asset: ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้เฉลีย่ (Return on Equity: ROE) ณ สิน้ป ี2564 บสย. มีอัตร�ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยส์ทุธิเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 2.34 และอตัร� 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 8.58 อัตร�ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจ�กผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2564 เติบโตขึ้น

  อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม ณ สิ้นปี 2564 ที่ร้อยละ 8.55 เพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 ที่มีอัตร�อยู่ที่ร้อยละ 3.38 เป็นผล 

จ�กก�รขย�ยสนิเชือ่ค้ำ�ประกนัเพิม่ขึน้ และร�ยไดจ้�กก�รบรหิ�รเงนิกองทนุสว่นบคุคลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.91 ร�ยไดด้อกเบีย้รบัสทุธิ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.20 และร�ยได้อื่น ๆ และร�ยได้จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.12  

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้จากการดำาเนินงาน (Cost to Income) ในปี 2564 มีอัตร�ร้อยละ 6.57 

ซึ่งลดลงจ�กปี 2563 แสดงให้เห็นว่�ก�รบริห�รร�ยจ่�ยในปี 2564 ที่มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

  อัตราส่วน NPGs ต่อภาระค้ำาประกันคงเหลือ ในปี 2564 บสย. มีสัดส่วน NPGs ต่อภ�ระค้ำ�ประกันคงเหลือ เท่�กับ 

ร้อยละ 9.31 ลดลงจ�กปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบ�ยขย�ยก�รค้ำ�ประกันที่ทำ�ให้ บสย. มีปริม�ณฐ�นภ�ระค้ำ�ประกันสินเชื่อ 

ที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

  อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) บสย. มีอัตร�ส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นปี 2564 เท่�กับ

ร้อยละ 32.58 ลดลงจ�กปี 2563 เนื่องจ�กมีสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นระหว่�งปี โดย บสย. ยังคงระดับคว�มมั่นคงและคว�มส�ม�รถ

ในก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ของ บสย. ที่เพิ่มขึ้น

  สำ�หรับก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือท�งก�รเงิน ฉบับที่ 9 (Thai Financial 

Reporting Standards 9 : TFRS 9) ม�ใช้นั้น กระทรวงก�รคลังโดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังเห็นชอบให้ขย�ยระยะเวล�

ก�รปฏิบัติต�ม TFRS9 ของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจออกไปอีกจนถึงวันท่ี 1 มกร�คม 2568 โดยให้ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด

หลักเกณฑ์เก่ียวกับก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นท�งก�รเงิน ให้สถ�บันก�รเงินเพ�ะกิจถือปฏิบัติแทนม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงิน ซึ่ง บสย. ได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจอื่น ทั้งนี้ บสย. ได้มีก�รเตรียมก�ร 

เพื่อให้มีคว�มพร้อมในก�รใช้ TFRS9 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่�งพิจ�รณ�ผลกระทบ

หน่วย:ร้อยละ

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2564 ปี 2563

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) 2.34 0.91

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 8.58 2.74

อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวม 8.55 3.38

อัตร�ส่วนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นต่อร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น (Cost to Income) 6.57 7.43

อัตร�ส่วน NPGs ต่อภ�ระค้ำ�ประกันคงเหลือ 9.31 11.88

อัตร�เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) 32.58 41.76
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  การพัฒนาที่ยั่งยืนของ บสย. 

 บสย. ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รเป็นหน่วยง�นภ�ครัฐที่มุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  

และก�รมีคว�มรับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้นำ�ม�ตรฐ�นขององค์ก�รแห่งคว�มริเร่ิมว่�ด้วยก�ร

ร�ยง�นส�กล (Global Reporting Initiative : GRI) ฉบับ GRI Standard และเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติที่เกี่ยวข้องกับ บสย. รวมทั้งแนวท�งคว�มยั่งยืนในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

ต�มหลัก (Environmental, Social, and Governance: ESG) ม�กำ�หนดเป็นกรอบทิศท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�คว�มยั่งยืน 

พร้อมจัดทำ�โครงสร้�งผู้รับผิดชอบ ระบบบริห�รจัดก�ร ระบบส่งเสริมก�รดำ�เนินง�น และระบบติดต�มประเมินผล เพ่ือผลักดัน 

ให้เกิดก�รปฏิบัติต�มแนวท�งด้�นคว�มยั่งยืนอย่�งเกิดประสิทธผล โดยสอดคล้องภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและ 

คว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในอน�คต ทั้งนี้ ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�คว�มยั่งยืน

ของ บสย. มีคว�มสอดคล้องและสนับสนุนต่อปัจจัยคว�มยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ ซึ่งผ่�นก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญต�มหลักส�รัตถภ�พ 

(Materiality Principle) โดยคำ�นึงถึงมิติในด้�นต่�ง ๆ อย่�งสมดุล ทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้�งคุณค่� 

ระยะย�วสำ�หรับ บสย. และผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

 บสย. กำ�หนดโครงสร้�งก�รบริห�รง�นด้�นก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนที่ชัดเจน โดยคณะกรรมก�ร บสย. ทำ�หน้�ที่ขับเคลื่อน

องคก์รสูก่�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื และมอบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รด�้นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีดี่และก�รแสดงคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

(CG&CSR) ทำ�หน้�ที่ส่งเสริมและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยด้�นคว�มยั่งยืน รวมทั้งมีคณะทำ�ง�น 

ด�้นก�รพฒัน�คว�มยัง่ยนืทีก่ลัน่กรองปจัจยัคว�มยัง่ยนื นโยบ�ยฯ และคูม่อืก�รปฏบิตังิ�นเพือ่ก�รพฒัน�คว�มยัง่ยนื รวมทัง้ติดต�ม

ผลสำ�เร็จด้�นก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนอย่�งใกล้ชิด

ผู้บริหารระดับสูง

หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
ในการกำาหนดกรอบแนวทาง 
การดำาเนินงานตามนโยบายและ 
เป้าหมายในด้านการพัฒนา
ความยั่งยืน 
 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 สำานักพัฒนาองค์กร

หนว่ยงานหลักท่ีรบัผิดชอบในการพฒันาความยัง่ยนืดา้นการแสดง
ความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ในกระบวนการ และ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์
 ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ
 ฝ่ายกิจการสาขา 1 และฝ่ายกิจการสาขา 2
 ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำากับปฏิบัติการ

คณะกรรมการ บสย.

คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

คณะทำางานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

หน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง
 ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนา

 ระบบดิจิทัล
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ฝ่ายบริหารงานกลาง
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  การกำาหนดปัจจัยความยั่งยืน

 บสย. กำ�หนดปัจจัยคว�มยั่งยืนโดยอ�ศัยม�ตรฐ�นขององค์ก�รแห่งคว�มริเริ่มว่�ด้วยก�รร�ยง�นส�กล (Global Reporting 

Initiative: GRI) ฉบับ GRI Standards และเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ขององค์ก�ร

สหประช�ช�ติ เพื่อให้ได้ม�ซึ่งประเด็นคว�มยั่งยืนที่เก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินง�นต�มพันธกิจและสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ย 

ต�มวิสัยทัศน์ของ บสย. โดยมีกระบวนก�รกำ�หนดประเด็นคว�มยั่งยืนที่มีส�ระสำ�คัญและขอบเขตผลกระทบ ประกอบด้วย 3 ขั้น

ตอนหลัก ได้แก่ 

 1. ก�รระบปุระเดน็ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคว�มยัง่ยนืขององคก์รและขอบเขตผลกระทบทีเ่กิดขึน้จ�กกระบวนก�รดำ�เนนิง�นของ 

บสย. โดยพิจ�รณ�ถึงขอบเขตผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ส�ม�รถเกิดข้ึนได้ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ได้แก่ ข้อมูล 

จ�กปัจจัยภ�ยใน อ�ทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�หม�ย ตำ�แหน่งท�งยุทธศ�สตร์ แผนยุทธศ�สตร์ของ บสย. รวมทั้ง คว�มคิดเห็นของ 

ผู้บริห�รระดับสูงและคณะกรรมก�ร บสย. และปัจจัยภ�ยนอก อ�ทิ คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ  

บสย. ข้อมูลปัจจัยคว�มยั่งยืนของคู่เทียบ อ�ทิ สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจในประเทศ และสถ�บันค้ำ�ประกันสินเชื่อในต่�งประเทศ 

เพื่อดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเหล่�นั้นต�มบริบทคว�มยั่งยืน

 2.  ก�รจัดลำ�ดับประเด็นคว�มยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ ผ่�นก�รประชุมผู้บริห�รจ�กฝ่�ยง�นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจ�รณ�ถึงระดับ

อิทธิพลต่อก�รประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดับนัยสำ�คัญของผลกระทบท�งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ขององค์กร ต�มหลักส�รัตถภ�พ (Materiality Principle)

 3.  ก�รตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ของเนื้อห� ซึ่งครอบคลุมคว�มครบถ้วนของประเด็นคว�มยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ ซึ่ง บสย. 

นำ�ม�ใช้เป็นปัจจัยนำ�เข้�ในก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ ตลอดจนนำ�ไปใช้ขับเคลื่อนผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�น/โครงก�ร หรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยคว�มยั่งยืนต�มที่ได้กำ�หนดไว้ 
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  การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นความยั่งยืน

แผนภาพการจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นความยั่งยืน

12
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0
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ระดับนัยสำาคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ระ
ดับ

อิท
ธิพ

ลต
่อก

าร
ปร

ะเม
ินแ

ละ
ตัด

สิน
ใจ

ขอ
งผ

ู้มีส
่วน

ได
้ส่ว

นเ
สีย

มลอากาศ

การประเมินคู่ค้า
ด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้วัสดุ

ขยะ

ชุมชนท้องถิ่น

การใช้น้ำา

เสรีภาพและ
การเจรจา
ต่อรองร่วม

การไม่เลือกปฏิบัติ

ความหลากหลาย
และโอกาส
แห่งความเท่าเทียม

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การสนับสนุนทางสังคม

การประเมินคู่ค้าทางสังคม

ความพึงพอใจลูกค้า แรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์

พลังงาน

การประเมิน
ด้านสิทธิมนุษยชน

การอบรม/
ให้ความรู้

การให้ความรู้/
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ การจ้างงาน

แรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์

การต่อต้าน
การทุจริต การบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

การให้ความรู้
ทางการเงิน

การเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน

สำาหรับผู้ด้อยโอกาส

ความมั่นคง
ทางการเงิน

ข้อปฏิบัติ
ด้านเศรษฐกิจ

และสังคม

ผลการ
ดำาเนินงาน

เชิงเศรษฐกิจ

ปัจจัยความยั่งยืนที่นำาไปใช้เป็นปัจจัยนำาเข้าในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

ผลกระทบ
ทางอ้อม
เชิงเศรษฐกิจ
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ปัจจัยความยั่งยืนของ บสย. ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

ปัจจัย
ความยั่งยืน
ของ บสย.

คำาอธิบาย
ประเด็น

ความยั่งยืน
ตาม GRI

เป้าหมาย
ความยั่งยืน
ตาม SDGs

หลักการ ESG

Environmental Social Governance

1
ผลก�รดำ�เนินง�น

เชิงเศรษฐกิจ

บสย. เป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจผ่�น 
ก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือเพ่ือช่วยผู้ประกอบก�ร SMEs 
ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยทำ�ให้ธุรกิจ 
ของ SMEs เตบิโต และส่งผลตอ่ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ
ของประเทศ

 Economic

Performance

2
ผลกระทบท�ง

อ้อมเชิงเศรษฐกิจ

ก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือของ บสย. ช่วยให้สถ�บันก�รเงิน 
มีคว�มม่ันใจในก�รปล่อยสินเช่ือให้กับผู้ประกอบก�ร 
SMEs ได้ม�กข้ึน ซ่ึงช่วยเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนในระบบ 
และก่อให้เกิดก�รจ้�งง�นเพ่ิมข้ึน

 Indirect

Economic

Impacts

3
ข้อปฏิบัติ

ด้�นเศรษฐกิจ
และสังคม

ก�รดำ�เนินง�นของ บสย. เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ 
ก�รกำ�กับดูแล และสอดคล้องต�มนโยบ�ยก�รให้ 
คว�มช่วยเหลือ SMEs ของหน่วยง�นภ�ครัฐ

 Socioeconomic 

Compliance

4
คว�มมั่นคง
ท�งก�รเงิน

บสย. มุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มม่ันคงท�งก�รเงินและก�ร 
ดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พ ควบคู่กับก�รช่วยเหลือ 
SMEs ด้�นค้ำ�ประกันสินเช่ือ เพ่ือรองรบัก�รขย�ยบทบ�ท 
ก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอื SMEs ในอน�คต และลดก�รพึง่พ� 
งบประม�ณช่วยเหลือจ�กภ�ครัฐ

 Economic

Performance

5
ก�รเข้�ถึงบริก�ร

ท�งก�รเงิน
สำ�หรับผู้ด้อย

โอก�ส

ก�รใหค้ว�มชว่ยเหลือ SMEs ด้�นค้ำ�ประกันสนิเชือ่ของ 
บสย. ครอบคลุมถึงผู้ประกอบก�รร�ยย่อย กลุ่มเปร�ะบ�ง 
หรอืกลุม่ผูด้อ้ย โอก�สทีป่ระสบคว�มย�กลำ�บ�กในก�ร
เข้�ถึงแหล่งเงินทุน

 Local 

Communities 

6
ก�รให้คว�มรู้
ท�งก�รเงิน

บสย. มุ่งเสริมสร้�งพ้ืนฐ�นคว�มรู้ท�งก�รเงินและ 
ก�รประกอบธุรกิจรวมทั้งเป็นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินและ
ท�งธุรกิจ ควบคู่ไปกับก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ เพ่ือสร้�ง 
คว�มเข้มแข็งและยั่งยืนท�งธุรกิจให้กับผู้ประกอบก�ร 
SMEs

 Marketing and 

Labelling 

 Indirect 

Economic 

Impacts

7
ก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดี

บสย. ยึดม่ันก�รดำ�เนินง�นบนหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ทีด่ ีโดยได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏบิตักิ�รกำ�กับดแูล
กิจก�รที่ดี เพื่อเป็นแนวท�งให้แก่บุคล�กรของ บสย. 
ทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง

 Ethics and 

Integrity

 Governance

8
ก�รเปลี่ยนแปลง

ท�งดิจิทัล

บสย. มุ่งเน้นก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยกำ�หนดเปน็ยทุธศ�สตร์ก�รดำ�เนนิง�น เพ่ือสนบัสนนุ
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภ�พ
ก�รให้บริก�รแก่ผู้ประกอบก�ร SMEs

-
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  กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  มิติด้านเศรษฐกิจ

    เป้าหมาย : สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจภาพรวม และการบริหารจัดการผลการดำาเนินงานอย่างสมดุล  

 บสย. มุง่สูก่�รเปน็รัฐวสิ�หกจิสำ�คญัทีช่ว่ยส่งเสรมิก�รสร�้งคว�มเขม้แขง็ท�งก�รเงนิและท�งธุรกจิใหแ้กผู่ป้ระกอบก�ร SMEs 

โดยก�รช่วยให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จึงได้นำ�หลักบริห�รจัดก�รผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งสมดุลม�ใช้ในก�รกำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น ซึ่งครอบคลุมก�รดำ�เนินก�รต�มพันธกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs โดยเฉพ�ะผู้ประกอบก�ร

ร�ยยอ่ย ใหส้�ม�รถเข�้ถงึแหลง่เงนิทนุในระบบผ่�นก�รค้ำ�ประกนัสนิเช่ือ ซึง่จะกอ่ให้เกิดก�รจ�้งง�น และสง่ผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิ

โดยรวม ในขณะเดียวกัน บสย. มุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มมั่นคงท�งก�รเงินและก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พเพ่ือรองรับก�รขย�ย

บทบ�ทก�รให้คว�มช่วยเหลือ SMEs ในอน�คต และลดก�รพึ่งพ�งบประม�ณช่วยเหลือจ�กภ�ครัฐ ผ่�นก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์ 

เพือ่สร�้งร�ยไดใ้ห้เพยีงพอสำ�หรบัหลอ่เล้ียงองคก์รไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง และก�รใช้ประโยชนจ์�กเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พ

ในก�รให้บริก�ร โดยมีระบบก�รติดต�มและวัดผลสำ�เร็จอย่�งต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต�มเป้�หม�ย

    ประเด็นความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ

 1 ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
   เป้�หม�ย              

   สนับสนุนก�รสร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจผ่�นก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs ให้ส�ม�รถ 

เข้�ถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยทำ�ให้ธุรกิจของ SMEs เติบโต และส่งผลดีต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ

   แนวท�งบริห�รจัดก�ร        

   สนองนโยบ�ยของภ�ครฐัในก�รสนบัสนนุ SMEs ใหส้�ม�รถเข�้ถึงแหลง่เงนิทุน รวมท้ังสนบัสนนุผูป้ระกอบก�ร SMEs 

ทุกกลุ่ม (Segment) ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนในปริม�ณที่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร ผ่�นก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ เพื่อส่งเสริม 

ก�รเติบโตท�งธุรกิจและก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ 

   ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564

บสย. สามารถอนุมัติค้ำาประกันสินเชื่อในปี 64 รวมทั้งสิ้น 
245,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% เม่ือเทียบกับปีก่อน 
แก่ SMEs ทุกกลุ่ม

วงเงินอนุมัติค้ำาประกันสินเชื่อ

บสย.  ช่วยเหลือ   SMEs   ให้เข้าถึงสินเช่ือสะสม  705,893  ราย 
คิดเป็นสัดส่วน 22.52% จากจำานวน SMEs ในฐานระบบ
ของ สสว. ปีก่อน

Penetration Rate

เพิ่มขึ้น 

103,660
ล้านบาท

245,548
ล้านบาท

 
+73%

เพิ่มขึ้น 

5.05
%

22.52
%

 
+5%
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จากการค้ำาประกันสินเช่ือปี 64 ของ บสย. ก่อให้เกดิสนิเชือ่
ในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 261,545 ล้านบาท หรือสามารถ
ก่อให้เกิดสินเชื่อจากการค้ำาประกันฯ 1.07 เท่า

ปริมาณสินเชื่อจากการค้ำาประกันต่อปี

จากการค้ำาประกันสินเชื่อในปี 64 สามารถช่วยให้เกิด 
การขยายตัวทางธุรกิจของ SMEs ซึ่งคาดว่าสามารถ 
ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มในระบบได้กว่า 400,724 คน

จำานวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น 

99,289
ล้านบาท

261,545
ล้านบาท

 
+61%

เพิ่มขึ้น 

183,332
คน

400,724
คน

 
+84%

ในปี 2564 บสย. สามารถค้ำาประกันสินเชื่อภายใต้ 
โครงการท่ีมีงบประมาณภาครัฐสนับสนุนสูง 
ถึง 239,719 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97.63% 
จากวงเงนิค้ำาประกันสนิเชือ่รวมท้ังหมด โดยเฉพาะ
จากโครงการ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู กว่า 130,943 
ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการ PGS9 และ 
Micro4 ตามลำาดับ ซึ่งสะท้อนถึงการช่วยเหลือ 
SMEs ทุกกลุ่มและทุกขนาด

 พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู     PGS9     Micro4     Soft Loan Plus     PGS5 ขยายเวลา     Start-up & Innobiz.

34% 55%

9%
2%
0% 0%

ยอดอนุมัติค้ำาประกันสินเชื่อโครงการตามนโยบายของภาครัฐ

 2 ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
   เป้�หม�ย

   ช่วยให้สถ�บันก�รเงินมีคว�มมั่นใจในก�รปล่อยสินเช่ือให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs ได้ม�กขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม 

เงินทุนหมุนเวียนและก่อให้เกิดก�รจ้�งง�นที่เพิ่มขึ้นในระบบ 

   แนวท�งบริห�รจัดก�ร

   เป็นกลไกที่สำ�คัญของภ�ครัฐในก�รสนับสนุน SMEs ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนผ่�นก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อได้ 

ต�มเป้�หม�ย ซึ่งจะช่วยทำ�ให้เกิดสินเชื่อหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น รักษ�ก�รจ้�งง�น และก่อให้เกิดก�รจ้�งง�นส่วนเพิ่ม

จ�กก�รขย�ยธุรกิจของ SMEs เพื่อทำ�ให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโต

   ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564

 3 ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   เป้�หม�ย              

   ช่วยเหลือ SMEs ต�มนโยบ�ยก�รส่งเสริม SMEs ของภ�ครัฐโดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้�หม�ย 

   แนวท�งบริห�รจัดก�ร      

   มุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นที่ตอบสนองต่อนโยบ�ยหรือม�ตรก�รช่วยเหลือต่�ง ๆ ของภ�ครัฐในก�รสนับสนุน SMEs 

ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทนุ เพ่ือชว่ยใหธุ้รกจิอยูร่อดและเตบิโตไดอ้ย�่งยัง่ยนื ซึง่ครอบคลมุก�รดำ�เนนิก�รต�มพนัธกิจเพือ่ชว่ยเหลอื

ผู้ประกอบก�ร SMEs ทุกกลุ่ม โดยเฉพ�ะผู้ประกอบก�รร�ยย่อย รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญของภ�ครัฐเพื่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ

   ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564 
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 4 ความมั่นคงทางการเงิน
   เป้�หม�ย

   สร�้งคว�มมัน่คงท�งก�รเงนิและก�รดำ�เนนิง�นท่ีมปีระสิทธิภ�พในก�รรองรบัก�รขย�ยบทบ�ทก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอื 

SMEs ในอน�คต และลดก�รพึ่งพ�ภ�ครัฐ

   แนวท�งบริห�รจัดก�ร

   มุ่งเน้นก�รบริห�รคว�มสมดุลของร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย เพื่อให้องค์กรมีร�ยได้จ�กธุรกรรมหลักที่ส�ม�รถครอบคลุม

ค่�ใช้จ่�ยที่เป็นต้นทุนคงที่ได้อย่�งยั่งยืน รวมถึงก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของเงินกองทุน เพื่อรองรับก�รขย�ยปริม�ณก�รค้ำ�ประกัน

สินเชื่อในอน�คต

   ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564

 5 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล     

   เป้�หม�ย      

   มุ่งเนน้ก�รใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในก�รเพ่ิมประสทิธิภ�พก�รใหบ้รกิ�รแก่ผูป้ระกอบก�ร SMEs และสนบัสนุนก�รบรหิ�ร

จัดก�รภ�ยในองค์กรของ บสย. 

   แนวท�งบริห�รจัดก�ร

   ใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒน�ช่องท�งก�รให้บริก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อในรูปแบบ Digital 

Platform สำ�หรับอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ประกอบก�ร SMEs เข้�ถึงสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงินได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น รวมถึง

พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูล สำ�หรับวิเคร�ะห์ และประมวลผลเพื่อก�รบริห�รจัดก�รองค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

   ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564

ในปี 2564 บสย. สามารถบรหิารจดัการเพือ่ให้ 
มีรายได้จากธุรกรรมหลัก ได้แก่ รายได้สุทธิ
จากการค้ำาประกันและรายได้สุทธิจากการ
ติดตามหน้ี ท่ีสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่าย
พนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ และครอบคลุม 
ค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมด ซึ่งช่วยลดการพึ่งพา
รายได้จากการบริหารเงินลงทุน ซึ่งมีความ
ผันผวนสูงตามสถานการณ์ต่างๆ 

รายได้สุทธิจากการค้ำาประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายพนักงาน

รายได้สุทธิเงินลงทุน

รายได้สุทธิสภาพคล่อง

รายได้สุทธิตามหนี้

รายได้สุทธิจาก

การค้ำาประกัน

ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

734

202

734

205

246

114.15

394.09

60.15

รายได้สุทธิ
1,386 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายสุทธิ
568 ล้านบาท

Financial Gateway Data Management

ปี 2564
บสย. ได้จัดทำาแผนการพัฒนา 

แพลตฟอร์ม Financial
Gateway โดยศึกษา

ความต้องการของ SMEs
และแนวทางการดำาเนินงาน

ร่วมกับคู่ความร่วมมือ

ปี 2565
พัฒนาระบบเพื่อรองรับ

ธุรกรรมที่สำาคัญในการให้
บริการ SMEs 

ปี 2566-2569
มียอดอนุมัติ

ค้ำาประกันสินเชื่อ
ผ่าน Online Platform

ปี 2564
บสย. ได้ดำาเนินการพัฒนา

ระบบ TCG Data Prototype 
และ Ingestion ที่เชื่อมโยงฐาน
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 

บสย. แบบบูรณาการ

ปี 2565
มีฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน

เพื่อการวิเคราะห์และประมวล
ผลในรูปแบบ Dashboard และ
นำาไปใช้สนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 

ปี 2566-2569
มีพันธมิตรที่สมัครใช้บริการ

(Subscriber) ฐานข้อมูล
ของ บสย.
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  มิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

    เป้าหมาย : การสร้างคุณค่าด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

 บสย. ได้กำ�หนดทิศท�งองค์กร และยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น โดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

อย่�งเท่�เทียมกัน ซึ่งครอบคลุม ลูกค้� คู่ค้� ผู้กำ�หนดนโยบ�ยและงบประม�ณ บุคล�กรของ บสย. ผู้ถือหุ้น คู่คว�มร่วมมือ ผู้ส่งมอบ 

สื่อมวลชน ชุมชนและสังคม รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญกับก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รร�ยย่อยและกลุ่มเปร�ะบ�ง ให้ส�ม�รถเข้�ถึง 

แหล่งเงินทุน ควบคู่ไปกับก�รเสริมสร้�งองค์คว�มรู้และก�รเป็นที่ปรึกษ�ท�งด้�นก�รเงินและก�รประกอบธุรกิจให้กับ SMEs 

เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รดำ�เนินธุรกิจกับผู้ประกอบก�ร ในขณะเดียวกัน บสย. มีก�รพัฒน�กระบวนก�รปฏิบัติง�นและ 

ก�รให้บริก�รที่คำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. มุ่งเน้นช่วยเหลือกิจก�รทุกภ�คธุรกิจ (Business 

Sector) ทีด่ำ�เนินธรุกิจโดยชอบดว้ยกฎหม�ยและไมข่ดัตอ่ศลีธรรมอันด ีซึง่ครอบคลมุถงึธุรกิจด�้นก�รประหยดัพลงัง�นและอนุรกัษ์

ส่ิงแวดลอ้ม จงึทำ�ให ้บสย. ส�ม�รถเปน็สว่นหนึง่ในก�รสร�้งสังคมและสิง่แวดลอ้มทีด่ ีซึง่สนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นทีย่ัง่ยนืขององคก์ร

ในที่สุด

    ประเด็นความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 1 การเข้าถึงบริการทางการเงินสำาหรับผู้ด้อยโอกาส  

   เป้�หม�ย              

   มุ่งช่วยเหลือ SMEs กลุ่มที่เข้�ถึงสินเช่ือจ�กสถ�บันก�รเงินได้ย�ก ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบก�รร�ยย่อย 

กลุ่มเปร�ะบ�ง หรือกลุ่มผู้ด้อยโอก�ส ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนได้ง่�ยขึ้น

   แนวท�งบริห�รจัดก�ร     

   ส่งเสริมและสร้�งโอก�สให้ผู้ประกอบก�ร SMEs ทุกกลุ่มส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนได้อย่�งทั่วถึง เพื่อลด 

คว�มเหลือ่มล้ำ�ท�งสงัคม โดยพฒัน�ผลติภณัฑค์้ำ�ประกนัสินเช่ือทีส่�ม�รถตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลูกค�้ในแต่ละกลุม่ม�กยิง่ขึน้ 

โดยเฉพ�ะผู้ประกอบก�รร�ยย่อย และกลุ่มเปร�ะบ�ง

   ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564  

ในปี 2564 บสย. ค้ำาประกันสินเชื่อ
โครงการ Micro4 ท่ีออกแบบสำาหรับ 
ผู้ประกอบการรายย่อย 20,527 ล้านบาท 
ให้แก่ Micro จำานวน 169,928 ราย 
หรือคิดเป็น 75% ของลูกค้ารวมท่ี
อนุมัติในปี 
ท้ังนี ้จากการค้ำาประกนัให้ Micro สะสม
ของ บสย. สามารถชว่ยให้ Micro เขา้ถงึ 
สินเชือ่กวา่ 24.33% จากจำานวน Micro 
ในระบบ

ยอดอนุมัติค้ำาประกันสินเชื่อโครงการ Micro ระยะที่ 4

 วงเงินอนุมัติ 

 20,527 ล้านบาท

 จำานวนลูกค้า

 169,928 ราย

วงเงินอนุมัติ (ลบ.)

137,472
108.5%

จำานวนลูกค้า (Micro)

220,253
43.6%

Ticket Size (Micro)

0.62
Penetration Rate

24.33

Micro
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 2 การให้ความรู้ทางการเงิน
   เป้�หม�ย      

   มุง่เน้นก�รเสริมสร้�งพ้ืนฐ�นคว�มรู้ท�งก�รเงนิและก�รประกอบธรุกจิ รวมทัง้เปน็ทีป่รกึษ�ท�งก�รเงนิและท�งธรุกจิ 

เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งและยั่งยืนท�งธุรกิจให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs

   แนวท�งบริห�รจัดก�ร

   เสริมสร้�งองค์คว�มรู้ท�งก�รเงินและก�รดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบก�ร SMEs 

เพื่อเพ่ิมโอก�สในก�รเข้�ถึงสินเชื่อ และช่วยเหลือผู้ประกอบก�รที่ประสบปัญห�ท�งธุรกิจโดยขย�ยบทบ�ทในก�รเป็นที่่ปรึึกษ� 

ท�งก�รเงิินผ่�น บสย. F.A. Center เพ่ือให้คำ�ปรึกษ�ท�งก�รเงินและท�งธุรกิจในเชิงลึก ที่ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�รของ 

SMEs ได้อย่�งทั่วถึง โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มฐ�นร�กและกลุ่มเปร�ะบ�ง 

   ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564

  มิติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

    เป้าหมาย : การกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ก�รท่ี บสย. จะเติบโตได้อย่�งยั่งยืนในระยะย�วต้องมีพื้นฐ�นสำ�คัญจ�กก�รขย�ยตัวอย่�งม่ันคงของภ�คเศรษฐกิจและ 

คว�มเป็นอยู่ที่ดีของภ�คสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่กัน โดยก�รจะทำ�ให้ทุกมิติอยู่ร่วมกันได้อย่�งสมดุลนั้น บสย. ต้องปฏิบัติง�น 

และมุ่งให้บริก�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี บสย.จึงให้คว�มสำ�คัญก�รก�รดำ�เนินง�นต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในส�มหลักก�รของ  ESG  Framework  โดยจัดทำ�เป็นนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักก�รและแนวท�ง

ก�รกำ�กับดูแลท่ีดีในรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2562 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) และหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 

ซึ่งสำ�นักง�นคณะก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำ�ม�ใช้กับบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งคณะกรรมก�ร 

บสย. ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับใช้ยึดถือปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง รวมท้ังมีก�รกำ�หนดแผนง�นและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงก�รกำ�หนดผลิตภัณฑ์ บริก�ร และกระบวนก�รปฏิบัติง�นที่

คำ�นงึถึงประโยชนต์อ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึก�รเสรมิสร้�งก�รมสีว่นรว่ม ระบบก�รตดิต�ม ประเมินและร�ยง�นผล 

เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นทั่วทั้ง บสย. ส�ม�รถดำ�เนินภ�รกิจในก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs ได้อย่�งยั่งยืน

ในปี 2564 บสย. ให้คำาปรกึษาแก ่SMEs 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ 
ส่งต่อหมอหน้ี บสย. เพื่อให้คำาปรึกษา
จำานวน 3,687 ราย โดย บสย. พจิารณา
กล่ันกรองนำาส่งให้สถาบันการเงิน
จำานวน 780 ราย และได้มีการติดตาม
ผลการได้รับสินเชื่อ พบว่า มี SMEs 
ได้ รั บ สิน เชื่ อจากสถาบันการ เงิน 
278 ราย หรือคิดเป็น Success rate 
35.64%

ความสำาเร็จของการส่งต่อผู้ประกอบการที่รับคำาปรึกษาให้เข้าถึงสินเชื่อ

ให้คำาปรึกษา (ราย)

3,687
นำาส่ง SMEs ที่พร้อม 

แก่ธนาคาร (ราย)

780

SMEs ได้รับสินเชื่อ
ทั้งมี บสย. ค้ำา
และไม่มี (ราย)

278
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    ประเด็นความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 การกำากับดูแลกิจการที่ดี

   เป้�หม�ย      

   เป็นองค์กรที่มีก�รดำ�เนินง�นต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพือสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกกลุ่ม และนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

      แนวท�งบริห�รจัดก�ร

   ส่งเสริมก�รรับรู้และแนวท�งปฏิบัติง�นต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยกำ�หนดนโยบ�ยและคู่มือก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อเป็นแนวท�งให้แก่บุคล�กรของ บสย. ทุกระดับยึดถือและดำ�เนินง�นด้วยคว�มสุจริต โปร่งใส ปฏิบัติหน้�ที่ด้วย 

คว�มรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) ควบคู่กับก�รส่งเสริมและสนับสนุน 

ก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ให้เติบโตอย่�งก้�วหน้�และยั่งยืน

   ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564

บสย. ได้รับคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำาปี 2564 ระดับ A โดยมีคะแนน 
เท่ากับ 91.58 คะแนน และมีคะแนน 
ในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ
บนเวบ็ไซต์ (OIT) เต็ม 100 คะแนน สะท้อน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตในองค์กร

บสย. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ Thailand Quality Class 
(TQC) ประจำาปี 2564 ซึ่งถือเป็นรางวัล
อันทรงเ กียรติ ท่ีสำานักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติมอบให้กับองคก์รต้นแบบในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐาน
สากล ซึ่งการประเมินครอบคลุมด้าน
การกำากับดูแลองค์กรด้วย

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2564

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำาปี 2564 (TQC 2021)

91.58
คะแนน
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  รายงานคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมก�รบริห�รจัดตั้งข้ึนโดยก�รอนุมัติของคณะกรรมก�รบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) 

เพื่อสนับสนุนก�รปฎิบัติง�นของคณะกรรมก�ร บสย.  

 ในปี 2564 คณะกรรมก�รบริห�รได้มีก�รประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เพื่อปฎิบัติหน้�ที่ต�มที่กำ�หนดไว้ในคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�ร

บริห�รและกฎบัตรคณะกรรมก�รบริห�ร รวมทั้งมีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รบริห�รต่อคณะกรรมก�ร บสย. 

เป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ ซึ่งสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้ 

1. การพิจารณาแผนวิสาหกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปี 2565 (ปี 2565 – 2569) 
 คณะกรรมก�รบริห�รได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์และแผนง�น และโครงก�รรองรับ

ยุทธศ�สตร์ปี 2565 – 2569 และได้มีก�รพิจ�รณ�รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ให้สอดรับกับสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดระลอกใหม่ของโรคไวรัสโคโรน่� 2019 (COVID-19) ในฐ�นะสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจยัง

คงมุ่งมั่นให้คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs และร�ยย่อย ที่ได้รับผลกระทบผ่�นม�ตรก�รต่�ง ๆ ต�มนโยบ�ยภ�ครัฐ รวมทั้ง

ก�รพัฒน�ระบบและกระบวนก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ประกอบก�รได้อย่�งทันก�รณ์ 

ก่อนที่จะนำ�เสนอคณะกรรมก�ร บสย. เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

2. การพิจารณาการค้ำาประกันของ บสย. 
 คณะกรรมก�รบริห�รได้มีก�รพิจ�รณ�เรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกรรมค้ำ�ประกันของ บสย. เพ่ือให้ก�รช่วยเหลือและ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งทุนและส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนี้ 

  พิจ�รณ�ม�ตรก�รช่วยเหลือลูกค้� SMEs และลูกหนี้ของ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัย ปี 2564  

  พิจ�รณ�ปรับปรุงเงื่อนไขและจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันสินเชื่อ โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme  

  ระยะที่ 9 และโครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบก�ร Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4

  พจิ�รณ�กรอบโครงก�รค้ำ�ประกนัสนิเช่ือ ปรบัปรงุเงือ่นไข เพิม่รปูแบบก�รค้ำ�ประกนั และจดัสรรวงเงนิค้ำ�ประกนัโครงก�ร 

  ที่ดำ�เนินก�รเอง (Commercial Products) 

  พิจ�รณ�แผนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ปี 2564-2568 (Product Roadmap) 

  พิจ�รณ�โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบก�ร Micro Entrepreneurs ระยะที่ 5 

3. การติดตามหนี้ค่าประกันชดเชย
 คณะกรรมก�รบริห�รได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รติดต�มหนี้ค่�ประกันชดเชย เพื่อให้ บสย. ส�ม�รถเร่งรัดติดต�มหน้ีได้ 

เพิ่มม�กยิ่งขึ้น ดังนี้ 

  พิจ�รณ�ปรับปรุงเงื่อนไขม�ตรก�รช่วยเหลือลูกหนี้ของ บสย. 

  พิจ�รณ�ปรับปรุงอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รติดต�มหนี้และประนอมหนี้ 

  พิจ�รณ�นโยบ�ยในเรื่องดอกเบี้ยสำ�หรับลูกหนี้ค่�ประกันชดเชย

  พิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยก�รประนอมหนี้ค่�ประกันชดเชย
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4. การติดตามผลการดำาเนินงานของ บสย. 
 คณะกรรมก�รบริห�รได้มีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของ บสย. เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยมอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�รร�ยง�น

คว�มคืบหน�้เกีย่วกับก�รดำ�เนนิก�รง�นด�้นก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ ก�รบริห�รจัดก�รหนี ้รวมถงึก�รบริห�รเงินลงทนุ ซึง่คณะกรรมก�ร 

บริห�รได้มีข้อสงัเกตรวมทัง้ขอ้แนะนำ�ต�่ง ๆ  ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ฝ�่ยจดัก�รเพือ่นำ�ไปเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนนิก�รในสว่นทีเ่กีย่วข้อง

ต่อไป 

 นอกเหนือจ�กก�รติดต�มก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง ๆ ข้�งต้นแล้ว คณะกรรมก�รบริห�รได้ให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รติดต�มให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รที่ได้สั่งก�รไป รวมท้ังเรื่องที่มอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�ร 

ไปดำ�เนินก�รต่�ง ๆ  อย่�งสม่ำ�เสมอด้วย โดยในปี 2564 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รบริห�รได้ทำ�หน้�ที่ในก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินก�ร

ในเรื่องสำ�คัญ อ�ทิ

  คว�มคืบก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์และโครงก�รที่สนับสนุนแผนยุทธศ�สตร์

  คว�มคืบก�รดำ�เนินง�นต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินกระบวนก�รปฏิบัติง�นและก�รจัดก�ร Enablers 

  คว�มคืบหน้�โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อต่�ง ๆ เพื่อให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

  คว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รทุนมนุษย์ 

5. เรื่องอื่น ๆ 
 คณะกรรมก�รบริห�ร บสย. ยังมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสนับสนุนก�รปฎิบัติง�นของคณะกรรมก�ร บสย. ในด้�นอื่น ๆ อ�ทิ 

ก�รพิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรบริก�ร (Service Charter) และม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รลูกค้� (Customer Service Standard) 

รวมถึงพิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติต่�ง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวท�งก�รดำ�เนินง�นและเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น 

ต�มสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน นอกจ�กนี้ยังพิจ�รณ�กลั่นกรองแผนยุทธศ�สตร์ต�มเกณฑ์ Enablers และยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�ร

ทุนมนุษย์ (HCM Strategy Plan) ด้�นทรัพย�กรบุคคล  เป็นต้น 

 จ�กบทบ�ทหน�้ทีแ่ละก�รดำ�เนนิก�รของคณะกรรมก�รบริห�ร ทำ�ใหก้�รดำ�เนนิง�นของ บสย. เปน็ไปต�มแผนง�นและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ 

(นายวุฒิพงศ์  จิตตั้งสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร
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  รายงานคณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
 และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CG & CSR) 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดง 

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้องเกิดจ�กคว�มร่วมมือของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�น ในก�รขับเคลื่อนและมุ่งมั่นใน

ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรให้มีประสิทธิภ�พ มีระบบก�รดำ�เนินง�นที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่นำ�สมรรถนะหลักและคว�มส�ม�รถพิเศษขององค์กรม�พัฒน�และสนับสนุนชุมชน เพ่ือนำ�ไปสู่คว�มน่�เช่ือถือแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

คู่ค้� ลูกค้� หน่วยง�นกำ�กับดูแล และประช�ชน ทั้งนี้ คณะกรรมก�ร บสย. ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

และก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ประกอบด้วย

 1. น�ยสุพัฒน์    เมธีวรพจน์ ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยสมศักดิ์   วรวิจักษณ์ กรรมก�ร

 3. น�งญ�ใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมก�ร

 4. น�งส�ววิมล   ช�ตะมีน� กรรมก�ร

 5. ผู้บริห�รฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับปฏิบัติก�ร เลข�นุก�ร

 คณะกรรมก�ร CG & CSR ใหก้�รสนบัสนนุและสร้�งก�รมส่ีวนร่วมทัง้ด�้นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทีด่ ีก�รแสดงคว�มรับผดิชอบ 

ต่อสังคม ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น และก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ ผ่�นกิจกรรมต่�ง ๆ ต�มแผนง�นด้�นก�รกำ�กับดูแล 

กิจก�รที่ดีและก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ และแผนง�นด้�นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2564 ดังนี้

 1) กำ�หนดให้นำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีต�มม�ตรฐ�นซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่�งประเทศ เช่น หลักก�ร

ขององค์กรเพื่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน� (Organization for Economic Co-operation and Development : 

OECD) Guidelines on Corporate Governance of State - Owned Enterprises 2015 ม�ตรฐ�น ISO 26000 : 2010 

Guidance on Social Responsibility is an International Standard หลักก�รและแนวท�งกำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิส�หกิจ 

พ.ศ. 2562 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) ม�ปรับใช้ต�มคว�มเหม�ะสมกับก�รบริห�รจัดก�รและเป็น

แนวท�งในก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อก�รสร้�งคุณค่�ให้แก่ บสย. 

อย่�งยั่งยืน   

 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒน�ค่�นิยม “กำ�กับดูแลด้วยหลักธรรม�ภิบ�ลท่ีผลักดันก�รเติบโตขององค์กรอย่�งยั่งยืน 

Governance for Sustainable Growth” สู่วฒันธรรมองคก์ร เชน่ ก�รรว่มกันปฏญิ�ณตนและแสดงเจตจำ�นงสจุรติ ผูบ้รหิ�รระดบัสงู 

ถ่�ยทอดคว�มรู้ประสบก�รณ์ผ่�นกิจกรรมเสียงต�มส�ยจ�กผู้นำ�ระดับสูง เป็นต้น

 3) สนบัสนนุและพฒัน� SMEs โดยนำ�คว�มส�ม�รถพเิศษขององคก์รในก�รใหค้ว�มรูผ้�่นก�รจดักิจกรรมต�่ง ๆ  เชน่ ให้คว�มรู้ 

แก่ผู้ประกอบก�รผ่�นศูนย์ท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน (บสย. F.A. Center) ถอดบทเรียนก�รดำ�เนินธุรกิจจ�กคว�มสำ�เร็จของผู้ประกอบก�ร 

เพื่อเป็นต้นแบบในก�รดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่ได้ในอน�คต และมอบส่ือก�รเรียนก�รสอนให้แก่กลุ่มคนพิก�ร 

และผู้ต้องขังในเรือนจำ� เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจ และสร้�งอ�ชีพให้แก่ผู้ต้องขังเมื่อได้รับก�รพ้นโทษออกม� 

 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักง�นตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันและก�รประพฤติมิชอบ 

ผ่�นกิจกรรมต่�ง ๆ และกำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น บสย. ร�ยง�นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์เป็นประจำ�ทุกปี

 5) พัฒน�และเพ่ิมประสิทธิภ�พง�นด้�นก�รกำ�กับดูแล ผ่�นกิจกรรมอบรมให้คว�มรู้เก่ียวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. 

เช่น กฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�ง และให้มีก�รสอบท�นก�รปฏิบัติง�นต�ม 

กฎเกณฑ์อย่�งต่อเนื่อง 
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 ด้วยคว�มมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมก�ร บสย. ผู้บริห�ร และพนักง�นในก�รดำ�เนินง�นและปฏิบัติหน้�ที่ต�มหลักก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน และก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ บสย. 

ได้คะแนนก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น (ITA) ในปี 2564 91.58 คะแนน ต�มเกณฑ์ก�รประเมิน ถือว่� 

บสย. มีคุณธรรมและคว�มโปร่งในก�รดำ�เนินง�นระดับ A

 และส่งผลให้ บสย. ได้รับร�งวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จ�กสำ�นักง�น ป.ป.ช. ต่อเนื่อง 

3 ปีซ้อน นับต้ังแต่ปี 2562 ที่ บสย. ได้รับร�งวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 และปี 2563 บสย. ได้รับร�งวัลองค์กรโปร่งใส 

ครั้งที่ 9 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่� คณะกรรมก�ร บสย. คณะกรรมก�ร CG & CSR ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บสย. เป็นองค์กรที่มี 

ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และมีก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ 

โดยมุ่งหม�ยให้องค์กรมีก�รเติบโตและพัฒน�อย่�งยั่งยืน สอดคล้องกับในปี 2564 บสย. ได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�คว�มยั่งยืน 

และคู่มือก�รปฏิบัติง�นเพ่ือก�รพัฒน�คว�มยั่งยืน โดยนำ�ม�ตรฐ�นขององค์ก�รแห่งคว�มริเริ่มว่�ด้วยก�รร�ยง�นส�กล (Global 

Reporting Initiative : GRI) เป�้หม�ยก�รพัฒน�ทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคก์�รสหประช�ช�ต ิ

รวมท้ังแนวท�งคว�มยั่งยืนในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) และนำ�ปัจจัยสำ�คัญ 

ด้�นก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในก�รกำ�หนดแผนง�นยุทธศ�สตร์ขององค์กร

นายสุพัฒน์  เมธีวรพจน์ 
ประธานกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR)
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  นโยบายและยุทธศาสตรก์ารกำากับดูแลกิจการที่ดี 

  การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต�มหลักก�รและแนวท�ง 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2562 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) กระทรวงก�รคลัง 

โดยนำ�หลักก�รและแนวท�งม�ปรับใช้ต�มคว�มเหม�ะสมต�มหลัก Apply or Explain รวมทั้งได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รต่อต้�น 

ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นและก�รประพฤติมิชอบ สอดคล้องต�มยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบ�ยด้�นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำ�เป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติกำ�หนดเป็นกรอบทิศท�งก�รดำ�เนินง�น และจัดทำ�โครงสร้�งระบบ 

บริห�รจัดก�รต�มหลักม�ตรฐ�นว่�ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนสำ�คัญในก�รสร้�งคุณค่�

ร่วมด้�นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคว�มยั่งยืนขององค์กร 

   นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมก�ร บสย. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รองค์กรต�มหลักก�รก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จึงได้แต่งตั้งและ 

มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) กำ�กับดูแล และ

ตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นด�้นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีดี่ และก�รปฎบิตัติ�มกฎเกณฑข์อง บสย. รวมทัง้กำ�หนดใหจ้ดัทำ�นโยบ�ยและคูม่อื 

ก�รกำ�กับดแูลกิจก�รทีด่ ีเผยแพรใ่ห้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นทกุคนของ บสย. รบัทร�บและนำ�ไปเปน็หลกัปฏบิตั ิ7 ประก�ร 

ได้แก่  

 1. มีคว�มรับผิดชอบต่อผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ (Accountability) 

 2. มีคว�มสำ�นึกในหน้�ที่ด้วยขีดคว�มส�ม�รถและประสิทธิภ�พที่เพียงพอ (Responsibility) 

 3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเท่�เทียมกัน (Equitable Treatment) 

 4. มคีว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนนิง�น ตรวจสอบได้ และมกี�รเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและครบถว้นแกผู่เ้ก่ียวข้อง (Transparency) 

 5. มีส่วนร่วมในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มแก่กิจก�รทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว (Value Creation) 

 6. มีก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลและจรรย�บรรณที่ดีในก�รดำ�เนินธุรกิจ และจรรย�บรรณของบุคล�กร (Ethics) 

 7. มีส่วนร่วมและส่งเสริมในก�รกระจ�ยโอก�สแก่ส�ธ�รณะในก�รร่วมแสดงคว�มคิดเห็น (Participation) 

 ในปี 2564 บสย. ได้ดำ�เนินก�รต�มหลักก�รและแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 9 หมวด ดังนี้

  หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ

 ภ�ครัฐทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลและติดต�มให้ บสย. ดำ�เนินก�รต�มพันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยให้ บสย. มีอำ�น�จและ

อิสระในก�รบริห�รง�นอย่�งเต็มที่ ไม่เข้�แทรกแซงก�รดำ�เนินง�น สำ�หรับ บสย. ได้นำ�นโยบ�ยภ�ครัฐ เช่น แผนยุทธศ�สตร์ช�ต ิ

แผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ติ แผนยทุธศ�สตร์รัฐวิส�หกจิภ�พรวมและร�ยส�ข�สถ�บนัก�รเงินของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) แนวนโยบ�ยของกระทรวงก�รคลัง กำ�หนดเป็นกรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�น รวมทั้งจัดทำ�และปฏิบัติ

ต�มหลักก�รและแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีที่ภ�ครัฐกำ�หนด และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด
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   หมวดที่ 2  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในคว�มเป็นเจ้�ของโดยควบคุม บสย. ผ่�นท�งก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�ร บสย. ให้ทำ�หน้�ที่แทนตน และ 

มีสิทธิร่วมในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของ บสย. คณะกรรมก�รจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่�ง 

เท�่เทยีมกนัทกุประก�ร และไมก่ระทำ�ก�รใด ๆ  อนัเปน็ก�รละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิของผูถ้อืหุ้น นอกจ�กนี ้บสย. ไดก้ำ�หนดนโยบ�ย

และแนวปฏบิตัดิ�้นก�รบริห�รสิทธติอ่ผู้ถือหุน้ต�มกฎหม�ย และขอ้บงัคบัอืน่ทีเ่กีย่วข้องเพิม่เตมิจ�กนโยบ�ยและคูม่อืก�รกำ�กบัดแูล

กิจก�รที่ดี ได้แก่ 

 1) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำ�หนดให้ กรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนต้องยึดถือและ

ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติของ บสย. ว่�ด้วยเรื่องก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของเจ้�พนักง�น 

ของรฐัอย�่งเครง่ครัด ภ�ยใตห้ลักก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีดี่ และสง่เสรมิก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติและก�รประพฤตมิชิอบ

 2) นโยบายการป้องกันการใชข้้อมูลภายใน กำ�หนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิพือ่ปอ้งกนัดแูล มใิหก้รรมก�ร ผูบ้รหิ�รและ

พนักง�น บสย. ใช้ข้อมูลภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เพื่อห�ประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องในท�งมิชอบ ซึ่งถือเป็นกลไกสำ�คัญ

ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และมั่นใจได้ว่� ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ บสย. ได้รับข้อมูลส�รสนเทศที่เชื่อถือได้อย่�งเท่�เทียมและ 

ทันท่วงที

 3) นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเก่ียวโยง เป็นแนวท�งในก�รกำ�กับดูแลและกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รทำ�ร�ยก�ร 

ที่เก่ียวโยงที่ชัดเจนและโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และกำ�หนดให้เปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยง

หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของ บสย. รวมทั้งเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันและร�ยก�ร 

เกี่ยวโยงดังกล่�วไว้ในงบก�รเงินของ บสย. ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี

 ในปี 2564 กรรมก�ร บสย. ทุกคนได้ร�ยง�นก�รเปิดเผยคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์หรือ 

ก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยซึ่งหลักทรัพย์ และร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน โดยรับรองว่� ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีคว�มขัดแย้งระหว่�ง

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของ บสย. ซึ่งรวมถึงผู้บริห�รและพนักง�น บสย. ได้ร�ยง�นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของจำ�นวนบุคล�กรท้ังหมด และมีฝ่�ยง�นทำ�หน้�ที่สอบท�นร�ยก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

เสนอร�ยง�นสอบท�นดังกล่�วต่อกรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป คณะกรรมก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดง 

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) และคณะกรรมก�ร บสย. ทั้งนี้ บสย. ไม่มีร�ยก�รเกี่ยวโยงระหว่�งกันเกิดขึ้น

   หมวดที่ 3  คณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในก�รกำ�กับดูแลรัฐวิส�หกิจให้มีก�รปฏิบัติง�นเป็นไปต�มพันธกิจ วัตถุประสงค์ และ

นโยบ�ยของภ�ครัฐ รวมถึงก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มหลักคว�มไว้ว�งใจ (Fiduciary Duty) โดยว�งกรอบนโยบ�ยเพื่อให้กรรมก�ร 

ฝ่�ยจัดก�ร ตลอดจนบุคล�กรทุกคนปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์ต่อองค์กร (Duty of 

Loyalty) และกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบ�ยของภ�ครัฐ เพื่อสร้�งคุณค่�ให้แก่

กิจก�รอย่�งยั่งยืน

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 คณะกรรมก�ร บสย. มีจำ�นวน 11 คน โดยมีกรรมก�รอิสระจำ�นวน 6 คน ซ่ึงเป็นไปต�ม 

หลักก�รและแนวท�งก�รกำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิส�หกิจของ สคร. โดยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 5 คน เป็นกรรมก�รในบัญชีร�ยชื่อ

กรรมก�รรัฐวิส�หกิจที่กระทรวงก�รคลังจัดทำ�ขึ้น
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   หมวดที่ 4  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 ก�รดำ�เนนิธุรกจิมคีว�มเกีย่วข้องกบับคุคลหล�ยฝ่�ย บสย. ตระหนกัถงึสทิธแิละบทบ�ทของผูม้สีว่นได้เสยีกลุม่ต่�ง ๆ  ทัง้ภ�ยใน

และภ�ยนอกของ บสย. เพือ่ใหท้กุฝ�่ยไดร้บัก�รดแูลจ�ก บสย. ต�มสิทธิท�งกฎหม�ยอย�่งเท�่เทยีมกนั จงึไดก้ำ�หนดไว้เปน็ส่วนหนึง่

ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่�นสื่อต่�ง ๆ  เช่น เว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ตระหนัก

และมั่นใจว่� สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับก�รคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ตลอดจนเป็นก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือระหว่�ง บสย.  

กับผู้มีส่วนได้เสียในก�รสร้�งคว�มม่ันคงอย่�งยั่งยืนของผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม และประเทศช�ติ 

ดังต่อไปนี้ 

 4.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
  บสย. มุง่มัน่ดำ�เนนิธรุกิจใหม้ผีลประกอบก�รทีด่แีละเตบิโตขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง รกัษ�ระดบัฐ�นะท�งก�รเงนิให้มคีว�มมัน่คง

และแขง็แกร่ง โดยดำ�เนนิธุรกจิดว้ยคว�มรอบคอบและโปรง่ใส เปน็ไปอย�่งถกูตอ้ง ครบถว้นต�มขอ้กำ�หนดและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

พร้อมเสริมสร้�งศักยภ�พในก�รแข่งขันและยึดมั่นในหลักจรรย�บรรณท�งธุรกิจ

 4.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ
  บสย. เป็นรัฐวิส�หกิจภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของกระทรวงก�รคลัง บสย. จึงสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของภ�ครัฐ และ

ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์และนโยบ�ยของหน่วยง�นกำ�กับ ควบคู่ไปกับก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคว�มร่วมมือในกิจกรรมต่�ง ๆ 

ของหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้�งคว�มมั่นคงและคว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจให้กับประเทศช�ติ

 4.3 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
  บสย. มุ่งมัน่ใหบ้รกิ�รแกล่กูค�้ดว้ยคว�มเตม็ใจ เตม็กำ�ลังคว�มส�ม�รถ ดว้ยคว�มเสมอภ�ค เปน็ธรรม และจัดใหม้บีคุล�กร

ท่ีมีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ เพื่อให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือแก่ลูกค้�ด้วยกิริย�ว�จ�ที่สุภ�พ อ่อนโยน และให้มั่นใจว่�ลูกค้�ได้รับบริก�ร 

ที่ดีที่สุด ต�มนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�อย่�งเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งประกอบด้วย 9 ระบบ 

สอดคล้องต�มประก�ศของ ธปท. ท่ีมีผลบังคับใช้กับทุกสถ�บันก�รเงิน รวมถึงสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ นอกจ�กน้ี บสย. ได้กำ�หนด

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รจัดก�รข้อร้องเรียน โดยจัดให้มีระบบก�รรับข้อร้องเรียน เพื่อดำ�เนินก�รแก้ไขต�มคว�มเหม�ะสม 

ด้วยคว�มใส่ใจและยุติธรรม 

 4.4 ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
  บสย. มุ่งมั่นปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้�หนี้ในกลุ่มต่�ง ๆ เพื่อรักษ�ไว้ซึ่งชื่อเสียงและคว�มน่�เชื่อถือของ บสย. 

ต่อเจ้�หนี้และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 4.5 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า
  บสย. กำ�หนดม�ตรก�รส่งเสริมคว�มโปร่งใสในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง พนักง�นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รซื้อหรือข�ยทรัพย์สิน 

ผลิตภัณฑ์และบริก�รทุกชนิดของ บสย. ต้องดำ�เนินก�รจัดซ้ือจัดจ้�งด้วยคว�มเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต�ม

กฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด ยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของ บสย. โดยไม่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องให้ข้อมูล 

ที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มจริง ไม่ทำ�ให้คู่ค้�เข้�ใจผิดพล�ดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และคู่ค้�ต้องรักษ�คว�มลับและ

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�ของ บสย. อย่�งเคร่งครัด มีก�รเผยแพร่แผนก�รจัดซื้อจัดจ้�งประจำ�ปี บันทึกร�ยละเอียดและขั้นตอน 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งอย่�งเป็นระบบ 

 4.6 ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
  บสย. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต�มข้อตกลงหรือคว�มร่วมมือที่ได้ทำ�ไว้กับพันธมิตรท�งธุรกิจของ บสย. เพื่อประโยชน์ด้วยกัน

โดยรวม 
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 4.7 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง
  บสย. กำ�หนดนโยบ�ยก�รแข่งขันท�งก�รตล�ดที่เป็นธรรม เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์และแนวท�งให้บุคล�กรทุกคนมุ่งเน้น 

ปฏิบัติง�นต�มภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยอย่�งเต็มประสิทธิภ�พ ไม่มีนโยบ�ยแข่งขันด้วยก�รใส่ร้�ยป้�ยสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือน

ข้อเท็จจริงของคู่แข่ง รวมถึงแสวงห�คว�มลับของคู่แข่งด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริต และไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่ง

 4.8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  บสย. พึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยคำ�นึงถึงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ประเทศช�ติ อีกทั้งให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์ ร่วมพัฒน�สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้คว�มร่วมมือและ

สนับสนุนนโยบ�ยของรัฐบ�ล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศช�ติ

  ทั้งนี้ เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

อย่�งแท้จริง คณะกรรมก�รและผู้บริห�ร บสย. ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นในเร่ืองนี้ จึงได้นำ�หลักม�ตรฐ�นว่�

ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) และเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ กำ�หนดโครงสร้�ง ระบบบริห�รจัดก�ร และกรอบทิศท�งก�รดำ�เนินง�นในนโยบ�ยด้�นก�ร 

แสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และแผนง�นประจำ�ปีของ บสย. 

 4.9 ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
  บสย. ตระหนักถึงคุณค่�ของทรัพย�กรบุคคลซ่ึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำ�คัญขององค์กร จึงสรรห�และรักษ�บุคล�กร 

ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อก�รดำ�รงชีวิตของพนักง�น ขณะเดียวกัน บสย. ให้คว�มสำ�คัญ 

ต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นผ่�นแผนก�รฝึกอบรมซึ่งได้พัฒน�ระบบก�รเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่�ง ๆ ที่มีคว�มหล�กหล�ย 

เพ่ือเปิดโอก�สให้พนักง�นได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ ด้วยกันอย่�งต่อเนื่อง และเป็นก�รมุ่งเน้นให้พนักง�นมีคว�มเป็นมือ

อ�ชีพ มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะที่จำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติง�นให้ประสบคว�มสำ�เร็จ ซึ่งถือเป็นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและนำ�ไปสู ่

ก�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรมและเค�รพสิทธิมนุษยชน 

  การติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต และแสดงความคิดเห็น
  บสย. จัดช่องท�งเพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มส�ม�รถติดต่อสอบถ�ม ร้องเรียน แจ้งเบ�ะแส 

ก�รทุจริต แสดงคว�มคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต�มจุดให้บริก�รต่�ง ๆ (Touch Points) ดังต่อไปนี้

   Call Center:   0-2890-9999 (เวล� 8.30 น. – 17.00 น.)

   โทรศัพท์:   0-2890-9988 ต่อ ฝ่�ยสื่อส�รและภ�พลักษณ์องค์กร

   โทรสาร:   0-2890-9900, 0-2890-9800

   เว็บไซต์:   www.tcg.or.th

   E-mail:   info@tcg.or.th

   สายด่วนสำาหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต:   0-2890-9977 และ 0-2890-9766

   Facebook บสย.
   Line:   @doctor.tcg

   สำานักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
   อ�ค�รช�ญอิสสระท�วเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

   แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10310

  บสย. ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติ เรื่อง ก�รแจ้งก�รกระทำ�ผิดและให้คว�มคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing) เพื่อเป็น

กลไกและช่องท�งสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียในก�รยื่นข้อร้องเรียนหรือร�ยง�นถึงข้อกังวลใจเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ที่อ�จก่อให้เกิด

ก�รกระทำ�ที่ไม่เหม�ะสมผิดจรรย�บรรณหรือกฎเกณฑ์ของท�งก�ร รวมถึงก�รกระทำ�ท่ีอ�จก่อให้เกิดก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย หรือ 

ก�รประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหม�ะสมท�งด้�นก�รเงิน ก�รยักยอก ก�รทุจริต ก�รฉ้อโกง เป็นต้น ให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่� บสย. 
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จะดำ�เนินก�รจัดก�รข้อร้องเรียนต�มขั้นตอน ผู้ร้องเรียนทุกคนจะได้รับก�รปกป้องและคุ้มครอง ทั้งนี้ ผู้แจ้งข้อมูลส�ม�รถ 

ส่งเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดก�รท่ัวไป (ผู้บริห�รสูงสุด) หรือประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ หรือประธ�นกรรมก�ร บสย. แล้วแต่กรณ ี

ห�กเป็นก�รร้องเรียนผู้จัดก�รทั่วไป ให้ร้องเรียนต่อประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ หรือประธ�นกรรมก�ร บสย. ทุกข้อร้องเรียนจะ

ถูกเก็บรักษ�เป็นคว�มลับ และในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำ�เนินก�รในลักษณะที่เป็นคว�มลับ โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย 

และคว�มเสียห�ยของผู้ร้องเรียน

   หมวดที่ 5  ความยั่งยืนและนวัตกรรม

 บสย. กำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน และคู่มือก�รปฏิบัติง�นเพื่อก�รพัฒน�คว�มยั่งยืน (แนวท�งก�รพัฒน� 

คว�มยัง่ยนืเชิงยทุธศ�สตร)์ โดยนำ�ม�ตรฐ�นขององคก์�รแหง่คว�มรเิริม่ว�่ดว้ยก�รร�ยง�นส�กล (Global Reporting Initiative: GRI) 

ฉบับ GRI Standard และเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ 

ซึ่งประกอบด้วยเป้�หม�ยหลัก 17 ประก�ร อ�ทิ ก�รส่งเสริมก�รพัฒน�อุตส�หกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ก�รส่งเสริมนวัตกรรม 

ก�รลดคว�มเหลื่อมล้ำ� และก�รใช้ประโยชน์จ�กระบบนิเวศท�งบก รวมทั้งแนวท�งคว�มยั่งยืนในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลัก 

Environmental, Social and Governance: ESG ม�กำ�หนดเป็นกรอบทิศท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�คว�มยั่งยืน รวมถึง 

เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รนำ�นวัตกรรมม�ใช้ในก�รพัฒน� ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น ก�รให้บริก�ร และก�รบริห�รจัดก�ร

ภ�ยในองค์กรให้มีประสิทธิภ�พ จึงผลักดันก�รสร้�งนวัตกรรมให้เป็นสมรรถนะหลักในก�รขับเคล่ือนองค์กร โดยมุ่งเน้นก�ร

สร้�งสรรค์นวัตกรรมที่ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 1) นวัตกรรมด้�นผลิตภัณฑ์ บริก�ร และตล�ด 2) นวัตกรรมด้�นกระบวนก�รหรือ 

ก�รปฏิบัติง�น 3) นวัตกรรมด้�นสังคม และ 4) นวัตกรรมด้�นรูปแบบท�งธุรกิจใหม่

   หมวดที่ 6  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บสย. ได้เปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ บสย. ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง 

ผ่�นช่องท�งที่เข้�ถึงข้อมูลได้ง่�ยและน่�เชื่อถือ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของ บสย. ได้รับทร�บข้อมูลอย่�งเท่�เทียมกัน รวมทั้งจัดให้มี

ก�รบรหิ�รจดัก�รใหเ้ข้�ถึงและจัดห�เงนิทนุดว้ยคว�มโปรง่ใส ตรวจสอบได ้จดัทำ�บญัชกี�รเงนิและร�ยง�นท�งก�รเงนิต�มม�ตรฐ�น

ก�รบัญชี และแยกบัญชีธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ (Public Service Account: PSA) ต�มหลักเกณฑ์ก�รแยกบัญชีธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ 

ของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ กระทรวงก�รคลัง

 ทั้งนี้ บสย. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รและดำ�เนินธุรกิจต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ซึ่งรวมถึงก�รตระหนัก 

ถึงคว�มสำ�คัญของก�รเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญต�มหลักเกณฑ์ที่หน่วยง�นกำ�กับดูแลกำ�หนด และก�รปฏิบัติต�ม 

พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 รวมทั้งกฎหม�ยอื่นและแนวปฏิบัติในก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีให้ประช�ชน 

เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบกระบวนก�รบริห�รง�นที่อ�จกระทบต่อสิทธิของตน จึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติ เรื่อง ก�รเปิดเผย

ข้อมูลข่�วส�ร และเพ่ือเป็นก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำ�หนดให้มีก�รทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่�วเป็น

ประจำ�ทุกปี นอกจ�กนี้ บสย. จัดให้มีช่องท�งก�รให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รต�มม�ตร� 7 และม�ตร� 9 สำ�หรับเผยแพร่ข้อมูลต่�ง ๆ 

อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่�ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลของ บสย. ได้ เช่น 

 1. ก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รต่อประช�ชน เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี เว็บไซต์ของ บสย. www.tcg.or.th Call Center 

ส่ือโฆษณ�ต่�ง ๆ ท�งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยส�ร รวมถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รอิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร http://www.oic.go.th/INFOCENTER3/347/ 
 2. ก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รต่อพนักง�นผ่�นระบบสื่อส�รภ�ยในองค์กร (Intranet) กลุ่มไลน์พนักง�น “สถ�นีข่�ว บสย.” 

เสียงต�มส�ยจ�กผู้นำ�ระดับสูง ก�รประชุมพนักง�นทุกระดับ (Town Hall Meeting) และบอร์ดประช�สัมพันธ์ เป็นต้น 
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 บสย. ในฐ�นะรัฐวิส�หกิจภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของกระทรวงก�รคลัง และเป็นหน่วยง�นของรัฐต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูล

ข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 ได้เปิดเผยข้อมูลข่�วส�รของ บสย. ต่อประช�ชนต�มกฎหม�ยดังกล่�วอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประช�ชนในก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รของ บสย. ดังต่อไปนี้

 1. ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

  บสย. ปฏบิตัติ�มพระร�ชบญัญตักิ�รจดัซือ้จดัจ�้งและก�รบรหิ�รพสัดภุ�ครฐั พ.ศ. 2560 และกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้

เผยแพรข้่อมูลเก่ียวกับก�รจดัซือ้จดัจ�้งบนเวบ็ไซต ์ซึง่ประกอบด้วย ประก�ศร�ค�กล�ง ประก�ศร�่ง TOR ประก�ศเชญิชวน ประก�ศ

ร�ยชื่อผู้ชนะก�รเสนอร�ค� สรุปผลก�รจัดซื้อจัดจ้�ง และสรุปร�ยง�นเรื่องร้องเรียนด้�นก�รจัดซื้อจัดจ้�ง เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก

ในก�รสืบค้นข้อมูลข่�วส�รก�รจัดซื้อจัดจ้�งของ บสย. 

 2. ก�รเปิดเผยข้อมูลของ บสย. และข้อมูลของลูกค้�แก่หน่วยง�นและบุคคลภ�ยนอกที่ร้องขอ

  บสย. ให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นท่ีมีอำ�น�จต�มกฎหม�ยในก�รขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกส�รหลักฐ�น เช่น 

กระทรวงก�รคลัง ธน�ค�รแห่งประเทศไทย สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทจุรติแหง่ช�ต ิกรมสรรพ�กร กรมสอบสวนคดพีเิศษ และศ�ล เปน็ตน้ โดย บสย. จะใหข้อ้มลูภ�ยใตก้ฎหม�ยและแนวปฏบิตักิ�ร 

เปิดเผยข้อมูลข่�วส�รของ บสย. รวมถึงพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง บสย. ในฐ�นะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล ได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลก�รของ บสย. ทุกคนยึดถือและปฏิติต�มอย่�งเคร่งครัด มีก�รกำ�กับ

ดูแลก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กำ�หนดม�ตรก�รก�รป้องกันและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง รวมถึงมีม�ตรฐ�นก�รรักษ� 

คว�มปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหม�ะสม เพื่อคงรักษ�ไว้ซึ่งคว�มไว้ว�งใจและคว�มเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 

 3. ก�รร�ยง�นสรุปข้อร้องเรียนและคำ�ชมเชย บสย. เปิดรับฟังคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน โดยมุ่งเน้น

ลูกค้�และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในก�รปรับปรุงและพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น จึงได้กำ�หนด 

กรอบก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รข้อร้องเรียนให้มีคว�มโปร่งใส มีกระบวนก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบ จัดให้มีช่องท�งในก�รรับ 

ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะทีเ่ข�้ถงึได้อย�่งสะดวก กำ�หนดใหม้กี�รตดิต�มแกไ้ข และสรปุร�ยง�นพรอ้มแนวท�งแกไ้ขเสนอผูบ้รหิ�ร

และคณะกรรมก�ร จัดให้มีก�รสื่อส�รและเผยแพร่นโยบ�ย แนวปฏิบัติ กระบวนก�รจัดก�ร และสรุปข้อร้องเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

รวมถึงเว็บไซต์ บสย. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประช�ชนรับทร�บ

   หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 คว�มเสี่ยง คือ โอก�ส หรือเหตุก�รณ์ที่มีคว�มไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทำ�ให้แผนง�นหรือก�รดำ�เนินก�รอยู่ในปัจจุบันไม่บรรลุ 

เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือคว�มเสียห�ยต่อองค์กรในที่สุด ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมภ�ยใน 

และก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสม จะส�ม�รถป้องกันหรือลดโอก�สที่เกิดผลเสียห�ยจ�กคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้น คณะกรรมก�ร 

บสย. ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเป็นระบบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยง 

เพื่อกำ�กับดูแลและติดต�มฝ่�ยจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และห�แนวท�งป้องกันคว�มเสี่ยง เพื่อรองรับคว�มเสี่ยงต่�ง ๆ ของ บสย. 

ใหส้อดคลอ้งต�มนโยบ�ยและระดบัคว�มเสีย่งทีย่อมรบัได ้รวมทัง้สนบัสนนุให ้บสย. มวีฒันธรรมทีค่ำ�นงึถงึคว�มเสีย่ง (Risk Culture) 

 นอกจ�กนี ้ในปจัจบุนัระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศเข�้ม�มสีว่นสำ�คัญในก�รดำ�เนนิง�น คณะกรรมก�ร บสย. จงึใหค้ว�มสำ�คัญ 

ต่อก�รกำ�กับดูแลให้มีระบบก�รรักษ�คว�มม่ันคงปลอดภัยส�รสนเทศและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อให ้

มีก�รบริห�รจัดก�รระบบง�นส�รสนเทศเป็นไปอย่�งเหม�ะสม มีประสิทธิภ�พ มีก�รจัดก�รป้องกันปัญห�หรือลดโอก�สที่จะ 

เกิดผลเสียห�ยจ�กคว�มเสี่ยงจ�กก�รใช้ง�นระบบส�รสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและก�รถูกคุกค�มจ�กภัยต่�ง ๆ ซึ่งอ�จก่อให ้

เกิดคว�มเสียห�ยแก่องค์กรได้ รวมทั้งกำ�กับดูแลให้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รรักษ�คว�มลับ (Confidentiality) 

คว�มน่�เชื่อถือ (Integrity) คว�มพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) และก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย
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 ด้�นก�รควบคุมภ�ยใน บสย. กำ�หนดนโยบ�ยก�รควบคมุภ�ยใน และสอบท�นคว�มมปีระสทิธิผลของระบบก�รควบคมุภ�ยใน

ของ บสย. ผ่�นช่องท�งหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในและคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีก�รร�ยง�นให้ผู้ถือหุ้นได้รับทร�บทั้งก�รควบคุม

ท�งก�รเงิน ก�รดำ�เนินง�น และก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น ก�รจัดก�รคว�มเส่ียง และก�รให้คว�มสำ�คัญต่อร�ยก�รผิดปกติ 

ทั้งหล�ย เพื่อให้ บสย. มีก�รบริห�รจัดก�รทั้งท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมภ�ยในและ 

ก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ

   หมวดที่ 8  จรรยาบรรณ

 บสย. ได้กำ�หนดประมวลและคู่มือจริยธรรมและจรรย�บรรณ  เพื่อเป็นแนวท�งให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร ที่ปรึกษ� และพนักง�น

ทุกคนปฏิบัติหน้�ที่โดยให้ยึดมั่นม�ตรฐ�นจริยธรรมและจรรย�บรรณ ดังต่อไปนี้  

 ค่�นิยมหลักของม�ตรฐ�นจริยธรรม 9 ประก�ร ได้แก่

 (1) ก�รยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

 (2) ก�รมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

 (3) ก�รยึดถือประโยชน์ของประเทศช�ติ และ บสย. เหนือกว่�ประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

 (4) ก�รยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหม�ย

 (5) ก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�และประช�ชนด้วยคว�มรวดเร็ว มีอัธย�ศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

 (6) ก�รให้ข้อมูลข่�วส�รแก่ประช�ชนอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

 (7) ก�รมุ่งผลสัมฤทธิ์ของง�น รักษ�ม�ตรฐ�น มีคุณภ�พ โปร่งใส และตรวจสอบได้

 (8) ก�รยึดมั่นในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 (9) ก�รยึดมั่นในหลักจรรย�บรรณของ บสย. 

 บสย. ได้กำ�หนดจรรย�บรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำ�หรับบุคล�กรของ บสย. ดังต่อไปนี้

     ปี 2564 บสย. ได้ทบทวนประมวล 

จริยธรรมและจรรย�บรรณให้สอดคล้อง 

ต�มประมวลจริยธรรมและจรรย�บรรณ 

สำ�หรับผู้บริห�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจ 

ของ สคร. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 

กันย�ยน 2564 เป็นต้นไป และได้จัดทำ� 

คู่มือเพิ่มเติม พร้อมทั้งเผยแพร่ประมวลและ 

คู่มือจริยธรรมและจรรย�บรรณผ่�นช่องท�ง 

ก�รสื่อส�รภ�ยในและภ�ยนอกของ บสย.  

เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและรับทร�บ 

รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดก�รปฏิบัติต�มจริยธรรมและจรรย�บรรณอย่�งต่อเนื่อง เช่น เชิญวิทย�กร 

ให้คว�มรู้แก่ผู้บริห�รและพนักง�นในหลักสูตร “ทบทวนจริยธรรมและจรรย�บรรณในโลกก�รท�ง�นที่เปลี่ยนไป” และเผยแพร ่

Infographic บทคว�ม/กรณีศึกษ�ผ่�นช่องท�งก�รส่ือส�รภ�ยในของ บสย. เป็นระยะอย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ วิธีก�รง่�ย ๆ 

ในก�รประพฤติตนต�มหลักจรรย�บรรณท่ีดี เช่น ดูแลรักษ�และใช้ทรัพย์สินของ บสย. อย่�งประหยัดและคุ้มค่� ไม่นำ�ทรัพย์สิน 

ของ บสย. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น
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   หมวดที่  9 การติดตามผลการดำาเนินงาน

 คณะกรรมก�ร บสย. มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลให้ บสย. ดำ�เนินง�นเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่ได้ตกลงไว้ในข้อตกลง 

ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น โดยให้ฝ่�ยจัดก�รติดต�มและนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นท้ังด้�นก�รเงินและไม่ใช่ก�รเงินเป็นประจำ� 

ทกุเดอืน และกำ�หนดให้เผยแพรผ่ลก�รดำ�เนนิง�นเทยีบกับเป�้หม�ยใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอ่ืน ๆ  เข�้ถงึและรับทร�บขอ้มลู

ได้อย่�งสะดวกผ่�นเว็บไซต์ของ บสย. หัวข้อ “ผลก�รดำ�เนินง�น/ข้อมูลท�งก�รเงิน” ซึ่งประกอบด้วย ผลก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ 

แผนปฏิบัติง�น/โครงก�ร ข้อมูลก�รลงทุนที่สำ�คัญ และงบก�รเงิน รวมถึงร�ยง�นประจำ�ปี และกำ�กับดูแลให้นำ�ผลประเมินไปใช้ 

ในก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นของ บสย. อย่�งสม่ำ�เสมอยุทธศ�สตร์ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

  ยุทธศาสตร์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 ในปี 2564 บสย. ได้กำ�หนดแผนง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย 2 ยุทธศ�สตร์ 

และได้ดำ�เนินกิจกรรมต�มแต่ละแผนง�น ดังต่อไปนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยพื้นฐานการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

 1. จดัทำ� Checklist เพ่ือใหเ้ปน็ไปต�มแนวปฏิบตัทิีด่ใีนก�รกำ�กับดแูลกิจก�รของ บสย. ประกอบดว้ย Checklist เรือ่ง ระบบ

บรหิ�รจัดก�รองคก์ร และ Checklist สำ�หรับคณะกรรมก�ร บสย. รวมถงึจดัทำ�และทบทวนนโยบ�ย คูม่อืและแนวปฏบิตัติ�่ง ๆ  และ

เผยแพร่ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รของ บสย. เช่น ระบบอินทร�เน็ต และเว็บไซต์ของ บสย. เพื่อให้บุคล�กรทุกคนรับทร�บและยึดถือ

เป็นแนวท�งปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บสย. และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมก�ร อนุกรรมก�ร ผู้บริห�ร 

ที่ปรึกษ� พนักง�นและพนักง�นชั่วคร�วทุกคนของ บสย. รับทร�บและตอบกลับผ่�นระบบออนไลน์ครบถ้วนทั้งหมด ร้อยละ 100 

 2. สอบท�นก�รปฏบิตังิ�นต�มกฎเกณฑ ์โดยเริม่ตัง้แตร่วบรวมกฎระเบยีบ สือ่ส�ร สอบท�น ร�ยง�นและตดิต�ม เชน่ ร�ยง�น

สอบท�นก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ด�้นก�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคล ด�้นก�รจดัซ้ือจดัจ้�งและก�รใหบ้รกิ�ร

สำ�นักง�น ร�ยง�นสอบท�นก�รนำ�ส่งข้อมูลด้�นก�รเงิน ร�ยง�นสอบท�นก�รร�ยง�นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี ้

ฝ่�ยง�นท่ีเกี่ยวข้องได้ดำ�เนินก�รและปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นเพิ่มเติม เพ่ือให้สอดคล้องต�มกฎเกณฑ์และข้อเสนอแนะ 

ต�มร�ยง�นผลก�รสอบท�น

 3. จัดกิจกรรมด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จรรย�บรรณและจริยธรรม เช่น จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะก�รจัดก�รคนและ 

ลดก�รข่มเหงในที่ทำ�ง�น” เพื่อให้หัวหน้�ง�นตระหนักและเข้�ใจถึงกฎหม�ย ข้อบังคับก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รข่มเหงกันในที่ทำ�ง�น 

ทั้งข่มเหงโดยใช้อำ�น�จในก�รปกครองบังคับบัญช� (Power Harassment) และก�รข่มเหงท�งเพศ (Sexual Harassment) 

นอกจ�กน้ี ผู้นำ�ระดับสูงได้จัดกิจกรรมเสียงต�มส�ย เร่ือง ก�รร�ยง�นเหตุก�รณ์หรือคว�มเสียห�ย (Loss Incident) และคว�มสำ�คัญ 

ของก�รร�ยง�นเหตกุ�รณแ์ละดำ�เนนิก�รแกไ้ขเหตกุ�รณค์ว�มเสยีห�ยภ�ยในระยะเวล�ทีเ่หม�ะสม รวมถึงม�ตรก�รปอ้งกัน เพือ่ลด 

ผลกระทบและคว�มเสียห�ยต่อกระบวนก�รทำ�ง�นให้คงเหลือน้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้เกิดคว�มเสียงต่อภ�พลักษณ์ชื่อเสียงของ 

บสย. 

 4. จัดอบรมให้คว�มรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับ บสย. เช่น ก�รปฏิบัติง�นต�มกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 

ก�รบริห�รสัญญ�และก�รตรวจรับพัสดุ และพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นต้น ทั้งนี้ ได้จัดให้มีก�รทดสอบ

ก่อนและหลังก�รอบรมในทุกหลักสูตร รวมทั้งให้คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ต่�ง ๆ เช่น อัตร�ดอกเบี้ยที่จะมีก�ร

ประก�ศใช้ใหม่ ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น และประส�นง�นกับหน่วยง�นกำ�กับดูแลและหน่วยง�น

ภ�ยนอกเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์
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 5. จัดทำ�สรุปกฎหม�ย ประก�ศ หลักเกณฑ์ที่สำ�คัญของหน่วยง�นกำ�กับดูแลและหน่วยง�นร�ชก�รที่มีผลบังคับใช้กับ บสย. 

ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) คณะกรรมก�รตรวจ

สอบ คณะกรรมก�ร บสย. ผู้บริห�ร และฝ่�ยง�นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อส�รและประช�สัมพันธ์ข้อมูลด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี

และสรุปกฎเกณฑ์ที่ออกใหม่ในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เข้�ใจง่�ย เช่น info เรื่อง ก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวท�ง

ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รให้สินเชื่ออย่�งเป็นธรรม แนวปฏิบัติในก�รติดต�มทวงถ�มหนี้ ประมวลแนวท�งปฏิบัติและ 

กรอบม�ตรฐ�นด้�นก�รรักษ�คว�มม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และบทคว�มด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน 

ด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล เป็นต้น

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างค่านิยมและการยอมรับด้านกำากับดูแลกิจการที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 1. รักษ�ก�รผู้จัดก�รท่ัวไป พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร พนักง�น บสย. ร่วมกันปฏิญ�ณตนและแสดงเจตจำ�นงสุจริต เพ่ือเสริมสร้�ง 

คุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รบริก�รง�นของ บสย. โดยได้ถ่�ยทอดสดผ่�นระบบ VDO Conference ไปยังสำ�นักง�นส�ข�

ของ บสย. 10 ส�ข�ทั่วประเทศ ซึ่งผลของก�รร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลังดังกล่�ว ทำ�ให้ บสย. ได้รับร�งวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 

คร้ังที ่10 จ�กสำ�นกัง�น ป.ป.ช. ตอ่เนือ่ง 3 ปซีอ้น นอกจ�กนี ้บสย. สง่เสรมิใหม้กี�รสร�้งคณุธรรมและคว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนินง�น 

ของหน่วยง�นภ�ครัฐ โดยเข้�ร่วมโครงก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment: ITA) ของสำ�นักง�น ป.ป.ช. ในปี 2564 บสย. ได้คะแนนประเมินคุณธรรม ITA 91.58 คะแนน 

ต�มเกณฑ์ก�รประเมิน ถือว่� บสย. มีระดับคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น ระดับ A ทั้งนี้ บสย. ได้นำ�ข้อเสนอแนะ 

ที่ได้รับจ�กผลก�รประเมิน ITA ม�ปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

 2. กำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�น บสย. ทุกคนร�ยง�นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ภ�ยในเดือนธันว�คมของ

ทุกปี และผลจ�กก�รสอบท�น ไม่พบกรณีที่เป็นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

 3. จัดทำ�สรุปผลก�รศึกษ�หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดก�รประเมิน และแนวท�งก�รส่งเสริมองค์กรคุณธรรม นำ�เสนอผู้บริห�ร 

ต�มส�ยบังคับบญัช� เพือ่กำ�หนดแผนง�นด�้นก�รสง่เสรมิคณุธรรม ซึง่ตอ้งเกดิจ�กคว�มสมคัรใจ ผูน้ำ�และบคุล�กรทุกคนมเีป้�หม�ย

เดียวกัน ดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบ ต่อเนื่อง เชื่อมโยงและผสมผส�นกับกระบวนก�รทำ�ง�นปกติของ บสย. ทุกฝ่�ยง�นมีส่วนร่วม 

เช่น บริก�รด้วยคว�มโปร่งใส มีจิตอ�ส� เป็นต้น และสอดคล้องต�มค่�นิยมองค์กร “กำ�กับดูแลด้วยหลักธรรม�ภิบ�ลที่ผลักดันก�ร

เติบโตขององค์กรอย่�งยั่งยืน (Governance for Sustainable Growth)

  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ

 บสย. ประก�ศเจตจำ�นงสจุรติ มุง่เนน้ก�รดำ�เนินกจิก�รดว้ยคว�มซือ่สัตยสุ์จริต โปร่งใส ปฏิบตัติ�มกฎหม�ย ระเบยีบ ข้อบงัคับ

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันและก�รประพฤติมิชอบอย่�งเคร่งครัด ไม่เรียก/รับ หรือให้ผลประโยชน์ 

อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บสย. ทุกกลุ่ม อ�ทิ เจ้�หน้�ที่ของรัฐ คู่ค้� ลูกค้� ฯลฯ ที่อ�จมีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นและ

ก�รประพฤติมิชอบ หรืออ�จมีผลทำ�ให้ภ�พลักษณ์และชื่อเสียงของ บสย. เสียห�ย นอกเหนือจ�กก�รให้สนับสนุนหน่วยง�นหรือ

องค์กรเพื่อร่วมกันต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นและก�รประพฤติมิชอบ โดยกำ�หนดให้ คณะกรรมก�ร บสย. ผู้บริห�ร และพนักง�น 

ยึดถือและปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รับช่ันและก�รประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้�งวัฒนธรรมก�ร 

ต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้

 1. ประพฤติปฏิบัติต�มค่�นิยมองค์กร เพื่อนำ�ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นและก�รประพฤติมิชอบ

 2. ปฏิบตัตินดว้ยคว�มซือ่สัตยสุ์จริต มุง่มัน่ และสร�้งคว�มรว่มมอืในก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติคอรร์ปัชัน่และก�รประพฤตมิชิอบ

ทุกรูปแบบ
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 3. ให้คว�มสำ�คัญกับประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest)

 รวมทั้ง ประก�ศนโยบ�ย “No Gift Policy งดรับของขวัญในทุกเทศก�ล” และกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อส่งเสริมคว�มโปร่งใส 

และป้องกันก�รทุจริต ประกอบด้วย 7 ม�ตรก�ร ได้แก่

1.  ม�ตรก�รเผยแพร่ข้อมูลส�ธ�รณะ

2.  ม�ตรก�รให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น

3.  ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มโปร่งใสในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

4.  ม�ตรก�รจัดก�รเรื่องร้องเรียนก�รทุจริต

5.  ม�ตก�รป้องกันก�รรับสินบน

6. ม�ตรก�รป้องกันก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 

  ส่วนรวม

7.  ม�ตรก�รตรวจสอบก�รใช้ดุลพินิจ
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  รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 คณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยง บสย. จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกของคณะกรรมก�ร บสย. ในก�รดูแลคว�มเสี่ยง

ในภ�พรวม เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นของ บสย. มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม มีประสิทธิภ�พ สอดคล้องกับ 

กรอบก�รกำ�กับดูแลคว�มเส่ียงที่ดี โดยคณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมก�ร บสย. จำ�นวน 2 คน กรรมก�ร

และผู้จัดก�รทั่วไป จำ�นวน 1 คน รวม 3 คน โดยมีผู้บริห�รที่รับผิดชอบง�นด้�นบริห�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�ร 

คณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยง  

 คณะกรรมก�ร บสย. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยง ดังนี ้

 1. คำ�สั่งคณะกรรมก�ร บสย. ที่ 116/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุล�คม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุล�คม 2563 คณะกรรมก�ร

กำ�กับคว�มเสี่ยง ประกอบด้วย 

  น�ยสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ กรรมก�ร บสย. ประธ�นกรรมก�ร

  น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ กรรมก�ร บสย. กรรมก�ร

  ผู้จัดก�รทั่วไป  กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป กรรมก�ร

  ผู้บริห�รฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับปฏิบัติก�ร เลข�นุก�ร

 2.  คำ�สั่งคณะกรรมก�ร บสย. ที่ 10/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกร�คม 2564 คณะกรรมก�ร

กำ�กับคว�มเสี่ยง ประกอบด้วย 

  น�ยสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ กรรมก�ร บสย. ประธ�นกรรมก�ร

  น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ กรรมก�ร บสย. กรรมก�ร

  น�ยวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ กรรมก�ร บสย. กรรมก�ร

  ผู้จัดก�รทั่วไป  กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป กรรมก�ร

  ผู้บริห�รฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับปฏิบัติก�ร เลข�นุก�ร

 3.  คำ�สั่งคณะกรรมก�ร บสย. ที่ 52/2564 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎ�คม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎ�คม 2564 คณะกรรมก�ร

กำ�กับคว�มเสี่ยง ประกอบด้วย 

  น�ยสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ กรรมก�ร บสย. ประธ�นกรรมก�ร

  น�ยวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ กรรมก�ร บสย. กรรมก�ร

  ผู้จัดก�รทั่วไป  กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป กรรมก�ร

  ผู้บริห�รฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับปฏิบัติก�ร เลข�นุก�ร

 คณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเส่ียงได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมก�ร

กำ�กบัคว�มเสีย่งทีไ่ดรั้บมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร บสย. ซึง่ในป ี2564 คณะกรรมก�รกำ�กบัคว�มเสีย่งมกี�รประชมุทัง้ส้ิน 12 ครัง้ 

มีเรื่องเพื่อพิจ�รณ� จำ�นวน 39 เรื่อง และเรื่องเพื่อทร�บ จำ�นวน 81 เรื่อง โดยมีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร

กำ�กับคว�มเสี่ยง ต่อคณะกรรมก�ร บสย. เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส 

 คณะกรรมก�รกำ�กบัคว�มเส่ียงใหค้ว�มสำ�คัญกบัก�รกำ�กับดแูลระบบและกระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งและก�รควบคมุภ�ยใน

ที่มีประสิทธิภ�พ สรุปส�ระสำ�คัญของง�นที่ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยครอบคลุมคว�มเสี่ยงประเภทต่�ง ๆ ได้แก่ 

คว�มเสีย่งด�้นเครดติ คว�มเสีย่งด�้นกลยทุธ์ คว�มเสีย่งด�้นตล�ด คว�มเสีย่งด�้นสภ�พคลอ่ง คว�มเสีย่งด�้นปฏบิตักิ�ร คว�มเสีย่ง

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ และคว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง 
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  รวมถึงนโยบ�ยก�รควบคุมภ�ยใน นโยบ�ยก�รบูรณ�ก�รระหว่�ง GRC นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ 

นโยบ�ยสอบท�นก�รค้ำ�ประกนัสนิเชือ่ และนโยบ�ยก�รใช้บรกิ�รจ�กผูใ้หบ้รกิ�รสนบัสนนุก�รประกอบธุรกจิ ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้หม�ะสม 

กับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลของธน�ค�รแห่งประเทศไทย และกระทรวงก�รคลัง

 2. กำ�กบัดแูลและควบคมุใหม้กี�รบรหิ�รคว�มเสีย่งต�มนโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีก่ำ�หนด และใหอ้ยูใ่นระดับคว�มเสีย่ง

ที่ยอมรับได้ ให้คำ�แนะนำ�เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง โดยมีก�รติดต�มร�ยง�นคว�มเสี่ยงทุกด้�น รวมถึง

ติดต�มและทบทวนคว�มเพียงพอของระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในของ บสย.

 3. พิจ�รณ�คว�มเส่ียงและคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รลงทุนรวมถึงข้อจำ�กัดก�รลงทุน และนโยบ�ยก�รบริห�ร 

สภ�พคล่อง เพื่อให้ก�รบริห�รเงินกองทุนและสภ�พคล่องเป็นไปต�มเป้�หม�ย ภ�ยใต้ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 4. พัฒน�เคร่ืองมือ ระบบก�รบริห�รคว�มเส่ียงและก�รควบคุมภ�ยใน ให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน และเป็นไป 

ต�มหลักเกณฑ์และแนวท�งก�รกำ�กับดูแลของธน�ค�รแห่งประเทศไทย กระทรวงก�รคลัง และม�ตรฐ�นส�กล เพื่อสนับสนุน 

ก�รดำ�เนินง�นให้บรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด 

 5. กำ�กบัดแูลให้ผู้บริห�รและพนกัง�น บสย. มคีว�มเข�้ใจเรือ่งก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งและก�รควบคมุภ�ยใน รวมถงึสนบัสนนุ

ก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์)
ประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง

31 ธันวาคม 2564
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  การบริหารความเสี่ยง 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 บสย. ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งม�โดยตลอด เพือ่ใหอ้งคก์รส�ม�รถบรรลผุลสำ�เรจ็ต�มวตัถปุระสงคแ์ละเป�้หม�ย 

ก�รดำ�เนินง�นที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และก�รเติบโตที่

มั่นคงและยั่งยืน  บสย. ได้ดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยนำ�แนวท�งของ COSO-ERM 2017 แนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและ 

ก�รควบคุมภ�ยในของกระทรวงก�รคลัง เกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏิบัติของธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย ม�เป็นกรอบแนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง โดยกำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ที่ได้มีก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมและคว�มเพียงพออย่�งสม่ำ�เสมอให้สอดคล้องกับสภ�พแวดล้อมในก�รดำ�เนินธุรกิจ มีก�รพัฒน�

ระบบก�รบริห�รคว�มเส่ียงขององค์กรอย่�งต่อเนื่องให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและสอดคล้อง 

กับม�ตรฐ�นส�กล ซึ่งครอบคลุมคว�มเส่ียงที่สำ�คัญ 7 ด้�น  ได้แก่ คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ คว�มเสี่ยง 

ด้�นปฏิบัติก�ร คว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง และคว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง

  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

 ในปี 2564 ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคระบ�ดติดเชื้อไวรัสโคโรน�-2019 (COVID-19) บสย.กำ�หนดม�ตรก�ร

สำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่�ง ๆ ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ COVID-19 เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของ บสย. เป็นไปอย่�งต่อเนื่องและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งส�ม�รถสรุปม�ตรก�รสำ�คัญ ได้ดังนี้

ด้านระบบงาน อาคาร 
และสถานที่

บสย. ดูแลคว�มพร้อมใช้ง�นของสถ�นที่ปฏิบัติง�นหลัก และสถ�นที่ปฏิบัติง�นสำ�รอง ด้วยก�ร

รักษ�คว�มสะอ�ดของอ�ค�รและสถ�นที่ปฏิบัติง�นอย่�งเป็นระบบ ซึ่งเป็นไปต�มม�ตรฐ�นของ

กระทรวงส�ธ�รณสุขในด้�นระบบง�นต่�ง ๆ ให้มีคว�มปลอดภัย ถูกต้อง และพร้อมใช้ง�น 

   เพิ่มคว�มถึ่ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดอ�ค�รสำ�นักง�นใหญ่และสำ�นักง�นเขต

   จัดเตรียมระบบง�น และสถ�นที่ปฏิบัติง�นสำ�รองให้พร้อมใช้ง�น รวมถึงร่วมมือกับสถ�บัน

ก�รเงินเพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับระบบง�นสำ�คัญ

ด้านลูกค้า พันธมิตร 
และสังคม

บสย. กำ�หนดม�ตรก�รช่วยเหลือลูกค้�พันธมิตร และสังคมอย่�งเหม�ะสมและทันท่วงที

   ออกผลิตภัณฑ์ และม�ตรก�รพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก�รและห่วงโซ่อุปท�น

อย่�งรวดเร็ว รวมถึงให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร

   จัดสัมมน�ออนไลน์ เพื่อให้คว�มรู้แก่ผู้ประกอบก�ร เพื่อว�งแผนก�รดำ�เนินธุรกิจในช่วง 

COVID-19

   จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยร่วมมือกับ

พันธมิตรท�งธุรกิจ บริจ�คเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ 

ให้แก่สถ�นพย�บ�ล และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
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ด้านบุคลากร

บสย. มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รปฏิบัติง�น และดูแลคว�มปลอดภัยด้�นสุขอน�มัย และสวัสดิก�ร

ของพนักง�น

   ให้พนักง�นปฏิบัติง�นท่ีบ้�น (Work From Home: WFH) และ/หรือยืดหยุ่นเวล�

ก�รเข้�-ออก สถ�นที่ปฏิบัติง�นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม 

(Social Distancing)

   จัดอบรม/ประชุมแบบออนไลน์ และนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศต่�ง ๆ เข้�ม�ช่วยในก�ร

ปฏิบัติง�นให้ม�กขึ้น

   จัดทำ�สื่อคว�มรู้ ให้คำ�แนะนำ�ก�รดูแลสุขภ�พ แก่พนักง�นและครอบครัว รวมถึงก�รจัดห�

วัคซีน หน้�ก�กอน�มัย เจลล้�งมือแอลกอฮอล์ และสวัสดิก�รต่�ง ๆ ให้กับพนักง�น

  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

คณะกรรมการ
CG & CSR

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภานใน

ระดับกรรมการ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับจัดการ

คณะกรรมการ บสย.

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

การค้ำาประกันสินเชื่อ

คณะทำางานพิจารณา
การขายหนี้และการลดต้น

เงินหนี้ด้อยคุณภาพ

ฝ่ายจัดการ

คณะทำางานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
ค้ำาประกันสินเชื่อ

คณะกรรมการ
จ่ายค่าประกันชดเชย

คณะกรรมการ
ติดตามหนี้

และประนอมหนี้

Strategic Risk Reputation Risk Credit Risk Market Risk Liquidity Risk Operational Risk IT Risk

คณะกรรมการ
บริหารเงินลงทุน

คณะกรรมการ
กำากับดูแลด้าน IT

คณะกรรมการ
กำากับความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำากับปฏิบัติการ

Risk Owner
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 บสย. กำ�หนดโครงสร�้งก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีส่นบัสนุนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งด้�นต�่ง ๆ  ซึง่แบง่คว�มรับผดิชอบเปน็ 3 ระดับ 

คือ ระดับกรรมก�ร ระดับจัดก�ร และระดับฝ่�ยง�นหรือระดับปฏิบัติก�ร โดยกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของ 

ฝ่�ยง�นให้มีคว�มสอดคล้องต�มหลักก�ร Three Lines of Defense ดังนี้ 1) First Line of Defense : Risk Owner หรือ 

ฝ่�ยง�นต่�ง ๆ ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติง�นประจำ�วัน 2) Second Line of Defense : ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับปฏิบัติก�ร และ 

3) Third Line of Defense : ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน  โดยที่ได้มีก�รกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 

ฝ่�ยจัดก�ร หน่วยง�นเจ้�ของคว�มเสี่ยง และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องไว้อย่�งชัดเจน

   ความเสี่ยงหลักในการดำาเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 บสย. มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในเชิงบูรณ�ก�ร (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมีก�รกำ�หนดนโยบ�ย

ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีส่นบัสนนุกลยทุธห์ลักขององคก์ร  ก�รกำ�หนดระดบัคว�มเสีย่งทีย่อมรบัไดร้ะดบัองคก์ร  ก�รระบปุจัจยัเสีย่ง

ระดับองค์กรที่อ�จจะทำ�ให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�น กำ�หนดเกณฑ์ระดับคว�มรุนแรงแยกร�ย 

ปัจจัยเสี่ยงโดยมีคว�มสัมพันธ์กับขอบเขตระดับคว�มเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) กำ�หนดเป้�หม�ยในเชิงระดับ 

คว�มรุนแรงที่ค�ดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับคว�มเสี่ยง มีกระบวนก�รในก�รถ่�ยทอดคว�มเสี่ยงระดับองค์กรให้กับ 

ส�ยง�นทีร่บัผดิชอบ มีก�รจัดทำ�แผนภ�พ Risk Correlation Map ทีแ่สดงถงึคว�มสมัพนัธ์ของคว�มเสีย่งและผลกระทบ  ก�รประเมนิ 

ค่�ใช้จ่�ยและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ของท�งเลือกในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง กำ�หนดแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ใช้

จัดก�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโครงก�รต�มแผนวิส�หกิจ และก�รติดต�มและร�ยง�นผล 

ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งรวมถงึก�รประเมนิผลของก�รบรหิ�รคว�มเส่ียงทีเ่ปน็รูปธรรมและสม่ำ�เสมอ  รวมทัง้ไดก้ำ�หนดตวัช้ีวัดคว�มเสีย่ง 

(Key Risk Indicator) ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับคว�มเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk 

Tolerance) ของทุกปัจจัยเสี่ยง เพื่อติดต�มผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และเป็นไปต�มเป้�หม�ย 

ที่กำ�หนด นอกจ�กนี้ ได้มีก�รกำ�หนดวัฒนธรรมคว�มเสี่ยงองค์กร พฤติกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่พึงประสงค์ ก�รจัดฝึกอบรม 

สื่อส�รและเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้แก่ผู้บริห�รและพนักง�นทุกระดับในองค์กรอย่�งต่อเนื่อง 

เพื่อให้ก�รบริห�รคว�มเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมีก�รสำ�รวจคว�มตระหนักด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ของพนักง�น เพื่อพัฒน�และปรับปรุงก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น บสย. ได้ดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ด้�นต่�ง ๆ สรุปได้ดังนี้   

   1. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management)

 คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ) หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รที่ลูกค้�ที่ บสย. ให้ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อไม่

ส�ม�รถชำ�ระหนีค้นืสถ�บนัก�รเงนิผูใ้หกู้ไ้ด ้หรอืคว�มเส่ียงทีเ่กิดจ�กโอก�สทีลู่กค�้อ�จไมส่�ม�รถชำ�ระหนีค้นืได ้(Potential Event 

of Default) จนเป็นเหตุให้ บสย.อ�จต้องจ่�ยค่�ประกันชดเชย ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อฐ�นะเงินกองทุนและร�ยได้ของ บสย.

 ในปี 2564 บสย. เน้นให้ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อในลักษณะที่ส�ม�รถควบคุมคว�มเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยก�ร 

ออกผลิตภัณฑ์ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme ซึ่งเป็นรูปแบบก�รค้ำ�ประกันที่มีก�รจำ�กัดปริม�ณหนี้ 

NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) คว�มสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และมีก�รระบุระยะเวล�ก�รค้ำ�ประกันที่ชัดเจน 

โดยได้ปรับปรุงรูปแบบก�รค้ำ�ประกันให้มีคว�มยืดหยุ่นต�มลักษณะของลูกค้�และวัตถุประสงค์ก�รใช้สินเช่ือ นอกจ�กน้ี บสย. 

ได้ให้คว�มช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�-2019 ด้วยก�รให้ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ 

ของ SMEs ภ�ยใต้ม�ตรก�รสินเชื่อฟื้นฟูของธน�ค�รแห่งประเทศไทย
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 มีก�รติดต�ม ควบคุม และดูแลลูกค้�ที่เป็นหนี้ NPGs อย่�งใกล้ชิด เพ่ือห�แนวท�งในก�รป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs 

ใหเ้ปน็ไปต�มเป�้หม�ยและเพ่ือชว่ยเหลือ SMEs ท่ียงัพอมศีกัยภ�พใหส้�ม�รถชำ�ระหนีไ้ด ้รวมทัง้ห�แนวท�งในก�รลดคว�มเสยีห�ย 

ให้แก่ บสย.  สำ�หรับในส่วนของลูกหนี้ที่ บสย. จ่�ยค่�ประกันชดเชยแล้ว ได้มีก�รเร่งรัดติดต�มหนี้เงินชดเชยโดยเฉพ�ะลูกหน้ี 

ร�ยใหม่ได้ใช้แนวท�งก�รเจรจ�ประนอมหนี้กับลูกหนี้ที่มีศักยภ�พ ปรับปรุงเงื่อนไขก�รประนอมหนี้ให้สอดคล้องกับภ�วะเศรษฐกิจ

และกฎหม�ย ปรับปรุงวิธีก�รและกระบวนก�รประนอมหนี้ให้มีคว�มสะดวกและรวดเร็ว และออกม�ตรก�รช่วยเหลือลูกหนี้

 บสย. ได้มีก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตที่เหม�ะสม เพียงพอ 

และมีประสิทธิภ�พในก�รที่จะสนับสนุนและควบคุมคว�มเสี่ยง ภ�ยใต้ระดับคว�มเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีก�รพัฒน�และ

ปรับปรุงเครื่องมือบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตอย่�งต่อเนื่อง โดยส�ม�รถสรุปก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต ได้ดังนี้

นโยบาย

 ก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (ก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ)  

 โดยมคีว�มสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดแูลสถ�บนัก�รเงนิเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏบิตั ิ

 ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

 ก�รทบทวนนโยบ�ยก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ และทบทวนนโยบ�ยสอบท�นก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ  

 โดยมคีว�มสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดแูลสถ�บนัก�รเงนิเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏบิตั ิ

 ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย

 ก�รกำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้�นเครดิต (ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ)

ดำาเนินกระบวนการ

 ก�รปรบัปรุงวธิปีฏบิติัและกระบวนก�รค้ำ�ประกนัสนิเชือ่ เชน่ ก�รพัฒน�กระบวนก�รค้ำ�ประกนั 

 สนิเช่ือแบบ Auto Approve / Batch สำ�หรับโครงก�ร Micro Entrepreneur และก�รปรบัปรงุ 

 กระบวนก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชย เป็นต้น

 ก�รจัดทำ�แผน Roadmap Credit Scoring Model, Risk Based Pricing และ Risk Sharing  

 สำ�หรับสนับสนุนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ค้ำ�ประกันสินเชื่อใหม่

เครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง

 ก�รพัฒน�และทบทวน Credit Scoring Model สำ�หรับลูกค้�กลุ่ม SMEs ทั่วไป และลูกค้� 

 กลุ่ม Micro Entrepreneur
 ก�รประเมินประสิทธิภ�พแบบจำ�ลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model Validation)  

 โดยที่ปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญจ�กภ�ยนอก 
 ก�รทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อแบบ Risk Sharing 
 ก�รกำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันต�มระดับคว�มเสี่ยง (Risk Based Pricing Fee)  

 สำ�หรับก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อภ�ยใต้โครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 และ 

 โครงก�ร Micro Entrepreneur ระยะที่ 4
 ก�รทบทวนตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk  

 Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ 

 คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต
 ก�รพัฒน�และเตรียมระบบคำ�นวณก�รกันเงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยสำ�หรับผลข�ดทุน 

 ด�้นเครดติทีค่�ดว�่จะเกดิขึน้ (Expected Credit Loss: ECL) ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ 

 ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
 ก�รสอบท�นก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ ซึ่งเป็นก�รสอบท�นกระบวนก�รปฏิบัติง�นตั้งแต่เริ่มต้น 

 จนสิ้นสุดกระบวนก�ร เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
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การติดตาม/
รายงานผลการดำาเนินงาน

 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตเป็นร�ยเดือน เช่น ร�ยง�นสถ�นะคว�มเสี่ยง 

 ด้�นเครดิต โดยติดต�มค่�คว�มเสี่ยงที่เกิดข้ึน ผ่�นท�งระบบส�รสนเทศแจ้งเตือนภัย 

 คว�มเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้ส�ม�รถจัดก�รคว�มเสี่ยงได้ทันก�รณ์ เป็นต้น
 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตเป็นร�ยไตรม�ส เช่น ร�ยง�นก�รประเมิน 

 คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต ร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นเครดิต ร�ยง�นก�รติดต�ม 

 ก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชย ร�ยง�นก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อลูกหนี้ร�ยใหญ่ (SGL) ร�ยง�นผล 

 ก�รสอบท�นก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ เป็นต้น
 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตเป็นร�ยปี เช่น ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์พอร์ต 

 ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ ร�ยง�นผลก�รทดสอบภ�วะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อรองรับ 

 คว�มเส่ียงด้�นเครดิต (ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ) โดยจำ�ลองสถ�นก�รณ์วิกฤตที่อ�จเป็นไปได ้

 เพื่อประเมินคว�มเพียงพอของเงินกองทุน เป็นต้น

   2. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) 

 คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รกำ�หนดแผนกลยุทธ์ แผนดำ�เนินง�นและก�รนำ�ไปปฏิบัติ 

ไม่เหม�ะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภ�ยในและสภ�พแวดล้อมภ�ยนอก อันส่งผลกระทบต่อร�ยได้ เงินกองทุน หรือก�รดำ�รงอยู่

ของกิจก�ร

 ในป ี2564 บสย. ไดม้กี�รพัฒน�และปรับปรุงก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งด�้นกลยทุธ์อย�่งตอ่เนือ่ง โดยมีแนวท�งในก�รทำ� Value 

Creation และ Value Enhancement ซึ่งในก�รจัดทำ�แผนวิส�หกิจได้นำ�ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มแนวท�ง COSO-ERM 2017 

ม�ประกอบก�รว�งแผน มกี�รประเมนิคว�มเสีย่งโครงก�รต�มแผนวสิ�หกจิและจดัทำ�แผนบรหิ�รคว�มเสีย่งทุกโครงก�ร มีก�รกำ�กบั

ดูแลและติดต�มก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย

  บสย. ได้มีก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ที่เหม�ะสม เพียงพอ และ 

มีประสิทธิภ�พในก�รที่จะสนับสนุนและควบคุมคว�มเสี่ยง ภ�ยใต้ระดับคว�มเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีก�รพัฒน�และ 

ปรับปรุงเครื่องมือบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์อย่�งต่อเนื่อง โดยส�ม�รถสรุปก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ ได้ดังนี้

นโยบาย

 ก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ และทบทวนนโยบ�ย 

 ก�รบูรณ�ก�รระหว่�ง Corporate Governance, Risk Management และ Compliance  

 (GRC) โดยมีคว�มสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์�รกำ�กบัดแูลสถ�บนัก�รเงนิเฉพ�ะกจิ และแนวท�ง 

 ปฏิบัติของธน�ค�รแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ก�รประเมินกระบวนก�รปฏิบัติง�นและ 

 ก�รจัดก�รด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในของกระทรวงก�รคลัง
 ก�รกำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้�นกลยุทธ์ 

ดำาเนินกระบวนการ

 ก�รทบทวนคู่มือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้กับ 

 ทุกฝ่�ยง�น
 ก�รจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แผนง�นที่ใช้จัดก�รคว�มเสี่ยงองค์กร  

 และแผนง�นที่ใช้จัดก�รคว�มเสี่ยงโครงก�ร (แผนปฏิบัติก�ร) ต�มแผนวิส�หกิจ
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เครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง

 ก�รจัดทำ�แบบจำ�ลองเพื่อใช้ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ที่สะท้อนถึง 

 ช่วงเบี่ยงเบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ 

 ต่อช่วงคว�มเบี่ยงเบนรวมที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรส�ม�รถจัดก�รได้
 ก�รทบทวนตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk  

 Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ 

 คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ 

การติดตาม/
รายงานผลการดำาเนินงาน

 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์เป็นร�ยเดือน เช่น ร�ยง�นสถ�นะคว�มเสี่ยง 

 ด�้นกลยทุธ ์โดยตดิต�มค�่คว�มเสีย่งทีเ่กดิขึน้ ผ�่นท�งระบบส�รสนเทศแจง้เตอืนภยัคว�มเสีย่ง  

 (Early Warning System) เพื่อให้ส�ม�รถจัดก�รคว�มเสี่ยงได้ทันก�รณ์ เป็นต้น
 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์เป็นร�ยไตรม�ส เช่น ร�ยง�นก�รประเมิน 

 คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ ร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ และ ร�ยง�นผลก�ร 

 วิเคร�ะห์ Portfolio View of Risk และ Back Test เป็นต้น  

   3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

 คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มเสียห�ยต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รปฏิบัติก�ร อันเนื่อง 

ม�จ�กคว�มไม่เพียงพอหรือคว�มบกพร่องของกระบวนก�รควบคุมภ�ยในที่ดี บุคล�กร ระบบง�น หรือ จ�กเหตุก�รณ์ภ�ยนอก 

รวมถึงคว�มเสีย่งด้�นกฎหม�ย เชน่ คว�มเส่ียงตอ่ก�รถกูฟอ้งรอ้ง ถูกดำ�เนนิคดตี�มกฎหม�ย หรอืถูกท�งก�รเปรยีบเทียบปรบั เปน็ตน้ 

ทั้งนี้ไม่รวมถึงคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ และคว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง

 ในปี 2564 บสย. มุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจ

ดำ�เนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ในสภ�พแวดล้อมที่มีก�รเปลี่ยนแปลง และมีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ร่วมทดสอบ และร่วม 

ดำ�เนินก�รจริงเม่ือเกิดเหตุก�รณ์ภ�วะวิกฤติ และให้คว�มสำ�คัญกับ Risk Owner ในก�รแก้ไข ปรับปรุง เหตุก�รณ์หรือคว�มเสียห�ย 

ที่เกิดขึ้นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

 รวมถึงก�รประเมินคว�มเส่ียงและก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA) ซึ่งได้รับ 

คว�มร่วมมือจ�กทุกหน่วยง�นภ�ยในองค์กร ก�รประเมินก�รใช้บริก�รจ�กผู้ให้บริก�รสนันสนุนก�รประกอบธุรกิจ (Business 

Facilitator: BF) เป็นประจำ�ทุกปี ทำ�ให้มั่นใจได้ว่�ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และสอดคล้อง

กับก�รประกอบธุรกิจขององค์กร โดยส�ม�รถสรุปก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร ได้ดังนี้

นโยบาย

 ก�รทบทวน นโยบ�ย แนวปฏิบัติ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร ก�รใช้บริก�รผู้ให้ก�ร 

 สนนัสนนุก�รประกอบธุรกจิ สอดคล้องกับแนวท�งก�รกำ�กับดูแลของ ธปท. และระบบประเมนิ 

 ผลก�รดำ�เนินง�นของรัฐวิส�หกิจต�มระบบประเมินผลรัฐวิส�หกิจ
 ก�รทบทวน นโยบ�ย แนวปฏิบัติ ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ สอดคล้องกับแนวปฏิบัต ิ

 ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจของ ธปท. และหน่วยง�นกำ�กับภ�ยนอก รวมทั้งสอดคล้อง 

 กับโครงสร้�งขององค์กร และก�รประกอบธุรกิจ รวมถึงสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 ก�รทบทวน นโยบ�ย แนวปฏิบัติ ก�รควบคุมภ�ยใน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวง 

 ก�รคลังว่�ด้วยม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก�รควบคุมภ�ยในสำ�หรับหน่วยง�นของรัฐ 

 และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล COSO 2013
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นโยบาย
(ต่อ)

 ก�รทบทวน แนวท�งก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริต ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวท�ง 

 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงก�รทุจริต (Corruption Risk Control) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

 ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ปปท.) 
 ก�รกำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้�นปฏิบัติก�ร 

ดำาเนินกระบวนการ

 ก�รทบทวน จัดทำ� แผนรองรับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่องขององค์กร ให้สอดคล้องกับ 

 สภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 ก�รจัดเก็บข้อมูลเหตุก�รณ์หรือคว�มเสียห�ยจ�กก�รปฏิบัติง�น เพื่อเป็นฐ�นข้อมูลในก�ร 

 ปรับปรุงกระบวนก�ร และก�รควบคุมภ�ยใน
 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง โดยทุกหน่วยง�นมีส่วนร่วมในก�ร 

 ประเมินคว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับก�รประกอบธุรกิจ และเป้�หม�ยขององค์กร เพื่อนำ�ม� 

 เป็นฐ�นในก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น และก�รควบคุมภ�ยในองค์กร
 ก�รประเมินคว�มเส่ียงด้�นก�รทุจริต ทุกหน่วยง�นมีส่วนร่วมในก�รประเมินคว�มเสี่ยงให้ 

 สอดคล้องกับก�รประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันก�รทุจริตที่อ�จเกิดขึ้นในกระบวนก�รทำ�ง�น 

 ซึ่งมีก�รจัดทำ�ให้สอดรับก�รควบคุมภ�ยในองค์กร
 ก�รทบทวน ก�รประเมินคว�มพึงพอใจ ก�รใช้บริก�รผู้ให้บริก�รสนับสนุนก�รประกอบธุรกิจ

เครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง

 ก�รจัดเก็บเหตุก�รณ์หรือคว�มเสียห�ยจ�กก�รปฏิบัติง�น (Loss Incident)
 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง (RCSA) ต�มแนวท�งของ  

 COSO 2013
 ก�รทบทวนตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk  

 Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ 

 คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร
 ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริต (Corruption Risk Control) 
 ก�รประเมินคว�มพึงพอใจก�รใช้บริก�รผู้ให้บริก�รสนับสนุนก�รประกอบธุรกิจ (Business  

 Facilitator: BF)

การติดตาม/
รายงานผลการดำาเนินงาน

 ติดต�มก�รร�ยง�นเหตุก�รณ์หรือคว�มเสียห�ยจ�กทุกหน่วยง�นเป็นประจำ�ทุกเดือน
 ตดิต�มก�รปรบัปรงุก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนก�รควบคมุภ�ยใน แนวท�งก�รปรบัปรงุก�รบริห�ร 

 คว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจจ�กผลก�รทดสอบ เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส
 ติดต�มผลก�รใช้บริก�รจ�กผู้ให้บริก�รสนันสนุนก�รประกอบธุรกิจ ในรูปของก�รประเมิน 

 คว�มพึงพอใจก�รใช้บริก�รเป็นร�ยปี
 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร ต่อผู้บริห�ร คณะกรรมก�ร 

 ที่เกี่ยวข้อง เป็นร�ยเดือน ร�ยไตรม�ส เป็นร�ยปี
 ร�ยง�นก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ
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   4. การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management)

 คว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือก�รปฏิบัติง�นของ บสย. รวมถึงคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ (Cyber Threat)

 ในปี 2564 บสย. ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแล 

ของธน�ค�รแห่งประเทศไทยเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ และ สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�ร 

ที่ดีด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ (IT Governance Policy) โดยมีก�รปรับปรุงและทบทวนนโยบ�ย แนวปฏิบัติ เร่ือง ก�รบริห�ร 

คว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของธน�ค�ร

พ�ณิชย์โดยอนุโลมที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำ�หนด และเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร รวมถึง 

บูรณ�ก�รกระบวนก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รปฏิบัติง�นประจำ�วัน 

ผ่�นก�รประเมินคว�มเส่ียงและก�รควบคุมภ�ยในของตนเอง ก�รประเมินและบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของโครงก�รพัฒน�ระบบ

ส�รสนเทศต่�ง ๆ ก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศสำ�หรับระบบโครงสร้�งพ้ืนฐ�นของระบบง�นสำ�คัญ รวมถึงได้รับ 

ก�รรับรองต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO27001:2013 เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Center) Application Online (TCG Cyber) เป็นต้น 

มีก�รประเมินก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�น Cyber Resilience ต�มแนวท�งของ ธปท. ซึ่งผลก�รประเมินโดยรวมมีคว�มเสี่ยง 

ตั้งต้นในระดับต่ำ� และปฏิบัติต�มม�ตรก�รควบคุมที่ ธปท. กำ�หนดไว้ในระดับ Base line โดยส�ม�รถสรุปก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ได้ดังนี้

นโยบาย

 ก�รทบทวนนโยบ�ย แนวปฏิบัติ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศให้สอดคล้อง 

 กับประก�ศท่ี  สนส. 21/2562  เร่ืองหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลคว�มเส่ียงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ  

 (Information Technology Risk) ของสถ�บันก�รเงิน และระบบประเมินผลก�รดำ�เนินง�น 

 ของรัฐวิส�หกิจต�มระบบประเมินผลรัฐวิส�หกิจ
 ก�รกำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ดำาเนินกระบวนการ

 ก�รทบทวนขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นก�รดูแลทรัพย์สินด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
 ก�รทบทวนก�รประเมินคว�มเสี่ยงระดับองค์กร ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อจัดทำ� Risk  

 Profile
 ทบทวนก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง (Risk Control Self  

 Assessment : RCSA) ต�มกระบวนก�รทำ�ง�น เพ่ือดูก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รปฏิบัติง�น 

 และมีก�รประเมินคว�มเสี่ยงโครงก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศที่สำ�คัญ รวมถึงมีก�รประเมิน 

 คว�มเสี่ยงด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศสำ�หรับระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นของระบบง�น 

 สำ�คัญ 
 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงก�รใช้บริก�รจ�กผู้ให้บริก�รภ�ยนอกด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
 ก�รทบทวน จัดทำ� ทดสอบ แผนรองรับเหตุก�รณ์ฉุกเฉินด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

เครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง

 ก�รจัดเก็บเหตุก�รณ์หรือคว�มเสียห�ยจ�กก�รปฏิบัติง�น (Loss Incident) ที่เกี่ยวข้องกับ 

 เทคโนโลยีส�รสนเทศและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รทำ�ง�น
 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment:  

 RCSA) ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
 ก�รทบทวนตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk  

 Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ 

 คว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
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เครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง
(ต่อ)

 ก�รประเมินช่องโหว่และก�รทดสอบเจ�ะระบบซึ่งครอบคลุมทุกระบบง�นสำ�คัญ และจัดทำ� 

 แผนเพื่อปิดช่องโหว่
 ก�รประเมินคว�มเสี่ยงก�รใช้บริก�รจ�กผู้ให้บริก�รภ�ยนอกด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

การติดตาม/
รายงานผลการดำาเนินงาน

 ร�ยง�นผลก�รประเมนิคว�มเสีย่งระดบัองคก์ร และระดบัปฏบิตักิ�ร  ทีเ่ก่ียวขอ้งกับคว�มเสีย่ง 

 ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
 ร�ยง�นก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มแผนก�รปรับปรุงก�รควบคุมภ�ยในด้�นเทคโนโลยี 

 ส�รสนเทศ
 ก�รร�ยง�นเหตุก�รณ์หรือคว�มเสียห�ยจ�กก�รปฏิบัติง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

   5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management)

 คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่ บสย. อ�จจะได้รับคว�มเสียห�ยเนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ของฐ�นะ 

ที่อยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ที่เกิดจ�กก�รเคลื่อนไหวของอัตร�ดอกเบี้ย ร�ค�หลักทรัพย์ อัตร�แลกเปลี่ยน 

 ในปี 2564 บสย. ได้มีก�รทบทวนนโยบ�ยก�รลงทุนด้วยคว�มระมัดระวัง โดยใช้นโยบ�ยและข้อจำ�กัดก�รลงทุน (Strategic 

Asset Allocation : SAA) ซึ่งได้กำ�หนดให้มีน้ำ�หนักก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้รัฐวิส�หกิจ หรือ SFIs ที่รัฐบ�ลไม่ค้ำ�ประกันเงินต้นและ

ดอกเบี้ย ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนที่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 22 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และน้ำ�หนักก�รลงทุนในตร�ส�รทุน 

ที่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกำ�หนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จ่�ยปันผลสูง (High dividend 

yield) ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 และส�ม�รถลงทุนใน Property fund/REIT/Infrastructure fund รวมไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่�

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ รวมถงึกำ�หนดค�่เพด�นคว�มเสีย่ง ไดแ้ก่ ค�่ VaR ค�่ Beta และค�่ Duration ของ Portfolio ทีเ่หม�ะสม 

มีกระบวนก�รติดต�มและประเมินผลอย่�งสม่ำ�เสมอ มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นก�รบริห�รกองทุนต่อคณะกรรมก�รบริห�ร

เงินลงทุนเป็นร�ยเดือน และคณะกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยงเป็นร�ยไตรม�ส ทั้งนี้ ในกรณีที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนท่ีเป็นผู้ดำ�เนินก�รบริห�รเงินกองทุนทุกแห่งต้องเสนอแนวท�งก�รปรับกลยุทธ์ในก�รลงทุน 

ต่อคณะกรรมก�รบริห�รเงินลงทุนเพื่อพิจ�รณ�

 บสย. ได้มีก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ดที่เหม�ะสม เพียงพอ และ 

มปีระสทิธภิ�พในก�รทีจ่ะสนับสนุนและควบคมุคว�มเส่ียง ภ�ยใตร้ะดบัคว�มเส่ียงทีอ่งค์กรยอมรับได ้รวมทัง้มกี�รพัฒน�และปรบัปรงุ

เครื่องมือบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ดอย่�งต่อเนื่อง โดยส�ม�รถสรุปก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด ได้ดังนี้

นโยบาย

 ก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด และทบทวนนโยบ�ย 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงทบทวนก�รใช้นโยบ�ย 

 Stop Loss ให้มีคว�มเหม�ะสมกับลักษณะของตร�ส�ร โดยมีคว�มสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

 ก�รกำ�กับดูแลสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏิบัติของธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

   ก�รกำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้�นตล�ด 

ดำาเนินกระบวนการ  ก�รบริห�รพอร์ตก�รลงทุนและควบคุมดูแลก�รลงทุนให้อยู่ภ�ยใต้นโยบ�ยและข้อจำ�กัด 

 ก�รลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) อย่�งเคร่งครัด
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เครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง

 ก�รทบทวนตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk  

 Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ 

 คว�มเสีย่งด�้นตล�ดทีส่ง่สญัญ�ณเตอืนถงึก�รบริห�รผลตอบแทนท่ีอ�จไมเ่ปน็ไปต�มเป้�หม�ย 

 ก�รลงทุน 
 ก�รใช้ระบบส�รสนเทศแจ้งเตือนภัยคว�มเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้ส�ม�รถ 

 จัดก�รคว�มเสี่ยงได้ทันก�รณ์

การติดตาม/
รายงานผลการดำาเนินงาน

 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นตล�ดเป็นร�ยเดือน เช่น ร�ยง�นสถ�นะคว�มเสี่ยง 

 ด้�นตล�ด โดยติดต�มค่�คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผ่�นท�งระบบส�รสนเทศแจ้งเตือนภัยคว�มเสี่ยง  

 (Early Warning System) เพื่อให้ส�ม�รถจัดก�รคว�มเสี่ยงได้ทันก�รณ์ เป็นต้น
 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเส่ียงด้�นตล�ดเป็นร�ยไตรม�ส เช่น ร�ยง�นก�รประเมิน 

 คว�มเส่ียงด้�นตล�ด ร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด และร�ยง�นผลก�รทดสอบ 

 ภ�วะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อรองรับคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด โดยจำ�ลองสถ�นก�รณ์วิกฤต 

 ที่อ�จเป็นไปได้ และได้เพิ่มสถ�นก�รณ์ทดสอบภ�วะวิกฤตต�มแนวท�งของธน�ค�ร 

 แหง่ประเทศไทย และสถ�นก�รณ ์Subprime Crisis เพือ่ประเมนิคว�มเพยีงพอของเงินกองทนุ   

 เป็นต้น

   6. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management)

 คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง หม�ยถึง คว�มเส่ียงที่เกิดจ�กก�รที่ บสย. ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้สินและค่�ประกันชดเชยต่อ 

สถ�บนัก�รเงนิ  เนือ่งจ�กไม่ส�ม�รถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ปน็เงินสดไดท้นัเวล� หรอืไมส่�ม�รถจัดห�เงนิทนุไดอ้ย�่งเพยีงพอ หรอืส�ม�รถ

จัดห�เงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่�ที่จะยอมรับได้  ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อร�ยได้และเงินกองทุนของ บสย.  

 ในปี 2564 บสย. ได้มีก�รทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�รเงินสภ�พคล่อง โดยกำ�หนดกรอบก�รดำ�รงสภ�พคล่องแบ่งเป็น 2 ส่วน 

เพือ่ใหก้�รบรหิ�รสภ�พคล่องมคีว�มชดัเจน ประกอบดว้ย 1) สภ�พคลอ่งเพือ่ก�รดำ�เนนิง�นและก�รจ�่ยค�่ประกนัชดเชยต�มปกติ

ของ บสย. และ 2) สภ�พคลอ่งเพือ่ก�รจ�่ยค�่ประกนัชดเชยทีม่กี�รกำ�หนดเงือ่นไขก�รจ�่ยค�่ประกนัชดเชยจ�กร�ยไดค้�่ธรรมเนยีม

ค้ำ�ประกันที่ได้รับ รวมทั้งได้จัดทำ�ประม�ณก�รกระแสเงินสดโดยละเอียดเป็นร�ยเดือน ร�ยไตรม�ส และร�ยปี เพ่ือจัดเตรียม 

สภ�พคล่องให้เหม�ะสมกับช่วงเวล�ก�รชำ�ระเงิน ทั้งนี้ ภ�ระค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. โดยส่วนใหญ่เป็นก�รค้ำ�ประกันประเภท

โครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme และต�มกระบวนก�รจ�่ยค�่ประกันชดเชยไดมี้ก�รกำ�หนดสดัสว่นก�รแบ่งจ�่ยค่�ประกนั

ชดเชยเป็นร�ยปี โดยที่ บสย. จะทร�บจำ�นวนเงินรวมที่จะต้องจ่�ยในแต่ละปีล่วงหน้� ทำ�ให้มีเวล�ในก�รจัดเตรียมสภ�พคล่อง

 บสย. ได้มีก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ เพื่อให้มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องที่เหม�ะสม เพียงพอ 

และมีประสิทธิภ�พในก�รที่จะสนับสนุนและควบคุมคว�มเสี่ยง ภ�ยใต้ระดับคว�มเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีก�รพัฒน�และ

ปรับปรุงเครื่องมือบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องอย่�งต่อเนื่อง โดยส�ม�รถสรุปก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง ได้ดังนี้

นโยบาย

 ก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง และทบทวน 

 นโยบ�ยก�รบริห�รเงินสภ�พคล่อง โดยมีคว�มสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลสถ�บัน 

 ก�รเงินเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏิบัติของธน�ค�รแห่งประเทศไทย  
 ก�รกำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้�นสภ�พคล่อง  
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ดำาเนินกระบวนการ
 ก�รบริห�รสภ�พคล่องให้เพียงพอต่อก�รดำ�เนินง�นและก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชย
 ก�รทบทวนแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถ�นก�รณ์ข�ดสภ�พคล่องในสถ�นก�รณ์ที่ไม่ปกติและ 

 ในภ�วะวิกฤต

เครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง

 ก�รทบทวนตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk  

 Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ 

 คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง แยกต�มลักษณะก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชย
 ก�รใช้ระบบส�รสนเทศแจ้งเตือนภัยคว�มเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้ส�ม�รถ 

 จัดก�รคว�มเสี่ยงได้ทันก�รณ์

การติดตาม/
รายงานผลการดำาเนินงาน

 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่องเป็นร�ยเดือน  เช่น  ร�ยง�นสถ�นะคว�มเส่ียง 

 ด้�นสภ�พคล่อง โดยติดต�มค่�คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผ่�นท�งระบบส�รสนเทศ แจ้งเตือนภัย 

 คว�มเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้ส�ม�รถจัดก�รคว�มเสี่ยงได้ทันก�รณ์ เป็นต้น
 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องเป็นร�ยไตรม�ส เช่น ร�ยง�นก�รประเมิน 

 คว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่อง ร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง และร�ยง�น 

 ผลก�รทดสอบภ�วะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อรองรับคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง โดยจำ�ลอง 

 สถ�นก�รณ์วิกฤตที่อ�จเป็นไปได้ เพ่ือประเมินระดับสภ�พคล่องและคว�มส�ม�รถในก�ร 

 ชำ�ระหนี้สินและค่�ประกันชดเชย เป็นต้น

   7. การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk Management)

 คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กเหตุก�รณ์หรือผลกระทบต่�ง ๆ ที่ไม่ได้ค�ดก�รณ์ไว้ล่วงหน้� อันเนื่อง 

ม�จ�กก�รดำ�เนินง�นทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อช่ือเสียงตั้งแต่ก�รมีภ�พลักษณ์ในท�งลบ จนถึง 

ก�รถูกฟ้องดำ�เนินคดี หรือคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ของท�งก�รโดยไม่เจตน� ซ่ึงอ�จส่ง 

ผลกระทบต่อร�ยได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง ภ�พลักษณ์ และคว�มน่�เชื่อถือของ บสย.

 เนือ่งจ�ก บสย. เปน็องคก์รทีใ่หก้�รค้ำ�ประกนัสนิเชือ่ใหแ้กผู้่ประกอบก�ร SMEs ใหไ้ดร้บัสนิเชือ่จ�กสถ�บนัก�รเงนิ ก�รดำ�เนิน

กิจก�รของ บสย. จึงต้องมีคว�มมั่นคง มีคว�มน่�เชื่อถือ และมีภ�พลักษณ์ที่ดี ซึ่งในปี 2564 ไม่มีเหตุก�รณ์หรือก�รเผยแพร่ข่�ว 

ในเชิงลบเกี่ยวกับ บสย. ที่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อภ�พลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

 บสย. ได้ตระหนักถึงคว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียงที่อ�จจะมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�น โดยได้มีก�รทบทวนนโยบ�ยและแนว

ปฏบิติั เพือ่ใหมี้กระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งด้�นชือ่เสยีงท่ีเหม�ะสม เพียงพอ และมปีระสทิธภิ�พในก�รทีจ่ะสนับสนนุและควบคมุ 

คว�มเสี่ยง ภ�ยใต้ระดับคว�มเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งมีก�รพัฒน�และปรับปรุงเครื่องมือบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง 

อย่�งต่อเนื่อง โดยส�ม�รถสรุปก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง ได้ดังนี้

นโยบาย
 ก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นช่ือเสียง โดยมีคว�มสอดคล้อง 

 กับหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ และแนวท�งปฏิบัติของธน�ค�ร 

 แห่งประเทศไทย  



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 151

นโยบาย
(ต่อ)

 ก�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไป 

 ต�มกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ได้แก่ นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และก�รต่อต้�น 

 ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นและก�รประพฤติมิชอบ นโยบ�ยด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ นโยบ�ย 

 ก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และนโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รจัดก�รข้อร้องเรียน  

 เป็นต้น

 ก�รกำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรด้�นชื่อเสียง

ดำาเนินกระบวนการ

 ก�รทบทวนกระบวนก�รจัดก�รข้อร้องเรียน 
 ก�รทบทวนกระบวนก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์และสร้�งก�รรับรู้ที่ดีต่อสังคมและสื่อต่�ง ๆ
 ก�รทบทวนแผนก�รจัดก�รและก�รสื่อส�รในภ�วะวิกฤต (Crisis Communication  

 Management Plan)

เครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง

 ก�รทบทวนตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator) ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk  

 Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของ 

 คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง
 ก�รใช้ระบบส�รสนเทศแจ้งเตือนภัยคว�มเสี่ยง (Early Warning System) เพื่อให้ส�ม�รถ 

 จัดก�รคว�มเสี่ยงได้ทันก�รณ์ 
 ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�ที่มีต่อ บสย.

การติดตาม/
รายงานผลการดำาเนินงาน

 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นช่ือเสียงเป็นร�ยเดือน เช่น ร�ยง�นสถ�นะคว�มเสี่ยง 

 ด�้นชือ่เสยีง โดยตดิต�มค�่คว�มเสีย่งทีเ่กดิขึน้ ผ�่นท�งระบบส�รสนเทศแจง้เตอืนภยัคว�มเสีย่ง  

 (Early Warning System) เพื่อให้ส�ม�รถจัดก�รคว�มเสี่ยงได้ทันก�รณ์ เป็นต้น

 ก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นช่ือเสียงเป็นร�ยไตรม�สและร�ยปี เช่น ร�ยง�น 

 ก�รประเมนิคว�มเสีย่งด�้นชือ่เสยีง  ร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสีย่งด้�นชือ่เสยีง  และร�ยง�น 

 ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงก�รทุจริต เป็นต้น

  ความเพียงพอของเงินกองทุน

 บสย. มกี�รพิจ�รณ�คว�มเพียงพอของเงนิกองทนุ และดำ�รงฐ�นะของเงนิกองทนุในระดบัเพยีงพอทีจ่ะรองรบัก�รค้ำ�ประกนั

สินเชื่อและคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตทั้งภ�ยใต้ภ�วะปกติและภ�วะวิกฤต เพ่ือให้มั่นใจว่� บสย. มีเงินกองทุนเพียงพอ

รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอน�คต โดยมีคว�มสอดคล้องกับระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับ

ดูแลเงินกองทุนสำ�หรับสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บสย. ได้คำ�นวณคว�มเพียงพอของเงินกองทุน

ต�มหลักเกณฑ์ Basel II หลัก Pillar I  ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มี BIS Ratio ร้อยละ 32.58
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  การควบคุมภายใน

 บสย. ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญต่อก�รจัดว�งระบบง�นก�รควบคุมภ�ยใน มีก�รพัฒน�และปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น 

อย่�งต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมก�รบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หรรม 

ขน�ดย่อม (บสย.)  กำ�หนดนโยบ�ยก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control Policy) ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์กระทรวงก�รคลัง

ว่�ด้วยม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก�รควบคุมภ�ยในสำ�หรับหน่วยง�นของรัฐ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) version 2013 (COSO 2013) ของ 

โดยคำ�นึงถึงองค์ประกอบของก�รควบคุมภ�ยใน ดังนี้

   1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 บสย. ได้บริห�รง�นต�มนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีผูบ้รหิ�รปฏิบติัตนโดยยดึมัน่ในคุณค�่ของคว�มซือ่สัตย ์โปรง่ใส และ

มจีรยิธรรม ทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัติ�มนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกิจก�รทีด่ ีและมกี�รกำ�หนดระเบยีบ นโยบ�ย แนวปฏบิตั ิและคูม่อื

ก�รปฏิบัติง�นท่ีเป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปอย่�งเหม�ะสมและแนวท�งเดียวกัน มีก�รจัดโครงสร้�งองค์กร 

กำ�หนดส�ยง�นก�รบังคับบัญช�ที่ชัดเจนและก�รกระจ�ยอำ�น�จเพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นมีคว�มคล่องตัวและเหม�ะสม นอกจ�กนี ้

ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กรให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผล มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะในก�ร

ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยอย่�งเพียงพอ รวมถึงกำ�หนดแนวท�ง กระบวนก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น เช่น ก�รกำ�หนด 

ตวัชีว้ดัผลก�รปฏบิตังิ�น  ก�รเชือ่มโยงระหว�่งตวัชีว้ดัผลก�รปฏบิตังิ�น  และก�รตดิต�มประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�น เปน็ตน้  เพือ่ให้ 

ผู้ปฏิบัติง�นมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต่อผลก�รปฏิบัติง�นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยขององค์กร

   2. การประเมินความเสี่ยง

 บสย. กำ�หนดวตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นก�รประเมนิคว�มเสีย่งจ�กก�รควบคมุภ�ยใน ซึง่เปน็คว�มเสีย่งท่ีอ�จเกดิจ�กกระบวนก�ร 

ปฏิบัติง�น กิจกรรม หรือภ�รกิจอ่ืน ๆ ท่ีสำ�คัญขององค์กรท่ีระบบก�รควบคุมภ�ยในยังไม่ครอบคลุมอย่�งเพียงพอหรือยังไม่ส�ม�รถ 

ป้องกันข้อผิดพล�ดจ�กก�รดำ�เนินง�นได้ โดยมีก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงอย่�งครอบคลุมทุกด้�น ประกอบด้วย ด้�นกลยุทธ์ 

ด้�นปฏิบัติก�ร ด้�นก�รเงิน และด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎ ระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงก�รวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์คว�มเสี่ยงที่เคย 

เกิดข้ึนแล้วและที่ยังคงเหลืออยู่ หรือก�รค�ดก�รณ์เหตุก�รณ์ท่ีอ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต โดยพิจ�รณ�จ�กก�รประเมินโอก�สเกิด

และผลกระทบที่คว�มเสี่ยงอ�จเกิดขึ้น ในก�รประเมินคว�มเสี่ยง เพื่อระบุคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญและจัดทำ�ม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ที่เหม�ะสมและเพียงพอ 

   3. กิจกรรมควบคุม

 บสย. ได้กำ�หนดให้ทุกหน่วยง�นจัดทำ�คู่มือก�รปฏิบัติง�นเพื่อใช้เป็นแนวท�งอ้�งอิงในก�รปฏิบัติง�น พร้อมท้ังกำ�หนด 

จุดควบคุม (Control Point) ของแต่ละกิจกรรมและขั้นตอนปฏิบัติง�น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมควบคุม (Control Activities) ขั้นพื้นฐ�น 

ที่สำ�คัญของ บสย. เพื่อใช้ลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รผิดพล�ด คว�มเสียห�ย สิ้นเปลือง คว�มสูญเปล่�ของก�รใช้ทรัพย์สินหรือทรัพย�กร 

นอกจ�กนี้ ได้ตระหนักถึงคว�มเพียงพอและคว�มมีประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยใน โดยให้แต่ละหน่วยง�นจัดทำ� 

แบบประเมนิคว�มเส่ียงและก�รควบคมุภ�ยในดว้ยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA) เปน็ประจำ�ทกุป ีเพือ่พจิ�รณ�

ปรับปรุงกระบวนก�รและกิจกรรมก�รควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลม�กยิ่งขึ้น โดยคำ�นึงถึงคว�มสอดคล้องกับ

ระดับคว�มเสี่ยงที่เหลืออยู่ เช่น กิจกรรมใดที่มีคว�มเสี่ยงตั้งแต่ระดับป�นกล�ง/สูง/สูงม�ก จำ�เป็นต้องมีก�รปรับปรุงก�รควบคุม
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ภ�ยใน หรือม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเป็นลำ�ดับแรก นอกจ�กนี้ ยังได้มีก�รสื่อส�รให้พนักง�นทั่วทั้งองค์กรมีทัศนคติท่ีดีต่อ 

ก�รปฏบิตัติ�มกจิกรรมก�รควบคุมทีไ่ดก้ำ�หนดขึน้ โดยใหถ้อืเปน็กระบวนก�รทีร่วมไว้หรอืเป็นสว่นหนึง่ (Built In) ในก�รปฏบิตังิ�น

ต�มปกติประจำ�วัน

   4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

 บสย. ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รจัดก�รระบบส�รสนเทศที่มีคว�มเชื่อถือได้ ถูกต้อง และพร้อมใช้ง�นอยู่เสมอ ต�มแนว

นโยบ�ยและแนวปฏิบตัดิ�้นคว�มมัน่คงปลอดภยัส�รสนเทศ เพือ่ใหส้�ม�รถนำ�ขอ้มลูส�รสนเทศไปใชง้�นในก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ยใน

องคก์รไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ มัน่คงปลอดภยั และส�ม�รถดำ�เนนิง�นไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง รวมถึงก�รจดัก�รปอ้งกนัปญัห�ทีอ่�จเกิดขึน้ 

จ�กก�รใช้ง�นในลักษณะท่ีไม่ถูกต้องและก�รคุกค�มจ�กภัยต่�ง ๆ ซึ่งอ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่องค์กรได้ สำ�หรับด้�นระบบ

สื่อส�ร บสย. ได้ดำ�เนินก�รโดยมุ่งเน้นก�รจัดห�และพัฒน�รูปแบบก�รส่ือส�รที่สะดวกและเหม�ะสมต่อผู้ใช้ง�นสอดคล้องกับ 

ก�รควบคุมภ�ยในที่ดี และมีก�รสื่อส�รข้อมูลภ�ยในองค์กรเพื่อให้บุคล�กรในองค์กรได้รับข้อมูลและส�ม�รถบริห�รจัดก�รเป็นไป 

ในทิศท�งเดียวกัน  โดยมีก�รสื่อส�รผ่�นสื่อต่�ง ๆ เช่น Intranet E-mail Line Official (สถ�นีข่�ว บสย.) และเครือข่�ยสังคม

ออนไลน์ (Facebook, Twitter บสย.) ก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นเสียงต�มส�ย เป็นต้น ส่วนก�รสื่อส�รกับบุคคลภ�ยนอก บสย. 

มกีระบวนก�รสือ่ส�รกับผูม้สีว่นไดเ้สยีภ�ยนอกองคก์ร มีช่องท�งก�รสือ่ส�รทีเ่หม�ะสมต�มกลุม่เป้�หม�ย เช่น กิจกรรมส่ือส�รและ

สร้�งคว�มสัมพันธ์กับกลุ่มสถ�บันก�รเงินประจำ�ปี หรือก�รผลักดันโครงก�รค้ำ�ประกัน ผ่�นก�รสื่อส�รกับผู้บริห�รสถ�บันก�รเงิน 

ก�รสือ่ส�รและสร�้งคว�มรู้คว�มเข้�ใจผลิตภัณฑโ์ครงก�รค้ำ�ประกนัสนิเช่ือต�่ง ๆ  ใหก้บั SMEs ผ�่นกจิกรรมต�่ง ๆ  ขององคก์ร เปน็ตน้

   5. การติดตามประเมินผล

 บสย. มรีะบบก�รตดิต�มประเมนิผลกจิกรรมก�รควบคมุต�่ง ๆ  ทีอ่ยูร่ะหว่�งก�รดำ�เนนิก�รอย�่งตอ่เนือ่งและสม่ำ�เสมอ มกี�ร 

ประเมนิผลคว�มเพียงพอ ประสทิธิผลของก�รควบคมุภ�ยใน  ประเมนิก�รบรรลุต�มวัตถปุระสงคข์ององคก์รในลักษณะก�รประเมนิ

คว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA) ทั่วทั้งองค์กร โดยกำ�หนดให้ผู้รับผิดชอบ

ในก�รปฏิบัติง�นของแต่ละฝ่�ย/ส่วนง�น ร่วมกันพิจ�รณ�ถึงคว�มเพียงพอและคว�มมีประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยใน  

ค้นห�คว�มเสี่ยงของง�นในคว�มรับผิดชอบ และพิจ�รณ�ปรับปรุงกิจกรรมก�รควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล 

ม�กยิ่งข้ึน และมีก�รรวบรวมผลก�รดำ�เนินง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง

อย่�งสม่ำ�เสมอ นอกจ�กนี้ ยังมีก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเป็นอิสระอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 

เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�ผลก�รประเมินจะให้ข้อมูลส�รสนเทศที่มีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงประสิทธิผลของก�รควบคุมว่� 

ได้ผลเป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของก�รควบคุมภ�ยใน

 ก�รประเมินคว�มเส่ียงและก�รควบคุมภ�ยใน ได้นำ�ข้อมูลคว�มเสี่ยงของปีที่ผ่�นม� ผลก�รตรวจสอบจ�กหน่วยง�นกำ�กับ 

ทัง้จ�กภ�ยในและภ�ยนอก ม�ใชป้ระกอบก�รประเมนิคว�มเสีย่งในปปีจัจบุนั ทัง้นีใ้นก�รประเมนิก�รควบคุมภ�ยในเพือ่ใหค้รอบคลมุ

ถึงก�รระบุ ประเมิน ติดต�มคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริต (Fraud) ที่อ�จเกิดขึ้นได้ในบ�งลักษณะง�น เช่น ง�นจัดซื้อจัดจ้�ง เป็นต้น 

จึงจัดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตแยกเป็นร�ยกรณี ซึ่งเป็นก�รประเมินระดับคว�มเสี่ยงจ�กกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ 

ห�กพบว�่กจิกรรมก�รควบคมุภ�ยในทีม่อียูไ่มเ่พยีงพอหรอืไมม่ปีระสทิธภิ�พจะกำ�หนดแผนก�รปรบัปรงุ และตดิต�มคว�มคบืหน�้ 

อย่�งสม่ำ�เสมอ ซึ่งตลอดม� บสย. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รป้องกันก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้กับ

พนักง�นทั่วทั้งองค์กร จึงได้เข้�ร่วมโครงก�รก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (ITA) 

รวมถึงสนับสนุนก�รขับเคล่ือนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต เพ่ือให้องค์ก�รเกิดคว�มยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก�รควบคุมภ�ยในสำ�หรับหน่วยง�นของรัฐ พ.ศ.2561

 ทั้งนี้ ในปี 2564 จ�กก�รประเมินแต่ละองค์ประกอบของก�รควบคุมภ�ยใน ทั้ง 5 องค์ประกอบดังกล่�ว บสย. ไม่พบ 

ข้อบกพร่องอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมภ�ยใน
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  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมก�รบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ต�มคำ�สั่งที่ 

51/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎ�คม พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย  

 1. น�งญ�ใจ พัฒนสุขวสันต์      ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

 2. น�ยสมศักดิ์ วรวิจักษณ์    กรรมก�รตรวจสอบ

 3. น�ยฆนัท ครุธกูล กรรมก�รตรวจสอบ

 4. น�ยวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง  เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีก�รกำ�กับดูแลคว�มเพียงพอของระบบ

ควบคุมภ�ยใน  ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และก�รปฏิบัติต�มระเบียบ นโยบ�ยต่�ง ๆ  ก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

และก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณ  รวมทั้งก�รร�ยง�นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และก�รปฏิบัติต�ม

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลที่ดี

 ในระหว่�งปี 2564  คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมรวม 12 คร้ัง ตลอดจนมีก�รประชุมร่วมกับฝ่�ยบริห�ร และผู้สอบบัญชี 

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือมุ่งเน้นก�รสร้�งกระบวนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี  โดยได้ร�ยง�นผลก�รประชุมและให้ข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมก�ร บสย. เพื่อให้มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องที่เห็นสมควร สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

 1.  รายงานทางการเงิน

  คณะกรรมก�รตรวจสอบ ไดส้อบท�นร�ยง�นท�งก�รเงนิร�ยไตรม�สและประจำ�ป ีรวมถงึพจิ�รณ�ก�รวิเคร�ะหผ์ลก�ร

ดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงินของ บสย. และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่�กระบวนก�รจัดทำ�งบก�รเงิน และก�ร

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญเพียงพอ มีคว�มถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและม�ตรฐ�น

ก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงม�ตรฐ�นก�รบัญชีสำ�หรับ

เครื่องมือท�งก�รเงิน  (TFRS 9)

 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง

  คณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�กบัดแูลระบบควบคมุภ�ยใน โดยสอบท�นและประเมนิผลระบบควบคมุภ�ยในต�มหลักเกณฑ์ 

กระทรวงก�รคลงัว�่ดว้ยม�ตรฐ�นและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิ�รควบคมุภ�ยในสำ�หรบัหนว่ยง�นของรฐั พ.ศ. 2561 รวมทัง้ก�รตรวจสอบ 

ภ�ยในท่ีมีคว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิผล  เพื่อให้องค์กรมีก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลอย่�งมีประสิทธิภ�พ  ก�รจัดก�รบริห�ร 

คว�มเสีย่งท่ีเพยีงพอ  โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบรบัทร�บผลก�รประเมนิคว�มเส่ียง  ก�รดำ�เนนิง�นด�้นบริห�รคว�มเส่ียง  ตลอดจน 

ตัวช้ีวัดคว�มเสี่ยง  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อก�รปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น  รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รระบบ

คอมพวิเตอร ์ ระบบคว�มปลอดภัยของขอ้มลู  เพ่ือใหแ้นใ่จว่�ระบบควบคมุภ�ยใน จะชว่ยปอ้งกันหรอืลดคว�มเสีย่งทีอ่�จเกิดขึน้ได ้  

รวมทัง้ตดิต�มก�รปรบัปรงุแกไ้ขของฝ่�ยจดัก�รเกีย่วกบัก�รควบคมุภ�ยใน  ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร  และเพือ่รองรบั 

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศ  บสย. พัฒน�ปรับปรุงระบบก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด

 3. การดำาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ บสย. และหน่วยงานกำากับดูแล

  คณะกรรมก�รตรวจสอบสอบท�นก�รปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ย ระเบียบ นโยบ�ย หลักเกณฑ์ก�รประเมินกระบวนก�ร

ปฏิบัติง�นและก�รจัดก�รของรัฐวิส�หกิจ และวิธีปฏิบัติที่กำ�หนด  รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรมีก�รกำ�กับดูแลที่ดีโดยมีก�รสอบท�น

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  และก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลที่ดี  รวมถึงก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์

เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติในก�รควบคุมดูแลก�รปฏิบัติง�นของ บสย. ให้เป็นไปต�มกฎเกณฑ์  และพัฒน�ระบบก�รบริห�รคว�ม
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เสีย่งด�้นก�รปฏบิตัติ�มกฎเกณฑท์ีม่ปีระสิทธภิ�พและประสทิธิผล และสอดคลอ้งต�มแนวปฏบิตัขิองหนว่ยง�นท�งก�รทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้ไดต้ดิต�มคว�มคบืหน�้ต�มขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภ�ยใน ก�รตดิต�มก�รดำ�เนนิก�รปรบัปรงุแกไ้ขต�มผลก�รตรวจสอบ 

ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน 

 4. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นและอนุมัติกฎบัตรฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน เพ่ือพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของหน้�ที่

และคว�มรบัผดิชอบ ขอบเขตก�รปฏบิติัง�น สทิธ ิหน�้ที ่และคว�มเปน็อิสระในก�รปฏบิติัหน�้ที ่รวมถงึไดอ้นมุตัแิผนก�รตรวจสอบ 

ประจำ�ป ี2564 ก�รปรับปรุงคูม่อืปฏิบตังิ�นตรวจสอบภ�ยใน ป ี2564 นอกจ�กนี ้เพือ่เสรมิสร้�งคว�มมัน่ใจในง�นตรวจสอบภ�ยใน 

จึงจัดให้มีก�รประเมินคุณภ�พง�นตรวจสอบภ�ยใน และจัดทำ�แผนปรับปรุงประสิทธิภ�พง�นตรวจสอบภ�ยใน ประจำ�ปี 2564 

รวมทั้งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภ�ยในได้พัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งวิช�ชีพอย่�งต่อเนื่อง

 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี

  คณะกรรมก�รตรวจสอบมีนโยบ�ยพบปะและแลกเปลี่ยนคว�มเห็นกับฝ่�ยบริห�ร ต้ังแต่ผู้บริห�รฝ่�ย/สำ�นัก จนถึง

ระดบัผูบ้รหิ�รส�ยง�นอย�่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ โดยในป ี2564 มกี�รพบปะผูบ้รหิ�รจำ�นวน 1 ครัง้ เพือ่ห�รอืและแลกเปลีย่นคว�มเหน็ 

เกี่ยวกับธุรกิจ  คว�มเสี่ยง  ก�รควบคุมภ�ยในและก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  ตลอดจนถึงก�รปรับปรุงง�นของ บสย. ให้มีประสิทธิภ�พ

ยิ่งขึ้น  นอกจ�กนี้  ยังจัดให้มีก�รประชุมห�รือเกี่ยวกับแนวท�งก�รสอบบัญชี  ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีจ�ก

สำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดินอย่�งสม่ำ�เสมอ  

 6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ รวมทั้งประเมินตนเองต�มแนวปฏิบัติท่ีดีของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ กระทรวงก�รคลัง เพื่อให้มั่นใจว่� ก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นไป 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งมีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นให้คณะกรรมก�ร บสย. ทร�บอย่�งต่อเนื่อง โดยได้ให้ข้อสังเกตและ 

ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนก�รกำ�กับดูแล คว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน 

 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ไดป้ฏบัิตหิน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบทีไ่ดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยใชค้ว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ คว�มระมัดระวังรอบคอบ และมีคว�มเป็นอิสระอย่�งเพียงพอ ตลอดจนได้ให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะต่�ง ๆ 

อย�่งสร�้งสรรค ์เพ่ือประโยชนต์อ่ผู้มีส่วนไดเ้สียอย�่งเท�่เทียมกัน พจิ�รณ�ก�รดำ�เนนิง�นหลกัของบรรษัทประกนัสนิเช่ืออุตส�หกรรม

ขน�ดย่อม (บสย.)  ตลอดจนก�รประชุมร่วมกับผู้บริห�รที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภ�ยในและผู้สอบบัญชีจ�กสำ�นักง�นก�รตรวจเงิน

แผ่นดิน คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� งบก�รเงินของ บสย. มีคว�มถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องต�มม�ตรฐ�นก�รบัญช ี

ที่รับรองทั่วไป รวมถึงระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเพียงพอ มีระบบก�รควบคุมภ�ยในและ 

ก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล

นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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  การตรวจสอบภายใน 

  นโยบายการตรวจสอบภายใน 

 ก�รตรวจสอบภ�ยใน เป็นกระบวนก�รให้คว�มเชื่อมั่น (Assurance Service) และก�รให้คำ�ปรึกษ� (Consulting Service) 

อย�่งเทีย่งธรรม และเปน็อสิระ เพือ่เพ่ิมคณุค่�และปรบัปรุงก�รดำ�เนนิง�นของ บสย.  โดยปจัจุบนัได้ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รเปล่ียนแปลง

ท�งเทคโนโลยสี�รสนเทศและม�ตรฐ�นก�รบญัช ีจึงได้มีก�รพฒัน�ปรับปรุงระบบก�รรักษ�คว�มมัน่คงปลอดภัยเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

และก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงม�ตรฐ�นก�รบัญชีสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน (TFRS 9) นอกจ�กน้ี 

ก�รตรวจสอบภ�ยในยังเป็นกลไกหลักในกระบวนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบในก�รสอบท�นระบบควบคุมภ�ยใน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ย ระเบียบ และข้อบังคับ 

 ก�รตรวจสอบภ�ยใน ดำ�เนนิก�รต�มม�ตรฐ�นส�กล สำ�หรับก�รปฏิบตังิ�นวิช�ชีพก�รตรวจสอบภ�ยใน  ระเบยีบกระทรวงก�รคลงั 

ว่�ด้วยคณะกรรมก�รตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภ�ยในของรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2555  คู่มือก�รปฏิบัติง�นก�รตรวจสอบภ�ยใน

ของรัฐวิส�หกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555  หลักเกณฑ์กระทรวงก�รคลัง ว่�ด้วยม�ตรฐ�นและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก�รตรวจสอบภ�ยใน

สำ�หรับหน่วยง�นของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และคู่มือก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นรัฐวิส�หกิจต�มระบบประเมินใหม่ (State 

Enterprise Assessment Model : SE-AM) รวมทั้งประก�ศและแนวนโยบ�ยของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ดังนี้

 1)  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน

  ผูต้รวจสอบภ�ยในของ บสย. มคีณุวุฒิตัง้แตร่ะดบัปรญิญ�ตรขีึน้ไป ไดร้บัก�รสง่เสรมิและพฒัน�ใหม้คีว�มรู ้ทกัษะ และ

คว�มเข�้ใจในธุรกจิของ บสย. รวมทัง้คว�มรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัคว�มเสีย่ง ก�รควบคมุเกีย่วกับเทคโนโลยสี�รสนเทศ เทคนคิก�รตรวจสอบ 

และคว�มส�ม�รถอื่นที่จำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่� ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ต�มวัตถุประสงค์ก�รตรวจสอบและ 

ต�มม�ตรฐ�นทีก่ำ�หนดไว ้ซึง่ปร�กฎอยูใ่นกฎบตัรฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน โดยสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภ�ยในเข�้รบัก�รอบรมไมน่อ้ยกว�่ 

40 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ป ีและสง่เข�้รบัก�รอบรมหลกัสตูรประก�ศนยีบตัรผู้ตรวจสอบภ�ยในของประเทศไทย (Certified Professional 

Internal Audit of Thailand : CPIAT)  โครงก�รอบรม ก�รตรวจสอบภ�ยในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในรับอนุญ�ตส�กล 

(Internal Audit Program : Prepared Course for Certified Internal Auditor (Pre-CIA)) และโครงก�รอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร

ด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Auditing Certificate Program : IACP)

 2)  โครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน

  โครงสร้�งก�รบังคับบัญช�ของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในมีคว�มเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ สำ�หรับง�น

ด�้นก�รบรหิ�รง�นทัว่ไปขึน้ตรงตอ่กรรมก�รและผูจ้ดัก�รทัว่ไป มคีว�มเปน็อสิระในก�รปฏบิตังิ�นและก�รร�ยง�น รวมทัง้ไดก้ำ�หนด

บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในอย่�งชัดเจน และเผยแพร่ให้พนักง�นทุกคนได้รับทร�บ ตลอดจน 

มีก�รทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ�ทุกปี

 3)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

  ฝ�่ยตรวจสอบภ�ยในมคีว�มสัมพันธท์ีด่กีบัฝ่�ยบรหิ�รท้ังในก�รนำ�เสนอร�ยง�นโดยยงัคงไว้ซึง่คว�มเปน็อสิระ เทีย่งธรรม 

และในกระบวนก�รจัดทำ�แผนก�รตรวจสอบโดยได้นำ�คว�มค�ดหวัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อก�รดำ�เนินง�นของ บสย. 

จัดทำ�แผนก�รตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีที่มีคว�มสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์และคว�ม

เส่ียงที่สำ�คัญของ บสย. (Risk Based Approach) ซึ่งได้รับคว�มเห็นชอบจ�กกรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป และได้รับอนุมัติจ�ก 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
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 4)  หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

  ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน มีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในอย่�งชัดเจน และ

สื่อส�รให้ผู้บริห�รและพนักง�นได้รับทร�บ โดยครอบคลุมก�รจัดทำ�แผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีและดำ�เนินก�รตรวจสอบต�มแผน 

ทีไ่ดร้บัอนมุตั ิตรวจสอบประสิทธภิ�พและประสิทธผิลของกระบวนก�รควบคมุภ�ยใน ก�รกำ�กับดแูลทีด่ ีและก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 

ตรวจสอบคว�มถูกต้องและคว�มน่�เชื่อถือของร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติง�น 

และคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบร�ยก�รที่อ�จขัดแย้งท�งผลประโยชน์และโอก�สเกิดทุจริต และบทบ�ทก�รให้คำ�ปรึกษ� รวมถึง

พฒัน�และอบรมคว�มรู ้ทกัษะ และคว�มส�ม�รถของผูต้รวจสอบภ�ยในอย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหก้�รปฏิบตัหิน้�ท่ีเปน็ไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของ บสย.

 5)  การปฏิบัติงานและการรายงาน

  ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในจัดทำ�แผนก�รตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  แผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี  และแผนก�รตรวจสอบ 

ในร�ยละเอียด โดยนำ�ปัจจัยเส่ียงที่สำ�คัญม�ใช้พิจ�รณ�เพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รตรวจสอบต�มฐ�นคว�มเสี่ยง (Risk Based 

Approach) เพื่อให้มั่นใจว่� ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยในช่วยสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ให้บรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว ้

และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบเสนอต่อผู้บริห�ร หน่วยรับตรวจ ผู้บริห�รที่เกี่ยวข้อง และกรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป เพ่ือให้ 

มีก�รปรับปรุงแก้ไขก�รปฏิบัติง�น และร�ยง�นสรุปประเด็นสำ�คัญพร้อมทั้งสรุปผลก�รติดต�มก�รปรับปรุงแก้ไขต�มข้อเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไปเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส รวมทั้งมีก�รนำ�ระบบสนับสนุนง�นตรวจสอบ 

(Audit Support System : TeamMate) ม�ใชใ้นก�รว�งแผน  ก�รตรวจสอบ  ก�รปฏบิตังิ�นตรวจสอบ ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ 

และก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มข้อเสนอแนะ และได้เร่ิมนำ�ระบบส�รสนเทศม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลภ�ยใต้ Business Rule 

ที่เกิดขึ้นจ�กองค์คว�มรู้ของผู้ตรวจสอบภ�ยใน เพื่อช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยในมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

 6)  การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน

  ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน มีก�รประเมินและปรับปรุงคุณภ�พง�นเทียบกับม�ตรฐ�นส�กลของก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพ 

ตรวจสอบภ�ยในอย่�งสม่ำ�เสมอทุกปี โดยก�รประเมินตนเอง ก�รประเมินโดยหน่วยรับตรวจและก�รประเมินโดยผู้บริห�รระดับสูง 

รวมทั้งมีก�รประเมินโดยผู้ประเมินอิสระภ�ยนอกทุก 5 ปี เพ่ือเทียบกับม�ตรฐ�นและแนวปฏิบัติที่ดี และนำ�ผลก�รประเมิน 

ม�วิเคร�ะห์เพื่อปรับปรุงคุณภ�พง�นตรวจสอบภ�ยในอย่�งต่อเนื่อง
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  รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมก�รบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ได้ดำ�เนินก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 

ค่�ตอบแทนเพ่ือกำ�หนดหลักเกณฑ์ นโยบ�ยและวิธีก�รในก�รสรรห�พนักง�น ในระดับผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่�และ 

หน้�ที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีร�ยละเอียดของก�รแต่งตั้ง ดังนี้

 1. คำ�สั่ง ที่ 79/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ลงวันที่ 27 พฤษภ�คม 2563 มีผลตั้งแต่

วันที่ 25 พฤษภ�คม 2563 โดยคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนคณะนี้มีองค์ประกอบ ดังนี้

  1. น�งอัญชลี เต็งประทีป เป็น ประธ�นกรรมก�ร

  2.  น�ยวสันต์ เทียนหอม เป็น กรรมก�ร

  3.  น�ยวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล เป็น กรรมก�ร

  4.  ผู้บริห�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล เป็น เลข�นุก�ร

 2. คำ�สั่ง ท่ี 55/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ลงวันที่ 9 กรกฎ�คม 2564 มีผลตั้งแต่ 

วันที่ 8 กรกฎ�คม 2564 เป็นต้นม� โดยคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนคณะนี้มีองค์ประกอบ ดังนี้

   1.  น�งนัทีวรรณ สีม�เงิน เป็น ประธ�นกรรมก�ร

  2.  น�ยวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล เป็น กรรมก�ร

  3.  น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ เป็น กรรมก�ร

  4.  ผู้จัดก�รทั่วไป  เป็น กรรมก�ร

  5.  ผู้บริห�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล เป็น เลข�นุก�ร

 ทั้งนี้ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน มีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ ดังนี้ 

  1. กำ�หนดหลักเกณฑ์ นโยบ�ยและวิธีก�รในก�รสรรห�พนักง�นในระดับผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่�เพื่อเสนอให ้

คณะกรรมก�ร บสย. พิจ�รณ�อนุมัติ

  2. คดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบติัเหม�ะสมเพือ่ดำ�รงตำ�แหนง่ผูบ้รหิ�รส�ยง�นหรือเทยีบเท�่ใหค้ณะกรรมก�ร 

บสย. พิจ�รณ�อนุมัติ

  3.  กำ�หนดนโยบ�ยในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนรวมทั้งจำ�นวนค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ 

ผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่� โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�ร บสย. พิจ�รณ�อนุมัติ

  4. ดูแลให้ผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่�ได้รับผลตอบแทนที่เหม�ะสมกับหน้�ที่และ คว�มรับผิดชอบ

  5.  กำ�หนดแนวท�งก�รประเมนิผลก�รปฎบิตังิ�นของผูบ้รหิ�รส�ยง�นหรอืเทยีบเท�่ เพือ่พจิ�รณ�ปรบัผลตอบแทนประจำ�ป ี

โดยจะต้องคำ�นึงถึงหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบและคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

  6.  เปิดเผยนโยบ�ยและร�ยละเอียดของกระบวนก�รสรรห�ผู้บริห�รส�ยง�นหรือเทียบเท่�ในร�ยง�นประจำ�ปี

  7.  ปฏิบัติก�รอื่นต�มที่คณะกรรมก�ร บสย. มอบหม�ย 

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้ดำ�เนินก�รด้�นต่�ง ๆ ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล ภ�ยใต้หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ 

ต�มที่กำ�หนดไว้ในคำ�ส่ังแต่งตั้งรวมทั้งในกฎบัตรของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน และปฏิบัติหน้�ที่อ่ืนต�มที่ 

ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร บสย. ด้วย
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 ในปี 2564 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้มีก�รประชุม รวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมก�รแต่ละท่�น 

ได้เข้�ร่วมประชุมและได้ปฏิบัติหน้�ที่พิจ�รณ�ในเรื่องสำ�คัญต่�ง ๆ มีก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�และได้รับคว�มเห็นชอบ 

จ�กคณะกรรมก�ร บสย. ดังนี้ 

  1. ทบทวนและพจิ�รณ�เกณฑก์�รปรบัผลตอบแทนประจำ�ป ีโดยใหไ้ดร้บัผลตอบแทน ทีเ่หม�ะสมกบัหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบ 

เชื่อมโยงกับผลก�รปฏิบัติง�น เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมและสร้�งแรงจูงใจในก�รปฏิบัติง�น

  2. กำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวท�งก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รส�ยง�น ให้มีคว�มเหม�ะสมสอดคล้อง 

กับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ 

  3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน เพื่อให้เป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 

นางนัทีวรรณ  สีมาเงิน
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 

 ปี 2564 เป็นปีที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ยังดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผนก�รดำ�เนินง�นในเรื่องของ 

ก�รทำ� Transformation องค์กรในทุก ๆ ด้�น ต่อเนื่องจ�กปี 2563 ที่ผ่�นม�เพื่อให้องค์กรส�ม�รถดำ�เนินธุรกรรมขององค์กรไปสู ่

เป้�หม�ยก�รดำ�เนินก�รแบบใหม่ ทันสมัย เพื่อนำ�พ�ให้องค์กรส�ม�รถแข่งขันกับตล�ดในยุค Digital Transformation ได้อย่�ง

เหม�ะสม

 ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลก็เช่นเดียวกัน เมื่อองค์กรปรับเปลี่ยนตัวเองโดยก�ร Transformation แล้ว ก�รปรับเปลี่ยนให้พนักง�น

ในองค์กรส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีให้สอดรับกับก�รเปลี่ยนแปลงน้ันได้ก็ถือเป็นภ�รกิจที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลได้จัดทำ�

แผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รทุนมนุษย์ (HCM Strategy Plan) ปี 2564 – 2568 ซึ่งในแผนดังกล่�วประกอบด้วยแผนปฏิบัติ

ก�รด้�นก�รบริห�รจัดก�รทุนมนุษย์ ประจำ�ปี 2564 รวมทั้งส้ิน 18 แผน ซึ่งแต่ละแผนง�นนั้นสนับสนุนยุทธศ�สตร์องค์กรต�ม 

แผนวิส�หกิจ บสย. อย่�งสำ�คัญ โดยได้กำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รทุนมนุษย์ (HCM Strategy Plan) ปี 2564-2568 

ออกเป็น 4 ยุทธศ�สตร์ ประกอบด้วย

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รบริห�รจัดก�รทุนมนุษย์รองรับก�รเปลี่ยนแปลงและก�รแข่งขันใน

อุตส�หกรรมก�รเงิน

 แผนง�นที่ 1  แผนก�รทบทวนก�รจัดทำ�แผนแม่บทด้�น HCM ปี 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติก�รด้�น HCM ปี 2565 

 แผนง�นที่ 2  แผนก�รจัดทำ�แนวท�ง HR Audit  

 แผนง�นที่ 3  แผนก�รพัฒน�ผู้บริห�รภ�ยในองค์กร (Line Manager) ให้มีคว�มรู้และทักษะในง�นด้�นก�รบริห�ร 

   ทุนมนุษย์ 

 แผนง�นที่ 4  แผนก�รสร้�งโปรแกรมก�รพัฒน�บุคล�กรที่ปฏิบัติง�นด้�น HR ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�น HCM  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสมรรถนะบุคล�กรและทักษะอน�คต (Future Skills) เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

และก�รดำ�เนินธุรกิจ  

 แผนง�นที่ 5  แผนก�รทบทวนสมรรถนะทรัพย�กรบุคคล (Competency base management) 

 แผนง�นที่ 6  แผนก�รจัดทำ�หลักสูตรก�รพัฒน�ผู้น�ระดับสูง (Leadership Academy) 

 แผนง�นที่ 7  แผนก�รจดัทำ�โปรแกรมก�รพฒัน�พนกัง�นของหนว่ยธุรกิจหลกัง�นสนบัสนนุทีส่ำ�คญั และสำ�นกัง�นเขต  

   (Academy) รองรับก�รเปลี่ยนแปลง  

 แผนง�นที่ 8  แผนก�รจัดโปรแกรมก�รสอนง�นและพี่เลี้ยง (Mentoring Program) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ก�รบริห�รทรัพย�กรเพื่อก�รบริห�รทุนมนุษย์ด้วยธรรม�ภิบ�ลเพื่อสร้�งคุณค่�ต่อองค์กรอย่�งยั่งยืน

 แผนง�นที่ 9  แผนก�รบริห�รอัตร�กำ�ลังรองรับก�รเปลี่ยนแปลงระยะสั้น และระยะย�ว 

 แผนง�นที่ 10  จัดทำ�แผนกลยุทธ์ด้�นก�รบริห�รผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทั้งระยะสั้นและย�ว

 แผนง�นที่ 11  แผนก�รทบทวนและจัดทำ�ระบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 

 แผนง�นที่ 12  แผนทบทวน และก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย สวัสดิภ�พ อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อม 

   ในก�รทำ�ง�น 

 แผนง�นที่ 13  แผนก�รเสริมสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มผูกพันพนักง�น 

 แผนง�นที่ 14  แผนก�รบริห�รคว�มก้�วหน้�เติบโตในอ�ชีพ 

 แผนง�นที่ 15  แผนก�รบริห�รผู้สืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมก�รคิดสร้�งสรรค์และก�รสร้�งนวัตกรรม

 แผนง�นที่ 16  แผนสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีให้แก่บุคล�กร (Employee experience) 

 แผนง�นที่ 17  แผนก�รบริห�รจัดก�รคนเก่ง (Talent Management) 

   แผนง�นที่ 18  แผนก�รสร้�งต้นแบบที่ดี (Role Model) ด้�นจริยธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก�รบริห�ร 

   ก�รเปลี่ยนแปลง

 ท้ังนี้ นอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินก�รต�มแผนง�นข้�งต้นแล้ว ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลยังได้ดำ�เนินก�รในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับง�นประจำ� และง�นอื่น ๆ เพิ่มเติมจ�กแผนก�รดำ�เนินง�น โดยมีร�ยละเอียดโดยสังเขป เช่น ก�รร่วมกันดำ�เนินโครงก�รฝึกง�น

สร้�งผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่ให้เท่�ทันสถ�นก�รณ์โควิดโครงก�รคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รระหว่�ง บสย. และ คณะเศรษฐศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ก�รเข้�ร่วมโครงก�ร Call Center หมอพร้อม นอกจ�กนี้ ยังได้มีก�รทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ 

ว�่ดว้ยก�รทำ�ง�นของพนกัง�น บสย. เพือ่ใหท้นัสมยัและสอดคล้องกบักฎหม�ย ระเบยีบ แนวปฏิบตัติ�่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รบรหิ�ร

จัดก�รด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลท่ีออกประก�ศโดยกรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น กระทรวงแรงง�น และรวมทั้งมีก�ร 

จัดทำ�ระเบียบหลักเกณฑ์ย่อยซึ่งกำ�หนดร�ยละเอียดและวิธีปฏิบัติเพื่อนำ�ไปใช้ประกอบในก�รปฎิบัติง�นได้จำ�นวนทั้งสิ้น 7 ฉบับ 

พรอ้มกนั อ�ทเิชน่ หลกัเกณฑก์�รสรรห�และบรรจุพนกัง�น หลกัเกณฑ์ก�รโอนย�้ย เลือ่นระดบัและก�รแตง่ตัง้พนกัง�น หลกัเกณฑ์

เรื่องวันทำ�ง�น วิธีก�รทำ�ง�นล่วงเวล� ก�รทำ�ง�นในวันหยุดและก�รจ่�ยค่�ตอบแทน หรือหลักเกณฑ์ก�รล� เป็นต้น
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  รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

 คณะกรรมก�รบรรษทัประกนัสินเชือ่อตุส�หกรรมขน�ดยอ่มไดม้มีตแิตง่ตัง้ คณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศ

และดิจิทัล ต�มคำ�สั่งที่ 54/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎ�คม พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย  

 1. น�ยวินิจ  วิเศษสุวรรณภูมิ ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยเพิ่มพูน  พึ่งประสิทธิ์    กรรมก�ร

 3. น�ยบัณฑิต  อนันตมงคล กรรมก�ร

 4. น�ยฆนัท ครุธกูล กรรมก�ร

 5. ผู้จัดก�รทั่วไป  กรรมก�ร

 6. ผู้บริห�รส�ยง�นส�รสนเทศและดิจิทัล กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 7. ผู้บริห�รกลยุทธ์และพัฒน�ระบบดิจิทัล ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 8. ผู้บริห�รฝ่�ยปฏิบัติก�รและสนับสนุนเทคโนโลยีส�รสนเทศ  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและดิจิทัลได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตรที่ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม ในก�รประชุมคร้ังที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงห�คม พ.ศ. 2564 เพื่อกำ�กับดูแล

นโยบ�ยและก�รบริห�รจดัก�รด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศทีดี่ กำ�หนดแนวท�งรวมทัง้พิจ�รณ�วินจิฉยักล่ันกรองก�รนำ�ระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและดิจิทัล ม�ใช้ในก�รบริห�รง�นและก�รให้บริก�รของ บสย. อย่�งเหม�ะสมและยั่งยืน โดยได้ร�ยง�นผลก�รประชุม 

พร้อมข้อเสนอแนะให้คณะกรรมก�รบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม เพื่อให้มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องที่เห็นสมควร 

มีส�ระสำ�คัญดังนี้

กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

 กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลและบริห�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ดี เพื่อเป็นแนวท�งก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�ร

จัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ดี (IT Governance) ก�รกำ�กับดูแลเทคโนโลยีส�รสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้

ก�รบรหิ�รจดัก�รส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�นด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศ และก�รจดัโครงสร�้งองคก์รเพือ่สนบัสนนุกลยทุธ์และเป้�หม�ย

ขององค์กรรวมทั้งก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นด้�นส�รสนเทศให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ก�รกำ�กับดูแลและ

บริห�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ดีเป็นกระบวนก�รที่สำ�คัญที่ช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์ดังนี้

  ก�รจัดสรรทรัพย�กรส�รสนเทศอย่�งมีประสิทธิภ�พ ประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้�หม�ย พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของ 

  องค์กร

  ก�รบริห�รคว�มเส่ียงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส�รสนเทศในด้�นของผลตอบแทนเปรียบเทียบกับคว�มเสี่ยง  

  และก�รจัดก�รกับคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสม

  ก�รสร้�งคว�มมั่นใจถึงคุณภ�พของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อใช้ในก�รตัดสินใจในทุกระดับทั้งก�รตัดสินใจในเชิง 

  กลยุทธ์ไปจนถึงก�รตัดสินใจเพื่อบริห�รจัดก�รในก�รดำ�เนินธุรกิจ

  ก�รสร้�งคว�มมั่นใจในคว�มน่�เชื่อถือของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

  ก�รพิจ�รณ�คว�มคุ้มค่�ของต้นทุนของก�รให้บริก�รและผลตอบแทนที่ได้รับอย่�งมีประสิทธิภ�พและมีประสิทธิผล

  คว�มมั่นใจในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบข้อบังคับ หรือม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและดิจิทัลได้ให้แนวท�งในก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ดิจิทัลที่เหม�ะสม สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์องค์กร และแผนระดับช�ติว่�ด้วยก�รพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-

2580) เพื่อนำ�ไปจัดทำ�เป็นแผนปฏิบัติก�รดิจิทัลประจำ�ปี อีกทั้งยังได้กำ�กับดูแล ควบคุม ติดต�มและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของ 

ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและดิจิทัล ต�มแผนปฏิบัติก�รดิจิทัล ของ บสย. ให้แล้วเสร็จต�มวัตถุประสงค์ 

และเป้�หม�ยที่กำ�หนด และร�ยง�นคว�มคืบหน้�ต่อคณะกรรมก�ร บสย. เป็นร�ยไตรม�ส

แนวทางการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

 มอบนโยบ�ยก�รพัฒน�บุคล�กร เพื่อให้พนักง�นมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมรับก�รเปล่ียนแปลง 

Disruptive Technology ส่งเสริมก�รพัฒน�บุคล�กรให้ได้รับก�รรับรองคว�มรู้ต�มม�ตรฐ�นด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล และด้�น 

ก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
ประธานกรรมการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
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  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และกลยุทธ์ดำาเนินงาน 

  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

 บสย. ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและนวัตกรรม โดยก�รนำ�แนวคิดในก�รสร้�งสรรค์

นวัตกรรมม�ใช้พัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พและลดขั้นตอนในก�รปฏิบัติง�น ลดข้อผิดพล�ดจ�กก�ร

ปฏิบัติง�น ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ ก�รเพิ่มคุณภ�พก�รให้บริก�ร ก�รเพิ่มผลลัพธ์ให้เป็นไปต�มค่�เป้�หม�ย 

ก�รสร�้งโอก�สท�งธรุกจิ ก�รสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มผกูพนัใหล้กูค�้ หรอืก�รสร�้งคว�มไดเ้ปรยีบเชงิก�รแขง่ขนั เพือ่ใหอ้งคก์ร

ก้�วเข้�สู่ยุคของดิจิทัลอย่�งยั่งยืน

  การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 บสย. ได้ให้คว�มสำ�คัญก�รจัดก�รคว�มรู้และนวัตกรรม ดังจะเห็นได้จ�กค่�นิยม “T” คือ True Innovative financial-partner 

for SMEs มุ่งสู่ก�รเป็นคู่คิดท�งก�รเงินด้วยนวัตกรรมให้กับ SMEs ในด้�นก�รพัฒน�เพ่ือยกระดับธุรกิจ และมียังมีก�รส่งเสริม 

ถ่�ยทอดค่�นิยมก�รพัฒน�นวัตกรรมไปสู่ก�รปฏิบัติ โดยก�รจัดทำ�แผนแม่บทก�รจัดก�รนวัตกรรม ปี 2564 – 2568 กำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รนวัตกรรม 5 ยุทธศ�สตร์เพื่อยกระดับก�รจัดก�รนวัตกรรมในเชิงยุทธศ�สตร์ที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ 

ยุทธศ�สตร์ และภ�รกิจหลักของ บสย. ได้อย่�งเป็นรูปธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำาหรับบุคลากรของ บสย. 

 มีกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น 2 ประก�รคือ 

  1) พัฒน�ทักษะก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ของบุคล�กร บสย.

  2)  ยกระดับคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นนวัตกรรมของบุคล�กร บสย. 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การสร้างสรรค์นวัตกรรม   

  1)  เสริมสร้�งวัฒนธรรมและค่�นิยม เพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม 

  2)  จัดสภ�พแวดล้อมและบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่เอื้อต่อก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการทำางาน และนวัตกรรม 

 รูปแบบธุรกิจหรือภารกิจใหม่ที่ตอบสนองภารกิจและการดำาเนินงานของ บสย. มีกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น 2 ประก�รคือ 

  1)  พัฒน�ระบบและม�ตรฐ�นกระบวนก�รพัฒน�นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้�และตล�ดและนวัตกรรมกระบวนก�ร 

   ทำ�ง�น 

  2)  ค้นห� สนับสนุนและส่งเสริมก�รสร้�งนวัตกรรมที่หล�กหล�ย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนระบบการจัดการนวัตกรรมอย่างย่ังยืน มีกลยุทธ์ในก�ร 

 ดำ�เนินง�น 2 ประก�รคือ 

  1)  ทบทวนนโยบ�ย คู่มือ และจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รนวัตกรรมและสื่อส�รเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนระบบ 

   ก�รจัดก�รนวัตกรรม

  2)  ติดต�มประเมินผลและยกย่องชมเชยด้�นก�รสร้�งสรรค์และพัฒน�นวัตกรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การปรบัปรงุและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการดำาเนนิงานการจดัการนวัตกรรม  

 มีกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น 2 ประก�รคือ 

  1) ปรับปรุงและพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศและช่องท�งดิจิทัลที่สนับสนุนก�รจัดก�รนวัตกรรม

  2)  ปรับปรุงและพัฒน�ระบบฐ�นขอ้มลูเสยีงของลกูค�้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ บสย.ทีส่นบัสนนุก�รสร้�งสรรคแ์ละ 

   พัฒน�นวัตกรรมโครงก�ร 

  การกำากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี

 บสย. ได้มีก�รกำ�หนดกรอบแนวท�งกำ�กับดูแลและบริห�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ดี โดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในก�รสร้�งคุณค่�จ�กก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ยทุธศ�สตรข์ององคก์ร กำ�หนดใหมี้ก�รบริห�รและจัดก�รคว�มเสีย่งด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศเพือ่ควบคมุคว�มเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที ่

องค์กรยอมรับได้ ก�รจัดสรรและบริห�รทรัพย�กรส�รสนเทศให้ครอบคลุมถึงก�รจัดสรรทรัพย�กรให้เพียงพอต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ 

กำ�หนดม�ตรก�รก�รบริห�รคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรก�รกำ�กับดูแลและบริห�รจัดก�รเทคโนโลยี

ส�รสนเทศที่ดีต�มหลักก�รแบ่งแยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ 3 ระดับ หรือ Three Lines of Defense โดยมีก�รถ่วงดุลอำ�น�จ 

อย่�งอิสระ (Check & Balance) รวมทั้งก�รแบ่งแยกหน้�ที่อย่�งเหม�ะสม (Segregation of Duties)

 ในปี 2564 บสย. ตระหนักถึงคว�มเสี่ยงจ�กก�รโจมตีท�งไซเบอร์ที่มีแนวโน้มซับซ้อนม�กขึ้น และยังทวีคว�มรุนแรง จึงได้

มีก�รทบทวนปรับโครงสร้�งหน่วยง�นใหม่เป็นหน่วยง�นที่เก่ียวกับคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศและไซเบอร์โดยตรง เพื่อให้ 

มีกระบวนก�รกำ�กับก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยที่ดี ลดคว�มเสี่ยงด้�นภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ที่อ�จส่งผลกระทบ 

ต่อก�รดำ�เนินง�นและภ�พลักษณ์ขององค์กร และยังได้ปรับปรุงโครงสร้�งพ้ืนฐ�นให้มีคว�มปลอดภัยป้องกันระบบหรืออุปกรณ์ 

จ�กก�รถูกบกุรกุหรือก�รเข�้ถงึโดยไมไ่ดร้บัอนญุ�ต จดัจ�้งผูเ้ชีย่วช�ญสำ�หรบัเฝ�้ระวงัภยัคกุค�มท�งไซเบอร ์ประเมนิตรวจสอบและ

แก้ไขเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบและคว�มเสียห�ย นอกจ�กนี้ยังปรับปรุงศูนย์สำ�รองข้อมูล (Disaster Recovery Site : 

DR Site) ให้มีคว�มพร้อมใช้ง�นม�กขึ้นยกระดับศูนย์สำ�รองข้อมูลให้เป็นแบบ Warm Site เพื่อป้องกันเหตุก�รณ์ฉุกเฉินที่อ�จทำ�ให้

ระบบสำ�คัญหยุดชะงัก

  ผลการดำาเนินงานการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2564

 ในปี 2564 บสย. ได้มีดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องในก�รปรับปรุงระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ บสย. ใช้ง�นอยู่ในปัจจุบัน หรือระบบ 

MAGIC เพื่อให้ระบบง�นมีเสถียรภ�พ และประสิทธิภ�พ ส�ม�รถรองรับปริม�ณข้อมูลได้ม�กขึ้น ให้บริก�รได้อย่�งต่อเนื่อง พัฒน�

ระบบก�รรับคำ�ขอออนไลน์ที่ครอบคลุมก�รให้บริก�รม�กขึ้น รองรับคว�มต้องก�รและธุรกรรมใหม่ ๆ นำ�เทคโนโลยีท�งก�รเงิน 

บัตรดิจิทัล ม�เสริมประสิทธิภ�พในก�รแจ้งหนี้ที่ต้องชำ�ระเงิน พร้อม QR Code สำ�หรับให้ลูกค้�หรือลูกหนี้นำ�ไปสแกน 

เพื่อชำ�ระเงินได้อย่�งสะดวก อีกทั้งยังได้จัดทำ�ระบบสนับสนุนก�รทำ�ง�นของศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs (F.A. Center) และ 

ระบบ Engagement เพื่อพัฒน�องค์คว�มรู้และโอก�สท�งธุรกิจให้กับผู้ประกอบก�รร�ยย่อย ขย�ยปริม�ณก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ 

และบูรณ�ก�รเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบก�รกับระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อหลัก และระบบง�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒน�ฐ�นข้อมูล

ของผู้ประกอบก�รร�ยย่อยให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้ง�นม�กขึ้น

 โครงก�รพัฒน�ระบบค้ำ�ประกันสินเชื่อใหม่ (CGS : Core Guarantee System) เป็นโครงก�รที่สำ�คัญซึ่งได้เริ่มดำ�เนินก�ร 

ม�ตั้งแต่ปี 2560 โดยอ�ศัยแนวท�งก�รออกแบบกระบวนก�รทำ�ง�นจ�กโครงก�ร BPR (Business Process Re-design) ม�เป็น

คว�มต้องก�รหลักในก�รพัฒน�ระบบ และเพื่อเพิ่มโอก�สคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�ระบบ CGS ให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของ

โครงก�ร และข้ึนระบบได้ต�มเวล�ที่กำ�หนด จึงได้จัดจ้�งที่ปรึกษ�เพ่ือบริห�รโครงก�ร CGS (Project Management Office) 

เข�้ม�ควบคมุก�รดำ�เนนิก�รโครงก�รอย�่งมีม�ตรฐ�น ปจัจบุนัโครงก�รอยูใ่นกระบวนก�รพฒัน� และทดสอบระบบ ค�ดว�่โครงก�ร

จะแล้วเสร็จได้ภ�ยในปี 2565
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  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บสย. ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมก�ร บสย. ได้ให้คว�มสำ�คัญและตระหนักถึงภ�ระหน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�ร เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงิน 

และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี จึงกำ�กับดูแลให้ก�รจัดทำ�งบก�รเงินดังกล่�วเป็นไปต�มม�ตรฐ�น

และหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป ภ�ยใต้นโยบ�ยก�รบัญชีที่เหม�ะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอโดยยึดหลักคว�มระมัดระวัง 

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล เพื่อให้ส�ม�รถสะท้อนผลก�รดำ�เนินง�นของ บสย. อย่�งแท้จริง อีกทั้งได้มีก�รร�ยง�น 

ผลก�รดำ�เนินง�น และเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งโปร่งใสและเพียงพออย่�งต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมก�ร บสย. ได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบก�รบริห�รคว�มเส่ียง ระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน 

และก�รกำ�กบัดแูลทีเ่หม�ะสมและมปีระสิทธภิ�พ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่�ขอ้มลูท�งก�รเงนิ มคีว�มถกูตอ้งครบถว้น และเพยีงพอ ทีจ่ะดำ�รง

รักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนก�รป้องกันก�รกระทำ�ทุจริต หรือก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีนัยสำ�คัญ

 คณะกรรมก�ร  บสย.  ได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รอิสระ  เพ่ือทำ�หน้�ท่ีกำ�กับดูแล  สอบท�นคว�มน่�เช่ือถือ 

และคว�มถกูตอ้งของร�ยง�นท�งก�รเงนิ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีป่ระกอบดว้ยกรรมก�รทีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ

เพื่อทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลระบบควบคุมภ�ยในให้เป็นไปอย่�งเพียงพอและเหม�ะสม จึงมั่นใจได้ว่� งบก�รเงินของ บสย. ดังกล่�ว 

มีคว�มเชื่อถือได้โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้แสดงคว�มเห็นไว้ในร�ยง�นคณะกรรมก�ร ตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงได้แสดงคว�มเห็นไว้ในร�ยง�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งได้แสดงไว้ ในร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปีนี้แล้ว

 งบก�รเงินของ บสย. ได้รับก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินในก�รตรวจสอบน้ัน บสย. ได้ให้ข้อมูล

และเอกส�รต่�งๆ ที่ใช้ประกอบก�รบันทึกบัญชีและต�มที่ผู้สอบบัญชีขอ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีส�ม�รถตรวจสอบและแสดงคว�มเห็น 

ได้ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี โดยคว�มเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปร�กฏในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี  ซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นกิจก�ร

ประจำ�ปีแล้ว

 คณะกรรมก�ร บสย. มีคว�มเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในของ บสย. โดยรวมมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม ส�ม�รถ 

สร้�งคว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลได้ว่�งบก�รเงินของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564 มีคว�มเช่ือถือได้ 

ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องต�มกฎหม�ย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายธีรัชย์ อัตนวานิช)
ประธานกรรมการ

(นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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  รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ    ผู้ถือหุ้นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ความเห็น 
 สำ�นกัง�นก�รตรวจแผน่ดินไดต้รวจสอบงบก�รเงนิของบรรษทัประกันสนิเชือ่อุตส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บรรษทั) ซึง่ประกอบดว้ย 

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 งบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของเจ้�ของ และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมถึงสรุปนโยบ�ยก�รบัญชี

ที่สำ�คัญ

 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่� งบก�รเงินข้�งต้นน้ีแสดงฐ�นะก�รเงินของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ

ต�มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นก�รเงิน สำ�หรับสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย ต�มที่แสดงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อ 2 เกณฑ์ก�รเสนองบก�รเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มหลักเกณฑ์ม�ตรฐ�นเกี่ยวกับก�รตรวจเงินแผ่นดินและม�ตรฐ�น 

ก�รสอบบัญชี  คว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้กล่�วไว้  ในวรรคคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบ 

งบก�รเงนิในร�ยง�นของสำ�นกัง�นตรวจเงนิแผ่นดนิ สำ�นกัง�นตรวจเงนิแผน่ดนิมคีว�มเปน็อิสระจ�กบรรษัทต�มหลกัเกณฑ์ม�ตรฐ�น

เกี่ยวกับก�รตรวจเงินแผ่นดิน    ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพ 

บัญชีที่กำ�หนด โดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินและสำ�นักง�นตรวจสอบเงินแผ่นดินได้ปฏิบัต ิ

ต�มคว�มรับผิดชอบด้�นจรรย�บรรณอ่ืน ๆ   ซ่ึงเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ม�ตรฐ�นเก่ียวกับก�รตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรย�บรรณ 

เหล่�นี้ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหม�ะสม 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 สำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ดังนี้ 

 1. หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อ 2.1 เรื่อง เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน โดยจัดทำ�ขึ้นต�มข้อกำ�หนดในประก�ศธน�ค�ร

แห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2564 ลงวันที่ 9 เมษ�ยน 2564 เร่ืองก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นก�รเงินสำ�หรับสถ�บันก�รเงิน 

เฉพ�ะกิจ ซึ่งให้ถือปฏิบัติสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2563
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 2.  หม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิ ขอ้ 2.3 เร่ือง ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุใหม ่สภ�วชิ�ชพี

บัญชีได้ประก�ศใช้แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชี 2 ฉบับ เพ่ือเป็นม�ตรก�รผ่อนปรนช่ัวคร�วสำ�หรับกิจก�รที่ให้คว�มช่วยเหลือลูกหน้ี 

ที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019 

(COVID – 19)

 ทั้งนี้ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงคว�มเห็นอย่�งมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่�ว

ข้อมูลอื่น 
 ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบก�รเงินและร�ยง�นของ 

ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในร�ยง�นประจำ�ปีนั้น 

 คว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต่องบก�รเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ 

ให้คว�มเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 คว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงิน คือ ก�รอ่�นและพิจ�รณ�ว่�

ขอ้มูลอืน่มีคว�มขัดแยง้ทีม่สี�ระสำ�คญักบังบก�รเงนิหรอืคว�มรูท้ีไ่ดร้บัจ�กก�รตรวจสอบของสำ�นกัง�นก�รตรวจเงนิแผน่ดนิหรอืไม ่

หรือปร�กฏว่�ข้อมูลอื่นมีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ 

 เมือ่สำ�นกัง�นก�รตรวจสอบเงนิแผ่นดนิไดอ้�่นร�ยง�นประจำ�ป ีห�กสำ�นกัง�นก�รตรวจเงนิแผน่ดนิสรปุไดว้�่มกี�รแสดงขอ้มลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ สำ�นักง�นก�รตรวจสอบเงินแผ่นดินต้องสื่อส�รเรื่องดังกล่�วกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน 
 ผู้บริห�รมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และเสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควร ต�มหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับก�รจัดทำ�

บัญชีและร�ยง�นก�รเงินสำ�หรับสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของธน�ค�รแห่งประเทศไทยและรับผิดชอบเก่ียวกับก�รควบคุมภ�ยใน 

ที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดก�รทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ 

ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด 

 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของบรรษัทในก�ร ดำ�เนินง�นต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องต�มคว�มเหม�ะสม และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริห�ร

มีคว�มตั้งใจที่จะเลิกบรรษัท หรือหยุดดำ�เนินง�น หรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้ 

 ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบรรษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 ก�รตรวจสอบของสำ�นกัง�นก�รตรวจเงนิแผน่ดนิมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้ว�มเช่ือมัน่อย�่งสมเหตสุมผลว่�งบก�รเงนิโดยรวม

ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลทีขั่ดตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็ส�ระสำ�คญัหรอืไม ่ ไมว่�่จะเกดิจ�กก�รทจุรติหรอืขอ้ผดิพล�ด และเสนอร�ยง�น

ของผูส้อบบญัชซีึง่รวมคว�มเหน็ของสำ�นกัง�นก�รตรวจเงนิแผน่ดนิอยูด่ว้ย คว�มเช่ือมัน่อย�่งสมเหตุสมผลคอื คว�มเช่ือมัน่ในระดบัสูง 

แต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มหลักเกณฑ์ม�ตรฐ�นเกี่ยวกับก�รตรวจเงินแผ่นดินและม�ตรฐ�น 

ก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิด 

จ�กก�รทจุรติหรอืขอ้ผดิพล�ดและถือว�่มีส�ระสำ�คญัเมือ่ค�ดก�รณไ์ดอ้ย�่งสมเหตุสมผลว�่ร�ยก�รทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแต่ละร�ยก�ร

หรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้  งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้ 

 ในก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต�มหลักเกณฑ์ม�ตรฐ�นเกี่ยวกับก�รตรวจเงินแผ่นดินและม�ตรฐ�น 

ก�รสอบบัญชี สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอดก�รตรวจสอบ 

ก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
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  ระบุและประเมินคว�มเส่ียงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดจ�ก 

ก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น และได้หลักฐ�น 

ก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและเหม�ะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน คว�มเสี่ยงท่ีไม่พบ

ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็ส�ระสำ�คญัซึง่เปน็ผลม�จ�กก�รทุจรติจะสงูกว�่คว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�กขอ้ผดิพล�ด เนือ่งจ�กก�รทจุริต    

อ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จ

จริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน

  ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสม 

กับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของบรรษัท

  ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีท่ีผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีและ 

ก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร

  สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองของผู้บริห�รและจ�กหลักฐ�น 

ก�รสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญที่เก่ียวกับเหตุก�รณ์ หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 

อย่�งมีนัยยะสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถของบรรษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ถ้�สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่� 

มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่�วไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของสำ�นักง�นก�รตรวจเงิน 

แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินที่เก่ียวข้อง หรือถ้�ก�รเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วไม่เพียงพอ คว�มเห็น 

ของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชี

ที่ได้รับจนถึงวันท่ีในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน อย่�งไรก็ต�มเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คต

อ�จเป็นเหตุให้บรรษัทต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

  ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�ร

และเหตุก�รณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่ 

 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลในเรื่องต่�ง ๆ  ที่สำ�คัญ  ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล� 

ของก�รตรวจสอบต�มที่ได้ว�งแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบ 

ก�รควบคุมภ�ยในห�กสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่�ง ก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาววิไลวรรณ พรหมอยู่)
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5

(นางสาวนฤมล ธนกิจวรบูลย์)                                       
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำานาญการพิเศษ
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

เงินสด 6.1  177  111 

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ 6.2  421,288  357,347 

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

ลูกหนี้รอก�รชดเชยจ�กรัฐบ�ลต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ 6.4  3,804,769  3,499,179 

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ 6.5  181,372  111,117 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 6.6  170,741  110,279 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 6.7  122,650  57,360 

รวมสินทรัพย์  38,626,373  31,420,682

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม        
งบแสดงฐานะการเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564        
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หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้� 6.8  5,690,787  2,716,820 

เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมจ�กรัฐบ�ล 6.9  189,274  485,817 

เงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ยโครงก�ร PGS จ�กรัฐบ�ล 6.10  8,979,797  10,681,543 

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น 6.11  95,711  85,958 

สำ�รองค่�ประกันชดเชย 6.12  13,481,028  8,167,077 

หนี้สินอื่น 6.13  275,935  118,457 

รวมหนี้สิน  28,712,532  22,255,672 

ส่วนของเจ้�ของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นส�มัญ 68,399,467 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท  6,839,947  6,839,947

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

หุ้นส�มัญ 67,024,730 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท 6.14  6,702,473  6,702,473 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้�ของ 6.15  66,691  (57,608)

กำ�ไร (ข�ดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย 6.16  635,710  497,358 

ยังไม่ได้จัดสรร  2,508,967  2,022,787 

รวมส่วนของเจ้าของ  9,913,841  9,165,010 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  38,626,373  31,420,682 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม        
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564        

ลงชื่อ
(นายธีรัชย์  อัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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รายได้จากการดำาเนินงาน
ร�ยได้ดอกเบี้ย 6.20  233,497  175,526 
ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย  (1,058)  (1,016)

ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  232,439  174,510 
ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน  825,527  718,600 
ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  7,329,578  5,993,503 

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน  8,155,105  6,712,103 
ค่�ประกันชดเชย  (8,149,439)  (6,678,413)

รวมร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสุทธิ  5,666  33,690 
ร�ยได้เงินชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  3,946,467  1,660,317 
ค่�ประกันชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  (3,946,467)  (1,660,317)

ร�ยได้เงินชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐสุทธิ -      -      
กำ�ไรสุทธิจ�กเงินลงทุน 6.21  246,263  218,095 
ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ๆ 6.22  52,874  62,778 
ร�ยได้จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ 6.28  879,220  309,872 
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  1,416,462  798,945 
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น  37,127  44,900 
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร  766  957 
ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และอุปกรณ์  8,656  10,926 
อื่น ๆ 6.23  8,964  9,424 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ  55,513  66,207 
ค่�ใช้จ่�ยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ 6.28  542,716  479,792 

กำาไรสุทธิ  818,233  252,946 
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ร�ยก�รที่จัดประเภทร�ยก�รใหม่เข้�ไปไว้ในกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง
กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย  124,299  (122,226)

รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ  124,299  (122,226)
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  942,532  130,720 
กำาไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 6.27 12.21 3.77 
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม        
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลงชื่อ
(นายธีรัชย์  อัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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หมายเหตุ
ทุนที่ออก

และ
ชำาระแล้ว

องค์ประกอบอ่ืน 
ของส่วนของ

เจ้าของส่วนเกิน 
(ต่ำากว่า) 

ทุนจากการ
เปล่ียนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน

กำาไร (ขาดทุน) สะสม

รวมจัดสรรแล้ว
สำารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2563  6,702,473  64,618  371,392  2,189,375  9,327,858 

สำ�รองต�มกฎหม�ย 6.16  -       -       125,966  (125,966)  -      

เงินปันผลจ่�ย  -       -       -       (293,568)  (293,568)

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 6.15  -       (122,226)  -       252,946  130,720 

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2564  6,702,473  (57,608)  497,358  2,022,787  9,165,010 

สำ�รองต�มกฎหม�ย 6.16  -       -       138,352  (138,352)  -      

เงินปันผลจ่�ย 6.17  -       -       -       (193,701)  (193,701)

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 6.19  -       124,299  -       818,233  942,532 

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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม        
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ
(นายธีรัชย์  อัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำ�ไรสุทธิ  818,233  252,946 

ร�ยก�รปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่�ย) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย  60,155  58,903 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  1,747  4,993 

ค่�ประกันชดเชยเพิ่มขึ้น (ลดลง)  1,465,990  (804,091)

ค่�ประกันชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  3,946,467  1,660,317 

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น - ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมอื่น ๆ  (98,505)  (84,403)

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น  11,927  39,054 

กำ�ไรสุทธิจ�กเงินลงทุน  (246,263)  (218,095)

กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์  (1,055)  -      

ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  (232,439)  (174,509)

เงินสดรับดอกเบี้ย  226,021  166,212 

เงินสดจ่�ยดอกเบี้ย  (1,058)  (1,016)

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

         และหน้ีสินดำ�เนินง�น  5,951,220  900,311 

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้รอก�รชดเชยจ�กรัฐบ�ลต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  (305,591)  (1,191,275)

สินทรัพย์อื่น  (59,561)  (1,282)

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้�  2,962,694  338,192 

เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันจ�กรัฐบ�ล  (285,270)  383,254 

เงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ยโครงก�ร PGS จ�กรัฐบ�ล  (1,701,745)  5,979,744 

เงินจ่�ยผลประโยชน์พนักง�นระหว่�งงวด  (2,174)  (1,007)

หนี้สินอื่น  69,267  (65,468)

 677,620  5,442,158 

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  6,628,840  6,342,469 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม        
งบกระแสเงินสด        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่�ยในเงินลงทุน  (25,501,137)  (14,086,440)

เงินสดจ่�ยจ�กก�รซ้ือท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 6.2.2  (16,803)  (24,756)

เงินสดจ่�ยจ�กก�รซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 6.2.3  (72,356)  (23,927)

เงินสดรับจ�กเงินลงทุน  19,231,612  8,309,105 

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์  1,055  -      

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่�ยเงินปันผล  (193,701)  (293,568)

เงินสดจ่�ยชำ�ระคืนหนี้ต�มสัญญ�เช่�  (13,503)  (13,339)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน  (207,204)  (306,907)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  64,007  209,544 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 1 มกร�คม  357,458  147,914 

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

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม        
งบกระแสเงินสด (ต่อ)        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ
(นายธีรัชย์  อัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม        
หมายเหตุประกอบงบการเงิน        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ เรื่อง 

 1. ข้อมูลทั่วไปและก�รดำ�เนินง�นของ บสย.

 2. เกณฑ์ก�รเสนองบก�รเงิน

 3. ประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�น

 4. สรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

 5. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 6. ข้อมูลเพิ่มเติม

  6.1 เงินสด

  6.2 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ

  6.3 เงินลงทุนสุทธิ

  6.4 ลูกหนี้รอก�รชดเชยจ�กรัฐบ�ลต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ

  6.5 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ

  6.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

  6.7 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

  6.8 ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้�

  6.9 เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมจ�กรัฐบ�ล

  6.10 เงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ยโครงก�ร PGS จ�กรัฐบ�ล

  6.11 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น

  6.12 สำ�รองค่�ประกันชดเชย

  6.13 หนี้สินอื่น

  6.14 ทุนเรือนหุ้น

  6.15 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้�ของ

  6.16 ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย

  6.17 เงินปันผลจ่�ย

  6.18 ภ�ระผูกพันจ�กภ�ระค้ำ�ประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม

  6.19 ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญจำ�แนกต�มประเภทธุรกรรม

  6.20 ร�ยได้ดอกเบี้ย

  6.21 กำ�ไรสุทธิจ�กเงินลงทุน

  6.22 ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ๆ 
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หมายเหตุ เรื่อง
  6.23 ค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ

  6.24 ค่�ตอบแทนผู้บริห�รสำ�คัญของกิจก�ร

  6.25 สินทรัพย์สภ�พคล่อง

  6.26 สินทรัพย์ท�งก�รเงิน หนี้สินท�งก�รเงิน ที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม

  6.27 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

  6.28 ธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ

 7. ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร PGS ต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐและโครงก�ร บสย.

 8. หนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้น

 9. ม�ตรก�รช่วยเหลือท่ีสำ�คัญต�มประก�ศของ ธปท. สืบเน่ืองจ�กผลกระทบของก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019 

  (COVID - 19)

 10. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม        
หมายเหตุประกอบงบการเงิน        
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำาเนินงานของ บสย. 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป
  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) จัดตั้งเป็นนิติบุคคลต�มพระร�ชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ

อตุส�หกรรมขน�ดย่อม พ.ศ. 2534 มีผลใชบ้งัคับตัง้แตวั่นที ่30 ธันว�คม 2534 และพระร�ชบญัญัตบิรรษัทประกนัสนิเช่ืออุตส�หกรรม

ขน�ดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงห�คม 2560 โดยสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 อ�ค�ร 

ช�ญอิสสระท�วเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310

 1.2 ข้อมูลการดำาเนินงาน
  บสย. จัดต้ังขึน้เพ่ือทำ�หน้�ทีบ่รกิ�รค้ำ�ประกนัสนิเชือ่ และดำ�เนนิก�รเก่ียวกบัภ�รธรุะอตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (ก�รประกอบ

อุตส�หกรรม ก�รทำ�หัตถกรรมหรือก�รประกอบกิจก�รอ่ืนต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด ทั้งนี้ต้องมีลักษณะเป็นกิจก�รขน�ดย่อม 

(Small and Medium Enterprises : SMEs) ที่บุคคลภ�คเอกชนเท่�นั้นเป็นเจ้�ของ และมีทรัพย์สินถ�วรต�มจำ�นวน ที่กำ�หนด 

โดยกฎกระทรวง) เพื่อให้ได้รับสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงินจำ�นวนม�กขึ้น และส�ม�รถเร่งก�รกระจ�ยสินเชื่อไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้น 

ทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บสย. ได้มีก�รขย�ยฐ�นก�รให้บริก�รค้ำ�ประกัน 

สินเชื่อครอบคลุมไปยังธุรกรรมแฟ็กตอริ่ง ธุรกรรมก�รให้เช่�ซื้อ ธุรกรรมก�รให้เช่�แบบลิสซิ่ง และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้�ย 

ก�รให้สินเชื่อต�มที่รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนด รวมถึงก�รโอนสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อภ�รธุระอุตส�หกรรม 

ขน�ดย่อมให้แก่บุคคลอื่นหรือก�รดำ�เนินก�รใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องดังกล่�ว ทั้งนี้ก�รโอนสิทธิเรียกร้องให้เป็นไปต�มที่ 

คณะกรรมก�รกำ�หนด

  บสย. ให้ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโครงก�รดังนี้

  1. โครงก�รปกติ หม�ยถึง โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ บสย. ให้ก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อโดยพิจ�รณ�ร่วมกับสถ�บัน 

ก�รเงินเป็นร�ยตัวลูกค้� และคว�มรับผิดในก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชยพิจ�รณ�ต�มเงื่อนไขของหนังสือค้ำ�ประกันแต่ละฉบับ บสย. 

มีก�รค้ำ�ประกันโครงก�รปกติ จำ�นวน 4 รูปแบบ ดังนี้

   1.1 ก�รค้ำ�ประกันประเภทปกติ

   1.2 ก�รค้ำ�ประกันประเภท NPL

   1.3 ก�รค้ำ�ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU)

   1.4 ก�รค้ำ�ประกันประเภทรับคว�มเสี่ยงร่วมกัน (Risk Participation : RP)

  2. โครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme (PGS) หม�ยถงึ โครงก�รค้ำ�ประกันสนิเชือ่ที ่บสย.ใหก้�รค้ำ�ประกันสนิเชือ่

ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme และคว�มรับผิดในก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชยพิจ�รณ�ต�มเงื่อนไขของแต่ละโครงก�ร

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
 2.1 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
  บสย. ได้จัดทำ�งบก�รเงินและแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินต�มประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทยที่ สกส. 27/2562 

ลงวันที่ 2 กันย�ยน 2562 เรื่อง ก�รจัดทำ�และก�รประก�ศงบก�รเงินของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจเพื่อให้สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ

ทุกแห่งใช้รูปแบบงบก�รเงินท่ีเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน และส�ม�รถเปรียบเทียบกันได้ อันจะเป็นประโยชน์ท้ังในด้�นก�รกำ�กับดูแล

และก�รใช้ข้อมูลของผู้ใช้งบก�รเงิน และเป็นไปต�มประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2564 ลงวันที่ 9 เมษ�ยน 2564 
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เรือ่งก�รจดัทำ�บญัชีและร�ยง�นก�รเงินสำ�หรบัสถ�บนัก�รเงนิเฉพ�ะกจิ เพือ่เปน็ก�รกำ�หนดหลกัเกณฑใ์หส้ถ�บนัก�รเงนิเฉพ�ะกิจ

ใชใ้นก�รบนัทกึบญัชแีละจดัทำ�ร�ยง�นก�รเงนิสำ�หรบัธรุกรรมหรอืร�ยก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืท�งก�รเงนิ ในระหว่�งใหส้ถ�บนั

ก�รเงินเฉพ�ะกิจชะลอก�รถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินที่สภ�วิช�ชีพบัญชี 

ได้ประก�ศให้ถือปฏิบัติแล้ว สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2563

  บสย. ได้ถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นก�รเงินของธน�ค�รแห่งประเทศไทยตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกร�คม 2563 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่�วมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้

  “(1) ธรุกรรมหรอืร�ยก�รทีไ่มเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืท�งก�รเงนิ ใหถ้อืปฏบิตัติ�มกรอบแนวคดิสำ�หรบัก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี และม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องท่ีสภ�วิช�ชีพบัญชีกำ�หนด รวมถึงหลักเกณฑ์ด้�นก�รจัดทำ�

บัญชีและก�รร�ยง�นอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยประก�ศกำ�หนด

  (2) ธุรกรรมหรือร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงิน รวมถึงธุรกรรม หรือร�ยก�รอื่น ๆ ที่ม�ตรฐ�นก�รบัญชีและ

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องที่สภ�วิช�ชีพบัญชีกำ�หนดให้ปฏิบัติโดยมีก�รอ้�งอิงถึง TFRS 9 นั้น ให้ถือปฏิบัติต�ม

หลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�บัญชีต�มที่กำ�หนดในเอกส�รแนบท้�ยประก�ศฉบับนี้ รวมถึงหลักเกณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยประก�ศกำ�หนดเพิ่มเติม”

  ร�ยละเอียดหลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นก�รเงินสำ�หรับสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ (หลักเกณฑ์) ที่ธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทยให้สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจถือปฏิบัติสำ�หรับธุรกรรมหรือร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงิน มีดังนี้

  1. หลักเกณฑ์เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่ ธปท. กำ�หนด

  2.  หลักเกณฑ์เรื่องก�รบัญชีสำ�หรับก�รปรับโครงสร้�งหนี้ที่มีปัญห�ที่ ธปท. กำ�หนด

  3.  หลักเกณฑ์เรื่องก�รบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุนที่ ธปท. กำ�หนด

  4.  หลักเกณฑ์สำ�หรับก�รตัดร�ยก�รสินทรัพย์ท�งก�รเงินและหนี้สินท�งก�รเงินที่ ธปท. กำ�หนด

  5.  หลักเกณฑ์สำ�หรับก�รบันทึกบัญชีหุ้นปันผลที่ ธปท. กำ�หนด

  6.  หลักเกณฑ์เรื่องสินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำ�ระหนี้ที่ ธปท. กำ�หนด

  7.  หลักเกณฑ์เรื่องก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินของธน�ค�ร และสถ�บันก�รเงินที่คล้�ยคลึงกัน ที่ ธปท. กำ�หนด

  8.  หลักเกณฑ์เรื่องก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงินที่ ธปท. กำ�หนด

  9.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจก�รที่ ธปท. กำ�หนด

  โดยหลกัเกณฑดั์งกล่�วจะนำ�ม�ใช้ทดแทนม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืท�งก�รเงินในระหว�่งที่ 

บสย. อยูร่ะหว�่งเตรียมคว�มพร้อมในก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืท�งก�รเงนิม�ถอืปฏบิตั ิซ่ึง บสย. 

จะส�ม�รถใช้หลักเกณฑ์นี้ได้จนถึงวันที่ 1 มกร�คม 2568 

  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินซึ่ง บสย. ชะลอก�รถือปฏิบัติ ได้แก่

  1.  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 32  เรื่อง  ก�รแสดงร�ยก�รเครื่องมือท�งก�รเงิน

  2.  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  ฉบับที่ 7  เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือท�งก�รเงิน

  3.  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  ฉบับที่ 9 เรื่อง  เครื่องมือท�งก�รเงิน

  4.  ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16  เรื่อง  ก�รปอ้งกนัคว�มเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใินหนว่ยง�น 

       ต่�งประเทศ

  5.  ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง  ก�รชำ�ระหนี้สินท�งก�รเงินด้วยตร�ส�รทุน

  6.  แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชี   เรื่อง เครื่องมือท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับ 

       ธุรกิจประกันภัย

  สำ�หรบัม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิทีก่ล�่วข�้งตน้ บสย. ไมม่ธีรุกรรมหรือร�ยก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบัร�ยก�รลำ�ดบัที ่4 - 6 

แต่อย่�งใด
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  บสย. ได้แยกบัญชีธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ (Public Service Account : PSA) ต�มประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

ที่ สกส. 28/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ ลงวันที่ 2 กันย�ยน 2562 และใช้วิธีก�รปันส่วนค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รดำ�เนินง�นอื่นและร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร เพื่อใช้ในก�รบันทึกบัญชีธุรกรรมนโยบ�ยรัฐต�มที่ได้รับคว�มเห็นชอบ 

จ�กสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง ต�มหนังสือที่ กค 1006/ว 2990 ลงวันที่ 2 สิงห�คม 2559

 2.2 สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน
  งบก�รเงินนี้จัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตร�เป็นสกุลเงินบ�ท โดยสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของ บสย. เป็นสกุลเงินบ�ท 

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน งบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงก�รเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้�ของ และงบกระแสเงินสด

แสดงเปน็หลกัพนับ�ท และมกี�รปดัเศษในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิให้แสดงเปน็หลกัล�้นบ�ท หรอืยกเว้นทีร่ะบไุว้เปน็อย�่งอ่ืน 

  งบก�รเงินจัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมในก�รวัดมูลค่�องค์ประกอบของงบก�รเงิน ยกเว้นต�มที่ระบุในนโยบ�ย 

ก�รบัญชี

 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่
  บสย. ไดน้ำ�ม�ตรฐ�นก�รบญัช ีม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ ก�รตคีว�มม�ตรฐ�นก�รบญัชี และก�รตคีว�มม�ตรฐ�น

ก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมต่�มประก�ศของสภ�วิช�ชพีบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชส้ำ�หรบังบก�รเงินทีม่รีอบระยะเวล�

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2564 ม�ถือปฏิบัติแล้ว เว้นแต่ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ 

ท�งก�รเงนิเพือ่ถอืปฏิบตัสิำ�หรับรอบระยะเวล�บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกร�คม 2563 ทีธ่น�ค�รแหง่ประเทศไทยออกประก�ศ

กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นก�รเงินจำ�นวน 9 เรื่อง (หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อ 2.1) ให้สถ�บัน 

ก�รเงินเฉพ�ะกิจถือปฏิบัติแทนม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือท�งก�รเงินทั้ง 6 ฉบับ โดยสถ�บันก�ร

เงินเฉพ�ะกิจส�ม�รถใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นก�รเงินดังกล่�วแทนก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น 

ท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินได้จนถึงวันที่ 1 มกร�คม 2568 

  ปัจจุบัน บสย. มีก�รประเมินผลกระทบที่อ�จมีต่องบก�รเงินในปีที่เร่ิมนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีและม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�วม�ถือปฏิบัติ

  สำ�หรบัธรุกรรมหรอืร�ยก�รทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัเคร่ืองมอืท�งก�รเงนิ บสย. ยงัคงปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นก�รบญัชแีละม�ตรฐ�น

ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่สภ�วิช�ชีพบัญชีได้กำ�หนดไว้

  สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ประก�ศใช้แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชี 2 ฉบับ ซึ่งประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษ�ยน 

2563 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  1) ประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชี เร่ือง แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชี เรื่อง ม�ตรก�รผ่อนปรนช่ัวคร�วสำ�หรับกิจก�รที่ให้ 

คว�มช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

   แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นม�ตรก�รผ่อนปรนช่ัวคร�วสำ�หรับกิจก�รที่ให้คว�มช่วยเหลือ 

ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีก�รให้คว�มช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่�วระหว่�ง 

วันที่ 1 มกร�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2564 หรือจนกว่�ธน�ค�รแห่งประเทศไทยจะมีก�รเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติต�ม

ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว

   บสย. ไดใ้ชแ้นวปฏบิตัทิ�งก�รบญัชดีงักล่�วในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิสำ�หรับงวดระยะเวล�ตัง้แตวั่นที ่1 มกร�คม 2563 

ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2564 ทั้งนี้ในส่วนของก�รนำ�แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีม�ถือปฏิบัติ ได้เปิดเผยข้อมูลในหม�ยเหตุประกอบ 

งบก�รเงนิข้อ 9 ม�ตรก�รชว่ยเหลอืทีส่ำ�คญัต�มประก�ศของ ธปท. สบืเน่ืองจ�กผลกระทบของก�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน� 

2019 (COVID - 19)

  2) ประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชี เรื่องม�ตรก�รผ่อนปรนชั่วคร�ว สำ�หรับท�งเลือกเพิ่มเติม

ท�งบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID - 19)
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 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่
  แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีฉบับนี้ให้เป็นท�งเลือกสำ�หรับทุกกิจก�รที่ถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

สำ�หรับกิจก�รที่มีส่วนได้เสียส�ธ�รณะ เนื่องจ�กก�รจัดทำ�งบก�รเงินในช่วงเวล�ที่ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 

(COVID - 19) ยังคงอยู่ในสถ�นก�รณ์คว�มไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นงวดบัญชี อ�จเป็นผลให้ผู้บริห�รของ บสย. ต้องใช้ดุลยพินิจ 

อย�่งม�กในก�รประม�ณก�รหรือในก�รวดัมลูค�่และรบัรูร้�ยก�รท�งบญัช ีแนวปฏบิตัทิ�งก�รบญัชฉีบบันีจ้งึมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ลด

ผลกระทบในบ�งเรือ่งจ�กก�รปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิบ�งฉบบั และเพือ่ใหเ้กดิคว�มชดัเจนในวิธปีฏบิติัท�งบญัชี 

ในช่วงเวล�ที่ยังมีคว�มไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว ทั้งน้ี กิจก�รส�ม�รถใช้แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีฉบับนี้สำ�หรับ 

ก�รจัดทำ�งบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�ร�ยง�นสิ้นสุดภ�ยในช่วงเวล�ระหว่�งวันที่1 มกร�คม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2564

3. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
  ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นก�รเงิน ผู้บริห�รต้องใช้ก�รประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�น 

หล�ยประก�ร ซึ่งมีผลกระทบต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบัญชีและก�รร�ยง�นจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ร�ยได้ 

และค�่ใช้จ่�ย และก�รเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสินทรัพยแ์ละหนีส้นิทีอ่�จจะเกิดขึน้ ซ่ึงผลทีเ่กิดขึน้จรงิอ�จแตกต�่งจ�กทีป่ระม�ณก�รไว ้

  ประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�นที่ใช้ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินจะได้รับก�รทบทวนอย่�งต่อเนื่อง ก�รปรับประม�ณก�รจะ 

บันทึกในงวดบัญชีที่ประม�ณก�รดังกล่�วได้รับก�รทบทวนและในงวดอน�คตที่รับผลกระทบ

  ข้อมลูเกีย่วกบัก�รประม�ณคว�มไมแ่นน่อนและสมมติฐ�นสำ�คญัทีน่ำ�ม�ใชใ้นก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รบญัชทีีม่สี�ระสำ�คญั 

ต่อก�รรับรู้จำ�นวนเงินในงบก�รเงินของ บสย. ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ดังนี้

  6.3 เงินลงทุนสุทธิ

  6.4 ลูกหนี้รอก�รชดเชยจ�กรัฐบ�ลต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ

  6.5 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ

  6.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

  6.11 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น

  6.18 ภ�ระผูกพันจ�กภ�ระค้ำ�ประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 4.1 การรับรู้รายได้
  4.1.1 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับรู้เมื่อมีก�รอนุมัติวงเงินค้ำ�ประกันสินเช่ือของโครงก�รโดยเรียกเก็บล่วงหน้� 

เป็นร�ยปีต�มอัตร�ที่กำ�หนด และเฉลี่ยรับรู้ต�มเกณฑ์สัดส่วนของเวล�

  4.1.2 ร�ยได้ดอกเบี้ย

      ดอกเบี้ยรับจ�กเงินให้สินเชื่อรับรู้ต�มเกณฑ์เงินสด

      ร�ยได้ดอกเบี้ยร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง

      ร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กเงินลงทุนรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�งด้วยวิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

  บสย. รับรู้ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และอุปกรณ์  และค่�ใช้จ่�ย

ดำ�เนินง�นอื่น ๆ ต�มเกณฑ์คงค้�ง

 

 4.3 เงินสด
  เงินสด หม�ยถึง เงินสดย่อย เงินสดในมือและร�ยก�รเงินสดระหว่�งเรียกเก็บ
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  4.4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
  หม�ยถึง เงินฝ�กธน�ค�รและเงินลงทุนที่มีระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือน และร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

 4.5 เงินลงทุน
  บสย. จัดกลุ่มก�รลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ เงินลงทุนระยะย�ว หรือ เงินกองทุนส่วนบุคคลและเงินลงทุน เพื่อก�รบริห�รเงิน

สภ�พคล่อง โดยกำ�หนดกรอบนโยบ�ยไว้ดังนี้

  นโยบ�ยก�รลงทุนเงินกองทุนส่วนบุคคล

  เป็นเงนิลงทนุระยะย�ว เนน้ก�รลงทนุในหลักทรพัยท์ีม่คีว�มมัน่คง โดยมกี�รจัดสรรเงนิลงทนุต�มระดบัคว�มเสีย่งทีร่บัได้ 

คือ ระดับต่ำ�ถึงป�นกล�ง ดังนั้น จึงมีก�รลงทุนส่วนใหญ่ในตร�ส�รท�งก�รเงินและตร�ส�รหน้ีภ�ครัฐรวมทั้งมีก�รลงทุน 

ในตร�ส�รทุนเพื่อเพิ่มโอก�สในก�รสร้�งผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

  ลักษณะก�รลงทุนเป็นไปเพ่ือเน้นก�รแสวงห�ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมทั้ง

อ�จมีก�รข�ยทำ�กำ�ไรส่วนเกินเมื่อโอก�สอำ�นวย กลยุทธ์ก�รลงทุนมีคว�มยืดหยุ่นในระดับหนึ่งส�ม�รถปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับ

สถ�นก�รณ์ตล�ดเงินตล�ดทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงอ�จมีระยะเวล�ก�รถือครองหลักทรัพย์ต่ำ�กว่� 1 ปี (ถือเป็นหลักทรัพย์ลงทุน 

เผื่อข�ย)

  4.5.1 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุน 

    ตร�ส�รหนีแ้ละตร�ส�รทนุทีเ่ปน็หลกัทรัพยใ์นคว�มตอ้งก�รของตล�ดซึง่ถอืไว้เพ่ือเผ่ือข�ยจดัประเภทเปน็เงนิลงทนุ

เผื่อข�ยและแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม กำ�ไรหรือข�ดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมแสดงในกำ�ไร (ข�ดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงผลสะสมในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้�ของ เม่ือหลักทรัพย์ 

เกิดก�รด้อยค่�หรือมีก�รจำ�หน่�ยหลักทรัพย์ บสย. จะกลับร�ยก�รกำ�ไรหรือข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่� 

ยติุธรรมกอ่นก�รรบัรูผ้ลข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค�่ และกำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รจำ�หน�่ยหลกัทรพัยใ์นงบกำ�ไรข�ดทนุและกำ�ไรข�ดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกำ�ไรหรือข�ดทุน โดยวิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง

    ตร�ส�รหนี้ที่ บสย. ตั้งใจถือและส�ม�รถถือจนครบกำ�หนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนด 

ซึง่เงนิลงทุนทีถื่อจนครบกำ�หนดจะแสดงดว้ยร�ค�ทนุตดัจำ�หน�่ยหกัดว้ยข�ดทนุจ�กก�รด้อยค�่ของเงนิลงทุน ผลต�่งระหว่�งร�ค�ทนุ 

ที่ซื้อม�กับร�ค�ไถ่ถอนของตร�ส�รหนี้จะถูกตัดจ่�ยโดยวิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอ�ยุของตร�ส�รหนี้ที่เหลือ

    สำ�หรับเงนิลงทนุในตร�ส�รทนุซึง่ไมใ่ชห่ลกัทรพัยใ์นคว�มตอ้งก�รของตล�ดถอืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไปและแสดงดว้ย

ร�ค�ทุนหักค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี)

    เงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดประเภท

เป็นเงินลงทุนเผื่อข�ย จะแสดงมูลค่�ยุติธรรมด้วยร�ค�เสนอซื้อครั้งล่�สุดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือร�ค�ปิด 

ของตล�ดหลักทรัพย์อื่นที่ตร�ส�รนั้นมีก�รซื้อข�ย ณ วันที่ร�ยง�น

    ประเภทตร�ส�รที่ บสย. ลงทุน มีดังนี้

      ตร�ส�รหนี้ ที่เป็นก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบ�ล พันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรฐัวสิ�หกจิ และหุน้กูท้ีอ่อกโดยรฐัวสิ�หกจิหรอืออกโดยภ�คเอกชนทีม่คีว�มมัน่คง และหุน้กูแ้ปลงสภ�พ นอกจ�กน้ี 

เป็นเงินฝ�กที่ธน�ค�รพ�ณิชย์ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญ�ใช้เงิน และบัตรเงินฝ�ก ที่ออกโดยธน�ค�รพ�ณิชย์ เป็นต้น

      ตร�ส�รทนุ ทีเ่ปน็ก�รลงทุนในหุน้ส�มญั หรอืหุน้บรุมิสทิธิทีอ่อกโดยสถ�บนัทีม่คีว�มมัน่คง และใหผ้ลตอบแทนด ี

โดยพิจ�รณ�ลงทุนเฉพ�ะบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสม�ชิกของกลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี SET 100 Index หรือ เป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบยีนอืน่ทีม่คีณุลกัษณะทำ�นองเดยีวกันหรอืใบสำ�คญัแสดงสทิธ ิ(Warrant) ทีจ่ะซือ้หุ้นส�มญัหรอืหุน้บรุมิสทิธ ิหรอืใบแสดงสทิธ ิ

ในก�รซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR)

     ก�รบันทึกร�ยก�รของตร�ส�ร ณ วันที่ร�ยง�น

     ตร�ส�รหนี้ จะใช้ร�ค�ปิดของตร�ส�รที่ประก�ศบนเว็บไซด์ตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย (Thai BMA) ม�บันทึก 

เป็นร�ค�ตล�ดเพื่อเปรียบเทียบกับร�ค�ต้นทุนที่มีก�ร Amortized และบันทึกเป็นกำ�ไรหรือข�ดทุนของตร�ส�ร
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     ตร�ส�รทุน จะใช้ร�ค�ปิดของตร�ส�รที่ประก�ศบนเว็บไซด์ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 

ม�บันทึกเป็นร�ค�ตล�ดเพ่ือเปรียบเทียบกับร�ค�ต้นทุนเฉล่ียและบันทึกเป็นกำ�ไรหรือข�ดทุนของตร�ส�ร ก�รรับรู้มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 

(Net Asset Value : NAV) จะเป็นก�รคำ�นวณจ�กมูลค่�ทรัพย์สินรวมที่คำ�นวณได้หักด้วยค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รบริห�รจัดก�รกองทุน 

ค่�รับฝ�กทรัพย์สิน และค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ (เช่น ค่�โอนพันธบัตร)

  4.5.2 ก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน

    เม่ือมีก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน ผลต่�งระหว่�งจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่�ต�มบัญชี รวมถึงกำ�ไรหรือข�ดทุน

จ�กก�รตีร�ค�หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้�ของ จะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน

    ในกรณีท่ีมีก�รจำ�หน่�ยบ�งส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ ก�รคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนที่จำ�หน่�ยไปและ 

เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

    นโยบ�ยก�รลงทุนเพื่อก�รบริห�รเงินสภ�พคล่อง

    เงินสภ�พคล่อง หม�ยถึง สินทรัพย์สภ�พคล่องที่ บสย. ต้องดำ�รงไว้ให้เพียงพอสำ�หรับก�รจ่�ยค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ 

ต�มวัตถุประสงค์ของก�รบริห�รสภ�พคล่อง

    สินทรัพย์สภ�พคล่อง หม�ยถึง เงินฝ�กหรือตร�ส�รท�งก�รเงินที่มีสภ�พคล่องและคว�มม่ันคงที่ บสย. 

ต้องดำ�รงไว้เพ่ือคว�มเพียงพอสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นและส�ม�รถรองรับก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชย ได้แก่ เงินฝ�กทุกประเภท 

ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง กองทุนรวมตล�ดเงินที่มีนโยบ�ยในก�รลงทุนสอดคล้องกับขอบเขตก�รลงทุน 

ของ บสย. และตร�ส�รท�งก�รเงินอื่นที่ได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร บสย.

    แหล่งที่ม�และแหล่งที่ใช้ไปของเงินสภ�พคล่อง

    1. แหล่งที่ม� ได้แก่ ค่�ธรรมเนียมจ�กก�รค้ำ�ประกัน ก�รถอนเงินจ�กกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริห�รโดยบริษัท

บริห�รจัดก�รกองทุนส่วนบุคคล ก�รรับคืนเงินค่�ประกันชดเชย ดอกเบ้ียรับ ดอกเบี้ยจ�กลูกหนี้ค้ำ�ประกัน เงินชดเชยต�มมติ 

คณะรัฐมนตรีและร�ยได้อื่น ๆ เป็นต้น

    2.  แหล่งที่ใช้ไป ได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น ร�ยจ่�ยลงทุนและค่�ประกันชดเชย

 4.6 สำารองค่าประกันชดเชย
  สำ�รองค่�ประกันชดเชยเกิดจ�กภ�ระค้ำ�ประกันที่ บสย. ค้ำ�ประกันให้กับ SMEs เป็น

  1. ภ�ระผูกพันที่เป็นร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงินของผู้ให้กู้ (ลูกหนี้ของสถ�บันก�รเงิน) ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์

จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือ  

  2. ภ�ระผูกพันทีเ่ปน็ร�ยก�รนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงนิจะรบัรูเ้ปน็ประม�ณก�รหนีส้นิต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชฉีบบัที ่37 

เมื่อเข้�เงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

   2.1 มภี�ระผกูพันในปจัจบุนัซึง่เกดิจ�กเหตกุ�รณใ์นอดตีไมว่่�ภ�ระผกูพนันัน้จะเปน็ภ�ระผกูพนัต�มกฎหม�ยหรอื

ภ�ระผูกพันจ�กก�รอนุม�น

   2.2 มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ที่ บสย. จะสูญเสียทรัพย�กรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจก�ร เพื่อจ่�ยชำ�ระ

ภ�ระผูกพันดังกล่�ว

   2.3 ส�ม�รถประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันได้อย่�งน่�เชื่อถือ

  เนื่องจ�ก บสย. ไม่ได้เป็นผู้ให้กู้หรือผู้ให้สินเช่ือ ก�รตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชยจึงอ้�งอิงก�รจัดช้ันสินทรัพย์ของสถ�บัน 

ก�รเงนิทีเ่ปน็ผูใ้หกู้ ้ซึง่สถ�บนัก�รเงนิทีเ่ปน็ผูใ้หกู้้ยมืหรอืผู้ใหสิ้นเช่ือไดจ้ดัช้ันต�มประก�ศธน�ค�รแหง่ประเทศไทยที ่สกส. 23/2562 

ลงวันที่ 2 กันย�ยน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ก�รจัดชั้นและก�รกันเงินสำ�รองของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจสรุปส�ระสำ�คัญ ดังนี้

  สำ�รองค่�ประกันชดเชย เป็นประม�ณก�รหนี้สินที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�ก บสย. เข้�ไปรับภ�ระก�รค้ำ�ประกัน SMEs 

กับสถ�บันก�รเงินที่เป็นผู้ให้กู้ ซึ่ง บสย. มีหลักเกณฑ์ในก�รตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชยสำ�หรับภ�ระค้ำ�ประกันของหนี้จัดชั้น 

ด้อยคุณภ�พสำ�หรับโครงก�รปกติและโครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme (PGS) เป็นดังนี้
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  4.6.1 โครงก�รปกติ

    ตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชย สำ�หรับลูกหนี้ด้อยคุณภ�พโครงก�รปกติ ดังนี้

    a. สินทรัพย์จัดชั้นปกติ และสินทรัพย์จัดชั้นกล่�วถึงเป็นพิเศษ บสย. ไม่ตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชย

    b. สินทรัพย์จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ บสย. ตั้งสำ�รองในอัตร� 

     ร้อยละ 100

    วิธีก�รคำ�นวณก�รกันสำ�รองค่�ประกันชดเชย แบ่งต�มวิธีก�รคำ�นวณคว�มรับผิดเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

    กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ก�รค้ำ�ประกันประเภทโครงก�รค้ำ�ประกันประเภทปกติ โครงก�รค้ำ�ประกันประเภท NPL 

(Non - Performing Loan) โครงก�รค้ำ�ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) มีหลักเกณฑ์ก�รกันสำ�รอง 

ค่�ประกันชดเชยสำ�หรับภ�ระค้ำ�ประกัน ดังนี้

    ก�รกันสำ�รองค่�ประกันชดเชย คำ�นวณจ�กร้อยละ 100 ของภ�ระคว�มรับผิดในก�รค้ำ�ประกันของลูกหนี้ 

จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น (เกรด C) จัดชั้นสงสัย (เกรด D) หรือจัดชั้นสงสัยจะสูญ 

    กลุ่มที่ 2 ก�รค้ำ�ประกันประเภทโครงก�ร Risk Participation (RP) มีหลักเกณฑ์ก�รกันสำ�รองค่�ประกันชดเชย

สำ�หรับภ�ระค้ำ�ประกัน ดังนี้

    ก�รกนัสำ�รองค�่ประกนัชดเชย คำ�นวณจ�กรอ้ยละ 100 สำ�หรบัสว่นต�่งระหว�่งยอดหนีต้�มบญัชกีบัมลูค�่ปจัจบุนั

ของกระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กลูกหนี้ หรือมูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีค�ดว่�จะได้รับจ�กก�รจำ�หน่�ยหลักประกัน 

(ต�มวิธีก�รที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด) 

  4.6.2 ก�รตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชย สำ�หรับภ�ระผูกพันนอกงบแสดงฐ�นะก�รเงิน โครงก�ร Portfolio Guarantee 

Scheme (PGS) เป็นดังนี้

    โครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme เป็นโครงก�รที่กำ�หนดคว�มเสียห�ยสูงสุดที่เป็นภ�ระค้ำ�ประกันหนี ้

จัดชั้นด้อยคุณภ�พ (NPGs) ต�มอัตร�ร้อยละที่กำ�หนดในแต่ละ Portfolio ของภ�ระค้ำ�ประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอ�ยุก�รค้ำ�ประกัน 

ก�รกันเงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยโครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme ตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชยด้วยจำ�นวนเงินเท่�กับ 

ก�รรับรู้ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสุทธิในปีนั้น ๆ

    สำ�หรับก�รตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชยต�มม�ตรก�รโครงก�รของรัฐบ�ล มติคณะรัฐมนตรีได้กำ�หนดจำ�นวนเงิน

เพื่อชดเชยคว�มเสียห�ยของแต่ละโครงก�รแก่ บสย. โดย บสย. จะรับรู้เงินจำ�นวนนี้เป็นสำ�รองค่�ประกันชดเชยคว�มเสียห�ยจ�ก

รฐับ�ลและรบัรูเ้ปน็ร�ยได้เงนิชดเชยค�่คว�มเสยีห�ยจ�กรฐับ�ลในคร�วเดยีวกัน เมือ่มขีอ้บง่ช้ีว่�แตล่ะไตรม�สเงนิสำ�รองค�่ประกนั

ชดเชยสุทธิคงเหลือน้อยกว่�ก�รรับรู้ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม

    เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยโครงก�ร PGS บสย. ตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชยจ�กก�รประม�ณก�รคว�มสูญเสีย 

ทีอ่�จเกดิขึน้แตไ่มเ่กนิคว�มรบัผดิที ่บสย. ตอ้งจ�่ยใหส้ถ�บนัก�รเงนิผูใ้ห้กูแ้ก ่SMEs ต�มหลกัเกณฑก์�รค้ำ�ประกนัของแตล่ะโครงก�ร 

โดยก�รตั้งสำ�รอง บสย. แยกก�รตั้งสำ�รอง ดังนี้

    1.1 สำ�รองค่�ประกันชดเชยตั้งต�มก�รรับรู้ร�ยได้ในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งเป็นก�รรับรู้ร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียม 

ค้ำ�ประกันที่ บสย. ได้รับทั้งโครงก�รจ�ก SMEs และจ�กส่วนที่รัฐบ�ลจ่�ยค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันแทนให้แก่ SMEs 

    1.2 สำ�รองค่�ประกันชดเชยจ�กเงินชดเชยคว�มเสียห�ยโครงก�รต�มนโยบ�ยรัฐ บสย. จะตั้งสำ�รองเงินชดเชย

คว�มเสียห�ยจ�กรัฐบ�ล ห�กเงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยต�มก�รรับรู้ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสมมีไม่เพียงพอต่อก�รจ่�ย

ค่�ประกันชดเชยในแต่ละไตรม�ส บสย. จะนำ�ส่วนต่�งที่รับรู้ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสมหักกับค่�ประกันชดเชยจ่�ยสะสม

ม�ต้ังสำ�รองค่�ประกันชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐและรับรู้เป็นร�ยได้เงินชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐด้วยจำ�นวนที่เท่�กัน 

ในกรณทีีร่ฐับ�ลยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเงนิชดเชยคว�มเสยีห�ยสว่นนีใ้ห ้บสย. และ บสย. ตอ้งสำ�รองจำ�นวนเงนิดงักล�่วนี ้บสย. จะตัง้รฐับ�ล

เป็นลูกหนี้รอก�รชดเชยจ�กรัฐบ�ลต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ
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  ค่�ประกันชดเชยให้สถ�บันก�รเงินจ�กก�รค้ำ�ประกัน

  เมื่อ บสย. ได้จ่�ยค่�ประกันชดเชยต�มภ�ระค้ำ�ประกันแก่ผู้ให้กู้ (สถ�บันก�รเงิน) เป็นจำ�นวนเท่�ใดแล้ว บสย. จะได้รับ

ชว่งสทิธเิก่ียวกบัก�รเรยีกรอ้งชำ�ระหนี ้และสิทธเิรยีกรอ้งในหลกัประกันตอ่ SMEs ไดเ้ท�่กบัจำ�นวนทีจ่�่ยค�่ประกนัชดเชยต�มภ�ระ

ค้ำ�ประกันเงินชดเชยให้สถ�บันก�รเงินจ�กก�รค้ำ�ประกันลูกหนี้รับรู้ร�ยก�รลดสำ�รองค่�ประกันชดเชย ดังนี้

  4.6.3 เงินชดเชยให้สถ�บันก�รเงินจ�กก�รค้ำ�ประกันลูกหนี้ 

    4.6.3.1 โครงก�รปกติ Non PGS

      1. ก�รค้ำ�ประกันประเภทปกติ รับรู้ร�ยก�รด้วยจำ�นวนเงินต�มคว�มรับผิดชอบต�มภ�ระค้ำ�ประกัน

บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องหรือไม่เกินเงื่อนไขต�มก�รค้ำ�ประกันที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำ�ประกัน

      2. ก�รค้ำ�ประกนัประเภท NPL รบัรูร้�ยก�รดว้ยจำ�นวนเงนิต�มคว�มรบัผดิชอบต�มภ�ระค้ำ�ประกนั

บวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด

      3. ก�รค้ำ�ประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ำ�ประกันให้แก่ผู้กู้ (MOU) รับรู้ร�ยก�รด้วยจำ�นวนเงิน 

ต�มคว�มรับผิดชอบต�มภ�ระค้ำ�ประกันบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้อง หรือไม่เกิน 180 วัน ต�มที่ระบุไว้ในหนังสือ 

ค้ำ�ประกัน

      4. ก�รค้ำ�ประกนัประเภทรบัคว�มเสีย่งรว่มกนั (Risk Participation : RP) รบัรูร้�ยก�รดว้ยจำ�นวนเงนิ 

ต�มคว�มรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของส่วนสูญเสีย (ส่วนสูญเสียเท่�กับภ�ระหนี้คงเหลือหักมูลค่�หลักประกันที่ข�ยได้) บวกดอกเบี้ย 

ตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ฟ้องแต่ไม่เกิน 180 วัน 

    4.6.3.2 โครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme (PGS)

      เงนิชดเชยใหส้ถ�บนัก�รเงนิจ�กก�รค้ำ�ประกนัลกูหนีโ้ครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme จะรับรู้

เม่ือมีก�รฟอ้งรอ้งคดหีลงัจ�ก 1 ป ีนบัแตวั่นทีอ่อกหนงัสอืค้ำ�ประกนัหรอืยืน่ขอรบัชำ�ระหนีใ้นคดลีม้ละล�ยกับ SMEs ในกระบวนก�ร

ท�งศ�ลแล้ว ภ�ยในอ�ยุก�รค้ำ�ประกัน โดยคว�มรับผิดในก�รค้ำ�ประกันของ บสย. เฉพ�ะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำ�ประกัน 

และเฉพ�ะภ�ระค้ำ�ประกันที่เป็น NPGs ของแต่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตร�ร้อยละที่กำ�หนดไว้แต่ละโครงก�ร 

ของภ�ระค้ำ�ประกันเฉล่ีย ณ วันส้ินอ�ยุก�รค้ำ�ประกัน โดย บสย.จะพิจ�รณ�จ่�ยค่�ประกันชดเชยต�มภ�ระค้ำ�ประกันที่ออกให้ 

SMEs แต่ละร�ยเต็มจำ�นวนภ�ระค้ำ�ประกัน

  4.6.4 เงนิชดเชยใหส้ถ�บนัก�รเงนิจ�กก�รค้ำ�ประกันลูกหนีต้�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐเปน็โครงก�ร Portfolio Guarantee 

Scheme (PGS) ที่ได้รับมติจ�กคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บสย. ได้จ่�ยค่�ประกันชดเชยต�มภ�ระค้ำ�ประกันแก่ผู้ให้กู้ (สถ�บันก�รเงิน) 

เป็นจำ�นวนเท่�ใด แล้ว บสย. จะได้รับช่วงสิทธิเกี่ยวกับก�รเรียกร้องชำ�ระหนี้ และสิทธิเรียกร้องในหลักประกันต่อ SMEs ได้เท่�กับ

จำ�นวนทีจ่่�ยค�่ประกนัชดเชยต�มภ�ระค้ำ�ประกนั เงนิชดเชยใหส้ถ�บันก�รเงนิจ�กก�รค้ำ�ประกนัลกูหนีจ้ะรบัรูเ้มือ่มกี�รฟอ้งร้องคดี 

หลงัจ�ก 1 ป ีนบัแต่วนัทีอ่อกหนงัสอืค้ำ�ประกนัหรอืยืน่ขอรบัชำ�ระหนีใ้นคดลีม้ละล�ยกบั SMEs ในกระบวนก�รท�งศ�ลแลว้ ภ�ยใน

อ�ยุก�รค้ำ�ประกัน โดยคว�มรับผิดในก�รค้ำ�ประกันของ บสย. เฉพ�ะหนี้ต้นเงินของสินเชื่อที่ค้ำ�ประกัน และเฉพ�ะภ�ระค้ำ�ประกัน

ที่เป็น NPGs ของแต่ละ Portfolio Guarantee Scheme ไม่เกินอัตร�ร้อยละที่กำ�หนดไว้แต่ละโครงก�ร ของภ�ระค้ำ�ประกันเฉลี่ย 

ณ วันสิ้นอ�ยุก�รค้ำ�ประกัน โดย บสย. จะพิจ�รณ�จ่�ยค่�ประกันชดเชยต�มภ�ระค้ำ�ประกันที่ออกให้ SMEs แต่ละร�ยเต็มจำ�นวน  

ภ�ระค้ำ�ประกันโครงก�รต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

    4.6.4.1 ลูกหนี้ค้ำ�ประกันโครงก�รที่ได้รับเงินชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กรัฐบ�ล บสย. จะได้รับเงินชดเชยต�ม 

คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจ�กมติคณะรัฐมนตรีโดยลูกหนี้กลุ่มนี้จะมีทั้งส่วนที่จ่�ยจ�กเงินที่รับจ�ก 

ค่�ธรรมเนยีมค้ำ�ประกนัและเงนิทีรั่ฐบ�ลใหก้�รชดเชยคว�มเสยีห�ย โดยก�รชดเชยจะพจิ�รณ�จ�่ยใหต้�มคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ดังน้ันลูกหนี้โครงก�รที่รัฐบ�ลให้คว�มช่วยเหลือจึงคิดเป็นจำ�นวนคว�มเสียห�ยรวมทั้งโครงก�ร ซึ่งในก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชย 

บสย. จะจ่�ยต�มระยะเวล�ที่กำ�หนดในหลักเกณฑ์ก�รค้ำ�ประกัน โดยจ่�ยจ�กเงินค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันเป็นลำ�ดับแรก ห�กยังม ี

คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นเกินกว่�เงินค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่ได้รับสะสม บสย. จึงจะนำ�เงินส่วนที่รัฐบ�ลมีมติชดเชยต�ม 

คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ ม�จ่�ยในลำ�ดับถัดไป
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    4.6.4.2 ลูกหนี้ค้ำ�ประกันโครงก�รที่ไม่ได้รับเงินชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กรัฐบ�ล เป็นโครงก�รที่ บสย. ได้รับ 

ก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร บสย. ให้ดำ�เนินก�รค้ำ�ประกันต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ ในก�รตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชยจะตั้งสำ�รอง

จ�กเงนิร�ยไดค้�่ธรรมเนยีมค้ำ�ประกนัทีรั่บรู้ในแตล่ะงวดบญัชีดว้ยจำ�นวนทีเ่ท�่กัน ซึง่ในก�รจ�่ยค่�ประกันชดเชย บสย. จะจ�่ยต�ม

ระยะเวล�ที่กำ�หนดในหลักเกณฑ์ก�รค้ำ�ประกันจ�กเงินค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่ได้รับเท่�นั้น โดยโครงก�รต�มมติ ครม. นี้ บสย. 

จะไม่ได้รับเงินชดเชยคว�มเสียห�ยโครงก�รจ�กรัฐบ�ล

 4.7 การรับสภาพหนี้
  ลูกหนี้ท่ี บสย. จ่�ยค่�ประกันชดเชยให้แก่สถ�บันก�รเงินผู้ให้กู้ในก�รติดต�มหนี้กับลูกหนี้นอกจ�กก�รดำ�เนินคดี 

ท�งกฎหม�ยแล้ว บสย. ให้ลูกหนี้ยอมรับสภ�พหนี้ก่อนก�รดำ�เนินคดี ด้วยมูลหนี้ที่ลูกหนี้ยอมรับว่� บสย. ได้ค้ำ�ประกันสินเชื่อ 

ของลูกหนี้ต่อสถ�บันก�รเงินผู้ให้กู้ และ บสย. เป็นผู้จ่�ยค่�ประกันชดเชยให้แก่สถ�บันก�รเงินผู้ให้กู้นั้นต�มต้นเงิน (ต้นเงิน 

หม�ยถึง จำ�นวนเงนิพรอ้มดอกเบีย้จำ�นวนหนึง่ที ่บสย. จ�่ยใหแ้ก่สถ�บนัก�รเงนิต�มสทิธิในเงือ่นไขของหนงัสอืค้ำ�ประกนัแตล่ะฉบบั 

หรือแต่ละ Portfolio โดยก�รรับสภ�พหนี้ ลูกหนี้ได้ยอมรับที่จะชดใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยของต้นเงินในอัตร�ร้อยละต�มที่กฎหม�ย

กำ�หนด)

 4.8   ค่าเผื่อการปรับโครงสร้างหนี้
  บสย. มีวิธีก�รปรับโครงสร้�งหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ดังต่อไปนี้

  1. ชำ�ระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเต็มจำ�นวน

  2. ชำ�ระต้นเงินเต็มจำ�นวนแต่ขอลดหย่อนดอกเบี้ย 

 4.9 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  โครงก�รต�มธรุกรรมนโยบ�ยรัฐ เกดิขึน้ต�มมตคิณะรฐัมนตร ี(ครม.) โดยให้ บสย. ดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ย  รฐับ�ลเพือ่ให ้

สอดคล้องกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ ซ่ึงก�รดำ�เนินก�รในแต่ละโครงก�รต�มมติ ครม. นั้น จะกำ�หนดคว�มช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น 

เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน และเงินชดเชยคว�มเสียห�ยโครงก�ร

  เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน เป็นเงินส่วนที่รัฐบ�ลให้คว�มช่วยเหลือ SMEs โดยก�รจ่�ยค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน 

แทน SMEs ให้แก่ บสย. โดยเงินค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันนี้ ในกรณีที่รัฐบ�ลยังไม่จ่�ยเงินงบประม�ณอุดหนุนส่วนน้ีให้แก่ บสย. 

ณ วนัทีค่้ำ�ประกนัสนิเช่ีอให้แก ่SMEs บสย. จะตัง้รฐับ�ลเปน็ลกูหนีร้อก�รชดเชยเปน็ร�ยได้ค่�ธรรมเนยีมค้ำ�ประกนัค�้งรบัจ�กรัฐบ�ล

เท่�กับจำ�นวนเงินที่รับรู้ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันในแต่ละรอบบัญชี

  เงนิชดเชยคว�มเสยีห�ยโครงก�รค้ำ�ประกนัจ�กรฐับ�ล เปน็สว่นทีร่ฐับ�ลจ�่ยเงนิชดเชยคว�มเสยีห�ยใหแ้ก ่บสย.เพือ่ชดเชย

โครงก�รค้ำ�ประกันที่เกิดคว�มเสียห�ยต�มที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินคว�มเสียห�ยสูงสุดที่กำ�หนดไว้ต�มมติ ครม. สำ�หรับจำ�นวน

เงินชดเชยคว�มเสียห�ย บสย. จะรับรู้ร�ยก�รเฉพ�ะจำ�นวนเงินผลต่�งที่เกิดขึ้นจ�กร�ยได้ค่�ธรรมเนียมสะสมมีน้อยกว่�จำ�นวน

เงินจ่�ยค่�ประกันชดเชยสะสม ณ ส้ินงวดใดงวดหนึ่ง และตั้งรัฐบ�ลเป็นลูกหนี้ค่�ประกันชดเชยคว�มเสียห�ยค้�งรับจ�กรัฐบ�ล 

ต�มจำ�นวนเงินผลต่�งที่รับรู้ ณ สิ้นงวดนั้น ๆ

 4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงินด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม

  ร�ค�ทนุรวมถงึตน้ทนุท�งตรงท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รไดม้�ของสินทรัพย ์ตน้ทนุท�งตรงอ่ืน ๆ  ทีเ่ก่ียวขอ้งกับก�รจดัห�สินทรพัย์

เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภ�พที่พร้อมจะใช้ง�นได้ต�มคว�มประสงค์ ต้นทุนในก�รร้ือถอน ก�รขนย้�ยและก�รบูรณะสถ�นที่ตั้ง 

ของสินทรัพย์และต้นทุนก�รกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ก�รซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่เป็นส่วนสำ�คัญในระบบก�รทำ�ง�น 

ของอุปกรณ์ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
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  ส่วนประกอบของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ แต่ละร�ยก�รที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่เท่�กันจะถูกบันทึกเป็นร�ยก�รแยก

ต่�งห�กในที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

  ร�ยจ่�ยเกี่ยวกับก�รต่อเติม ก�รต่ออ�ยุ หรือก�รปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำ�ให้ร�ค�เปลี่ยนแทนในปัจจุบันของ 

สินทรัพย์เพิ่มข้ึนอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญจะรวมเป็นร�ค�ทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่�ซ่อมแซมและค่�บำ�รุงรักษ� รับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ย 

ในรอบระยะเวล�บัญชีที่เกิดขึ้น

  กำ�ไรและข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ คือผลต่�งระหว่�งส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจ�กก�รจำ�หน่�ย 

กับมูลค่�ต�มบัญชีของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นร�ยได้อื่นหรือค่�ใช้จ่�ยอื่นในกำ�ไรหรือข�ดทุน

  ร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนที่เกิดขึ้นภ�ยหลัง

  ร�ยจ่�ยที่เกิดข้ึนภ�ยหลังท่ีเกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

ห�กมีคว�มเปน็ไปไดค่้อนข้�งแนว่�่ บสย. จะไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอน�คตจ�กสนิทรพัยด์งักล�่วและส�ม�รถวดัมลูค�่ตน้ทนุ

ร�ยก�รนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ ในกรณีที่ไม่เข้�เงื่อนไขข้�งต้นจะบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดขึ้น

  สินทรัพย์สิทธิก�รใช้

  มูลค่�ของสินทรัพย์สิทธิก�รใช้บันทึกด้วยร�ค�ทุน ก�รคิดอัตร�คิดลด (Discount Rate) ใช้อัตร�ต�มที่ระบุในสัญญ� 

(ถ้�มี) หรือใช้อัตร�เงินกู้ยืมถัวเฉล่ียของธน�ค�รแห่งประเทศไทย สำ�หรับสัญญ�เช่�รถยนต์อ้�งอิงอัตร�ดอกเบี้ยจ�กบริษัท 

เช่�ซื้อรถยนต์แห่งหนึ่งก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�และก�รรับรู้ดอกเบี้ยจ่�ยคำ�นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์

สิทธิก�รใช้ โดยพิจ�รณ�ก�รเลือกใช้สิทธิขย�ยอ�ยุสัญญ�เช่�

  ค่�เสื่อมร�ค�

  ค่�เสื่อมร�ค�คำ�นวณจ�กมูลค่�เสื่อมสภ�พของร�ยก�รอ�ค�รและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยร�ค�ทุนของสินทรัพย์หรือ

ต้นทุนในก�รเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่�คงเหลือของสินทรัพย์ 

  ค่�เสื่อมร�ค�บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรหรือข�ดทุน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มเกณฑ์อ�ยุก�รใช้ง�นโดยประม�ณของ

สินทรัพย์แต่ละร�ยก�ร ค่�เสื่อมร�ค�คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนโดยวิธีเส้นตรง ต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณของสินทรัพย์ 

ดังต่อไปนี้

       ประเภทสินทรัพย์ อ�ยุก�รให้ประโยชน์

       อ�ค�ร 20 ปี

       เครื่องตกแต่งและติดตรึงสำ�นักง�น 5 - 10 ปี

       เครื่องใช้สำ�นักง�น 5 ปี

       คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3 ปี

       ย�นพ�หนะ 5 ปี

       ส่วนปรับปรุงอ�ค�รสำ�นักง�น 5 - 10 ปี

 4.11 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รใช้ง�นจำ�กัดแสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงินด้วยร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและ 

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

  ร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนที่เกิดขึ้นภ�ยหลัง

  ร�ยจ่�ยทีเ่กดิขึน้ภ�ยหลังจะบนัทกึเปน็สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนเมือ่มคีว�มเปน็ไปไดค้อ่นข�้งแนท่ีจ่ะไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ

ในอน�คตจ�กร�ยก�รดงักล่�วและส�ม�รถวดัมลูค�่ตน้ทนุของร�ยก�รนัน้ไดอ้ย�่งน�่เช่ือถอื ในกรณทีีไ่มเ่ข�้เงือ่นไขข�้งตน้จะบนัทกึ

เป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดขึ้น
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  ค่�ตัดจำ�หน่�ย

  ค�่ตัดจำ�หน�่ยบนัทกึเปน็ค�่ใชจ้�่ยในกำ�ไรหรอืข�ดทนุคำ�นวณโดยวธิเีสน้ตรง ซึง่สว่นใหญจ่ะสะท้อนรปูแบบและระยะเวล�

ทีค่�ดว�่จะได้รบัประโยชนใ์นอน�คตจ�กสนิทรพัยน์ัน้ โดยเริม่ตดัจำ�หน�่ยสนิทรพัยไ์ม่มีตัวตนเมือ่สนิทรพัยน์ัน้พรอ้มทีจ่ะใหป้ระโยชน์ 

อ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณของสินทรัพย์ แต่ละประเภทมีดังนี้ 

       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ที่ไม่ทร�บแน่นอนจะถูกประเมินก�รด้อยค่�อย่�งมีระบบ ณ ทุกวันที่ร�ยง�น 

วิธีก�รตัดจำ�หน่�ย ระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์ และมูลค่�คงเหลือจะถูกทบทวนทุกปีและปรับปรุงต�มคว�มเหม�ะสม

 4.12 สัญญาเช่า
  สัญญ�เช่�ที่บสย.เป็นผู้เช่� และมีสิทธิในก�รควบคุมก�รใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำ�หรับช่วงเวล�หนึ่งจะรับรู้สิทธิก�รใช ้

สินทรัพย์และหนี้สินต�มสัญญ�เช่� ณ วันที่สัญญ�เช่�เริ่มมีผล และทยอยตัดจำ�หน่�ยสิทธิก�รใช้สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงและบันทึก

ค่�ใช้จ่�ยดอกเบ้ียด้วยวิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริงไปตลอดอ�ยุสัญญ� ยกเว้นสัญญ�เช่�ระยะส้ันหรือสินทรัพย์อ้�งอิงที่มีมูลค่�ตำ่� 

จะรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ� 

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 มีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเนื่องม�จ�กก�รรับรู้สินทรัพย์สิทธิก�รใช้และหนี้สินต�มสัญญ�

เช่�ต�มงบก�รเงินจำ�นวน 21.80 ล้�นบ�ท และจำ�นวน 22.87 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 4.13 การด้อยค่า
  สินทรัพย์ต�มบัญชีของ บสย. ได้รับก�รทบทวน ณ ทุกวันที่ร�ยง�นว่�มีข้อบ่งชี้เรื่องก�รด้อยค่�หรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้

ก�รดอ้ยค�่จะทำ�ก�รประม�ณมลูค�่ของสนิทรพัยท์ีค่�ดว่�จะไดร้บัคนื มลูค�่ทีค่�ดว่�จะไดร้บัคนืจะถกูประม�ณในช่วงเวล�เดียวกนั

ของแต่ละปี

  ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�รับรู้เม่ือมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่�ต�มบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

สูงกว่�มูลค่�ท่ีจะได้รับคืน ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�รับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเว้นแต่เมื่อมีก�รกลับร�ยก�ร

ก�รประเมินมูลค่�ของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้�ของและมีก�รด้อยค่�ในเวล�ต่อม� ในกรณีน้ี

จะรับรู้ในส่วนของเจ้�ของ

  เม่ือมีก�รลดลงในมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ท�งก�รเงินเผื่อข�ย ซึ่งได้บันทึกในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมี 

คว�มชัดเจนว่�สินทรัพย์ดังกล่�วมีก�รด้อยค่� ยอดข�ดทุนซึ่งเคยบันทึกในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน

โดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ท�งก�รเงินดังกล่�ว ยอดข�ดทุนที่บันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุนเป็นผลต่�งระหว่�งมูลค่�ต�มบัญชี 

กบัมูลค่�ยติุธรรมในปจัจุบนัของสนิทรพัย ์หกัข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค่�ของสินทรัพยท์�งก�รเงนินัน้ ๆ  ซึง่เคยรับรู้แล้วในกำ�ไรหรือข�ดทุน

  ก�รคำ�นวณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน

  มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์ท�งก�รเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อข�ย คำ�นวณโดยอ้�งอิงถึงมูลค่�ยุติธรรม

  มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ท�งก�รเงิน หม�ยถึง มูลค่�จ�กก�รใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่�

ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทนุในก�รข�ยแลว้แตม่ลูค�่ใดจะสูงกว่� ในก�รประเมนิมลูค�่จ�กก�รใช้ของสินทรัพยค์ำ�นวณโดยประม�ณ

ก�รกระแสเงินสดที่จะได้รับในอน�คตจะคิดลดเป็นมูลค่�ปัจจุบันโดยใช้อัตร�คิดลดก่อนคำ�นึงถึงภ�ษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่� 

ทีอ่�จประเมนิไดใ้นตล�ดปจัจบุนั ซ่ึงแปรไปต�มเวล�และคว�มเสีย่งทีม่ตีอ่สนิทรพัย ์สำ�หรบัสนิทรพัยที์ไ่มก่่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดรบั

โดยอิสระจ�กสนิทรพัยอ์ืน่ จะพิจ�รณ�มลูค�่ทีค่�ดว�่จะไดร้บัคนืรวมกบัหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่่อให้เกดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เก่ียวขอ้งดว้ย

  ก�รกลับร�ยก�รด้อยค่�

  ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงิน จะถูกกลับร�ยก�รเมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภ�ยหลัง 

และก�รเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ที่เคยรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน ก�รกลับร�ยก�รจะถูกบันทึกในกำ�ไร 

หรือข�ดทุน ส่วนสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อข�ย ก�รกลับร�ยก�รจะถูก รับรู้โดยตรงในกำ�ไรข�ดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
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  ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่  

ท่ีออกร�ยง�นว่�มีข้อบ่งชี้เรื่องก�รด้อยค่�หรือไม่และจะถูกกลับร�ยก�ร ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รที่ใช้ในก�รคำ�นวณ 

มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�จะถูกกลับร�ยก�รเพียงเท่�ที่มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่�มูลค่� 

ต�มบัญชีภ�ยหลังหักค่�เสื่อมร�ค�หรือค่�ตัดจำ�หน่�ย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีก�รบันทึกข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ม�ก่อน

 4.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
  ผลประโยชนร์ะยะส้ันของพนกัง�น รับรู้มลูค�่ทีค่�ดว�่จะจ่�ยชำ�ระเปน็ค่�ใชจ้�่ยในกำ�ไรหรือข�ดทนุเมือ่พนกัง�นทำ�ง�นให้

  ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น - โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ (Retirement Benefit) 

  ต�มกฎหม�ยแรงง�นและนโยบ�ยก�รจ้�งง�น บสย. จะจ่�ยเงินชดเชยเมื่อเกษียณอ�ยุ ซึ่งต�มม�ตรฐ�นก�รบัญช ี

ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น ในก�รประม�ณก�รภ�ระหนี้สินก�รจ่�ยค่�ตอบแทนเมื่อพนักง�นเกษียณอ�ยุ และ 

ก�รจ่�ยร�งวัลก�รประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์ของพนักง�นคำ�นวณต�มหลักคณิตศ�สตร์์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่่ละหน่วย 

ที่ประม�ณก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) ซ่ึงนำ�ข้อมูลจ�กประสบก�รณ์ม�เป็นปัจจัยในก�รประม�ณก�รจ�กมูลค่� 

ปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีค�ดว่�จะต้องจ่�ยในอน�คต และคำ�นวณคิดลดด้วยอัตร�ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ�ลไทย 

ของสม�คมตร�ส�รหนี้ไทย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประม�ณก�รหนี้สิน ผลแตกต่�งเพิ่มขึ้นหรือลดลงจ�กก�รประม�ณก�ร 

ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่ปรับค่�ให้เหม�ะสมกับ บสย. ในแต่่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยหรือร�ยได้ในงวดนั้น สำ�หรับ

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักง�นในอดีตทั้งจำ�นวนปรับกับข�ดทุนสะสมยกม�ต้นปี 2554 และทบทวนปัจจัยในก�รคำ�นวณทุกปี

  กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้เข้�กำ�ไรสะสม 

ผ่�นกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำ�นวนและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำ�ไรสะสม

  ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น - โครงก�รสมทบเงิน

  โครงก�รสมทบเงิน เป็นโครงก�รผลประโยชน์ที่ บสย. จ่�ยสมทบเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอนไปยังกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 

ที่เป็นอีกกิจก�รแยกต่�งห�ก โดย บสย. ไม่มีภ�ระผูกพันต�มกฎหม�ย หรือโดยอนุม�นที่จะต้องจ่�ยสมทบเพิ่มเติม โดยส่วนที่ บสย. 

จ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จะบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เกิด 

ร�ยก�ร

  กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�น บสย. ได้จดทะเบียนกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�นเป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติกองทุน 

สำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักง�นจ่�ยสมทบเข้�กองทุนในอัตร�ร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนพนักง�น และ บสย. จ่�ยสมทบ 

ในอัตร�ร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักง�น ต�มอ�ยุก�รทำ�ง�นของพนักง�น บสย. โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน 

เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้จัดก�รกองทุน  

 4.15 ภาษีเงินได้
  บสย. จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม พ.ศ. 2534 มีฐ�นะเป็นนิติบุคคล 

ต�มพระร�ชบัญญตัดิงักล�่ว โดย บสย. ไมเ่ข�้ลกัษณะเปน็ “บรษัิทหรอืห�้งหุ้นส่วนนติบิคุคล” ต�มม�ตร� 39 แหง่ประมวลรษัฎ�กร 

บสย. จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภ�ษีเงินได้นิติบุคคลต�มส่วน 3 หมวด 3 แห่งประมวลรัษฎ�กรและกิจก�รของบรรษัทฯ ได้รับ

ยกเว้นภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะต�มพระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กร ว่�ด้วยก�รยกเว้นภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ (ฉบับที่ 257) 

พ.ศ. 2535 และได้รบัยกเว้นอ�กรแสตมปต์�ม (19) ของม�ตร� 6 แหง่พระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรษัฎ�กร ว�่ด้วยก�ร 

ยกเว้นรัษฎ�กร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กร ว่�ด้วยก�รยกเว้น

ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (ฉบับที่ 258) พ.ศ. 2535

 4.16 กำาไรต่อหุ้น
  กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยก�รนำ�กำ�ไรสุทธิหรือข�ดทุนสุทธิสำ�หรับปีที่เป็นของหุ้นส�มัญห�รด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกและชำ�ระแล้ว
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 4.17 รายได้และค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
  ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ บสย. ดำ�เนินก�ร ดังนี้

  ร�ยได ้แสดงร�ยก�รจ�กร�ยไดค่้�ธรรมเนยีมค้ำ�ประกนัโครงก�รทีไ่ดร้บัอนมุตัจิ�กมตคิณะรฐัมนตรแีละร�ยได้อ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง

  ค�่ใชจ้�่ย แสดงร�ยก�รค�่ใชจ่้�ยทีเ่กีย่วขอ้ง และก�รปนัสว่นต�มสดัสว่นของภ�ระค้ำ�ประกันแตล่ะโครงก�ร ณ วันสิน้งวด 

ของแต่ละรอบบัญชี

 4.18 การดำารงเงินกองทุน
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีสินทรัพย์เสี่ยงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งสิ้นเป็นอัตร�ส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงต�มหลักเกณฑ์

วิธีก�รและเงื่อนไขที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด ดังนี้

   ทุนจดทะเบียน ชำ�ระแล้ว

   ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย

   กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจ�กก�รจัดสรร

  บสย. ได้ประเมินองค์ประกอบของสินทรัพย์ที่นำ�ม�คำ�นวณก�รดำ�รงเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต�มประก�ศธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย ที่ สกส. 15/2562 ลงวันที่ 2 กันย�ยน 2562 เร่ือง หลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลเงินกองทุนของสถ�บันก�รเงิน 

เฉพ�ะกิจโดยให้ใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2562 เป็นต้นไป แล้วไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ของ บสย.

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. จำ�แนกเงินกองทุนไว้ดังนี้

 4.19 การนำาเครื่องมือทางการเงินมาปฏิบัติ
  บสย. อยู่ระหว่�งก�รประเมินผลกระทบที่อ�จมีต่องบก�รเงินในปีที่เริ่มนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี และม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงินดังกล่�วม�ถือปฏิบัติ อย่�งไรก็ต�มกระทรวงก�รคลังโดยสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลังได้แจ้งให้สถ�บันก�รเงินของรัฐ 

เตรยีมคว�มพรอ้มในก�รปฏิบตัติ�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ ฉบบัที ่9 (Thai Financial Reporting Standards 9 : TFRS 9) 

เร่ือง เคร่ืองมือท�งก�รเงิน (Financial Instruments) เพ่ือจะได้รับทร�บผลกระทบท่ีแท้จริง และเพ่ือส�ม�รถเตรียมม�ตรก�รรองรับ

ที่เหม�ะสม รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังเห็นชอบให้ขย�ยระยะเวล�ก�รปฏิบัติต�ม TFRS 9 ของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ 

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เงินกองทุนชั้นที่ 1

ทุนชำ�ระแล้ว  6,702.47  6,702.47 

ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย  472.06  446.77 

กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจ�กก�รจัดสรร  1,854.38  2,073.89 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1  9,028.91  9,223.13 

หน่วย : ร้อยละ

2564 2563

อัตร�ส่วนเงินกองทุน

อัตร�ส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เงินกองทุนชั้นที่ 1 32.58 41.76
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(Specialized Financial Institutions : SFIs) ออกไปอกี 5 ปจีนถึงวันท่ี 1 มกร�คม 2568 ทัง้นี ้ห�กสถ�บนัก�รเงินเฉพ�ะกิจแหง่ใด 

ประสงคจ์ะปฏบิตัติ�ม TFRS 9 แทนหลกัเกณฑก์�รจดัทำ�บญัชแีละก�รร�ยง�นก�รเงนิสำ�หรบัสถ�บนัก�รเงนิเฉพ�ะกิจ ต�มประก�ศ

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2564 ลงวันที่ 9 เมษ�ยน 2564 ได้ก่อนวันที่ 1 มกร�คม 2568 ก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 

ต�มคว�มสมัครใจ ซึ่งฝ่�ยบริห�รของ บสย. อยู่ระหว่�งพิจ�รณ�ผลกระทบถึงก�รที่ บสย. ชะลอก�รใช้ TFRS 9

5. การบริหารความเสี่ยง
 5.1 ข้อมูลความเสี่ยง
  5.1.1 คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (Credit Risk)

    คว�มเสีย่งด�้นเครดติ (ก�รค้ำ�ประกนัสินเช่ือ) หม�ยถงึ คว�มเส่ียงทีเ่กดิจ�กลูกค�้ที ่บสย. ใหก้�รค้ำ�ประกันสนิเช่ือ 

ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้คืนสถ�บันก�รเงินผู้ให้กู้ได้ หรือคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กโอก�สที่ลูกค้�อ�จไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้คืนได้ (Potential 

Event of Default) จนเปน็เหตใุห ้บสย. อ�จตอ้งจ�่ยค�่ประกันชดเชย ซึง่อ�จส่งผลกระทบต่อฐ�นะเงนิกองทนุและร�ยไดข้อง บสย.

    บสย. มกี�รกำ�หนดเป�้หม�ยก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือใหส้�ม�รถตอบสนองตอ่พันธกจิและมคีว�มสอดคล้องกบันโยบ�ย 

ของภ�ครัฐ โดยคำ�นึงถึงคว�มเส่ียงและสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ ซ่ึง บสย. ได้มีก�รออกผลิตภัณฑ์ก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือแบบ Portfolio 

Guarantee Scheme ที่เป็นรูปแบบก�รค้ำ�ประกันที่ส�ม�รถควบคุมคว�มเส่ียงได้และมีก�รพัฒน�และปรับปรุงเครื่องมือ 

บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตอย่�งต่อเนื่องอ�ทิเช่น แบบจำ�ลอง Credit Scoring ให้มีคว�มถูกต้อง คว�มแม่นยำ�และเป็นปัจจุบัน 

เพือ่ใชส้นบัสนนุก�รค้ำ�ประกนัสนิเชือ่ให้มปีระสทิธภิ�พม�กขึน้ รวมถงึก�รกำ�หนดเพด�นคว�มเสีย่งในก�รตดิต�มและควบคุมลกูหน้ี 

NPGs (Non Performing Credit Guarantee : NPGs) ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต โดยได้มี 

ก�รดำ�เนินม�ตรก�รในก�รป้องกันและแก้ไขหนี้ NPGs ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยและเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ยังพอมีศักยภ�พให้

ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้ รวมทั้งเป็นก�รลดคว�มเสียห�ยให้แก่ บสย. นอกจ�กนี้ยังมีก�รจัดทำ�ก�รทดสอบภ�วะวิกฤต (Stress Testing) 

เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อคว�มเพียงพอของเงินกองทุน

  5.1.2 คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด (Market Risk)

    คว�มเส่ียงด้�นตล�ด หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่ บสย. อ�จจะเกิดคว�มเสียห�ยเนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่� 

ของฐ�นะที่อยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ที่เกิดจ�กก�รเคลื่อนไหวของอัตร�ดอกเบี้ย และร�ค�หลักทรัพย์ที่มีผลกระทบในท�งลบ 

ต่อร�ยได้และเงินกองทุนของ บสย.

    5.1.2.1 คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

      คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย คือ คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�ดอกเบี้ยอันอ�จมีผล 

ทำ�ให้มูลค่�ของตร�ส�รท�งก�รเงินหรือมูลค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอน�คต 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อร�ยได้และเงินกองทุนของ บสย. จึงได้มีก�รบริห�รโครงสร้�งก�รลงทุนให้สอดคล้องกับทิศท�งอัตร�ดอกเบี้ย 

รวมถึงมีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงผ่�นเครื่องมือบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รกำ�หนดดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator 

: KRI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ผลตอบแทนจ�กก�รบริห�รก�รลงทุนเป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

    5.1.2.2 คว�มเสี่ยงด้�นร�ค�ตร�ส�รทุน (Equity Price Risk)

      คว�มเสี่ยงด้�นร�ค�ตร�ส�รทุน คือ คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ประเภท

ตร�ส�รทุนหรือหุ้นทุนที่มีผลทำ�ให้มูลค่�ของตร�ส�รท�งก�รเงินหรือมูลค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงินของ บสย. เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งในปัจจุบันและในอน�คต ซึ่งส่งผลกระทบต่อร�ยได้และเงินกองทุนของ บสย.

      บสย. มีนโยบ�ยและข้อจำ�กัดก�รลงทุน (Strategic Asset Allocation : SAA) โดยมีน้ำ�หนักก�รลงทุน 

ในตร�ส�รทนุทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิลงทนุ และมกี�รควบคมุคว�มเส่ียงโดยกำ�หนดค�่เพด�นคว�มเส่ียง ไดแ้ก่ ค�่ VaR ค�่ Beta 

และค่� Duration ของ Portfolio ที่เหม�ะสม รวมถึงกำ�หนดดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยงที่ส่งสัญญ�ณเตือนถึงผลตอบแทนจ�กก�รบริห�ร 

เงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนที่อ�จไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย
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  นอกจ�กนี้ ได้มีก�รทดสอบภ�วะวิกฤต (Stress Testing) ด้�นตล�ด เป็นร�ยไตรม�ส โดยพิจ�รณ�ผลกระทบในภ�พรวม 

ของคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด ซึ่งรวมคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย และร�ค�ตร�ส�รทุน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่� บสย. จะส�ม�รถรองรับ 

คว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นในภ�วะวิกฤต

  5.1.3 คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง (Liquidity Risk)

    คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง หม�ยถึง คว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�กก�รท่ี บสย. ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้สินและค่�ประกัน

ชดเชยต่อสถ�บันก�รเงิน เน่ืองจ�กไม่ส�ม�รถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวล� หรือไม่ส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้อย่�งเพียงพอ 

หรือส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่�ที่จะยอมรับได้ ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อร�ยได้และเงินกองทุนของ บสย.  

    บสย. มีก�รบริห�รคว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่องโดยฝ่�ยบริห�รก�รลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบก�รบริห�รและจัดก�ร

สภ�พคล่องของ บสย. และมีก�รกำ�หนดเครื่องมือและกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อใช้ในก�รระบุ ประเมิน ควบคุม ติดต�มและ

ร�ยง�นคว�มเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ฐ�นะสภ�พคล่องมีคว�มเหม�ะสมและเพียงพอในก�รรองรับก�รดำ�เนินง�นของ บสย. ทั้งใน

ภ�วะปกติและภ�วะวิกฤต

  5.1.4 คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร (Operational Risk)

    คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มเสียห�ยอันเนื่องม�จ�กก�รข�ดก�รกำ�กับดูแล 

กิจก�รที่ดี หรือข�ดธรรม�ภิบ�ลในองค์กร และข�ดก�รควบคุมที่ดี โดยอ�จเกี่ยวข้องกับกระบวนก�รปฏิบัติง�นภ�ยใน บุคล�กร 

ระบบง�น หรือ เหตุก�รณ์ภ�ยนอก และส่งผลกระทบต่อร�ยได้และเงินกองทุนของ บสย. 

    ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รของ บสย. ดำ�เนินก�รผ่�นกระบวนก�รระบุ ประเมิน ควบคุม ติดต�ม

และร�ยง�นคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งได้มีก�รนำ�เคร่ืองมือบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญม�ใช้ อ�ทิเช่น ก�รประเมิน 

ก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ก�รกำ�หนดดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) 

และก�รร�ยง�นข้อมูลเหตุก�รณ์คว�มเสียห�ย (Loss Incidents) พร้อมทั้งดำ�เนินม�ตรก�รเพื่อควบคุมคว�มเสี่ยง เป็นต้น โดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รควบคุมและก�รติดต�มคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมส�ม�รถจัดก�ร 

คว�มเสี่ยงได้อย่�งทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดคว�มเสียห�ยต่อ บสย. และลูกค้�ของ บสย. รวมถึงมีก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ 

(Business Continuity Management) เพ่ือใหม้ัน่ใจว�่ บสย. จะส�ม�รถดำ�เนนิธุรกจิไดอ้ย�่งตอ่เนือ่งภ�ยใตส้ถ�นก�รณ์ฉกุเฉนิต�่ง ๆ

 5.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน
  มูลค่�ยุติธรรม คือ ร�ค�ที่จะได้รับจ�กก�รข�ยสินทรัพย์ หรือจ่�ยชำ�ระเพื่อโอนหนี้สินระหว่�งผู้มีส่วนร่วมในตล�ดหลัก 

ณ วนัทีว่ดัมลูค�่ ในกรณไีมม่ตีล�ดหลกั จะใชต้ล�ดทีไ่ดเ้ปรยีบม�กทีส่ดุซึง่ บสย. ส�ม�รถเข�้ถงึตล�ดไดใ้นวนัทีวั่ดมลูค่� บสย. ประเมนิ

มูลค่�ยุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ท�งก�รเงินภ�ยใต้สมมติฐ�นว่�สินทรัพย์นั้นจะสร้�งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้สูงสุด

  บสย. วดัมลูค�่ยตุธิรรมโดยใชล้ำ�ดบัช้ันมูลค�่ยตุธิรรมซึง่สะทอ้นคว�มมสี�ระสำ�คญัของขอ้มลูทีใ่ชใ้นก�รประเมนิมลูค�่ ดงันี้

  ระดับ 1  อ้�งอิงร�ค�เสนอซื้อข�ยในตล�ดที่มีสภ�พคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่�งเดียวกัน

  ระดับ 2  อ�้งองิจ�กข้อมลูอืน่ทีส่งัเกตไดท้ัง้โดยท�งตรงหรอืโดยท�งออ้มทีน่อกเหนอืจ�กขอ้มลูในระดบั 1 ของสินทรพัย์

หรือหนี้สินอย่�งเดียวกัน รวมถึงร�ค�เสนอซื้อข�ยไม่ว่�ในตล�ดที่มีหรือไม่มีสภ�พคล่องของเครื่องมือท�งก�รเงินที่คล้�ยคลึงกัน 

หรือจ�กเทคนิคก�รประเมินมูลค่�โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้โดยท�งตรงหรือโดยท�งอ้อม

  ระดับ 3  อ้�งอิงข้อมูลที่ไม่ส�ม�รถสังเกตได้ ซึ่งรวมถึงกรณีวัดมูลค่�ของสินทรัพย์หรือหนี้สินจ�กเทคนิคก�รประเมิน

มูลค่� โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้และข้อมูลนั้นมีผลกระทบอย่�งมีส�ระสำ�คัญต่อมูลค่�ยุติธรรม

  ก�รโอนเปลี่ยนลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงแหล่งท่ีม�หรือระดับก�รสังเกตได้ของข้อมูล 

ที่ใช้ในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม
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6. ข้อมูลเพิ่มเติม
 6.1 เงินสด

 6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ จำ�นวน 477.77 ล้�นบ�ท เป็นเงินฝ�กธน�ค�ร

ประเภทออมทรัพย์และใบรับฝ�กเผื่อเรียก มีอัตร�ดอกเบี้ยระหว่�งร้อยละ 0.10 - 0.35 ต่อปี 

  ข้อมูลประกอบงบกระแสเงินสด

  6.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  6.2.2 เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เงินสด  0.18  0.11 

ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

กระแสร�ยวัน  3.74  0.15 

ออมทรัพย์  417.55  357.20 

รวม  421.47  357.46 

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เงินสด 0.18 0.11

รวม 0.18 0.11

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธน�ค�รพ�ณิชย์ 415.52  - 415.52 354.55  - 354.55

สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ 5.77  - 5.77 2.80  - 2.80

รวม 421.29  - 421.29 357.35  - 357.35

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เจ้�หนี้ค่�ซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ต้นงวด  0.05  0.03 

ค่�ซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์  104.94  24.78 

หัก  เงินสดจ่�ยค่�ซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์  (16.80)  (24.76)

เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ปล�ยงวด  88.19  0.05 
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หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เจ้�หนี้ค่�ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นต้นงวด  0.10  1.18 

ค่�ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  80.08  22.85 

หัก  เงินสดจ่�ยค่�ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  (72.36)  (23.93)

เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นปล�ยงวด  7.82  0.10 

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

พันธบัตรรัฐบ�ล 6,188.98 5,015.42

เงินฝ�กประจำ�ที่มีระยะเวล�ไม่เกิน 1 ปี 5,000.00 4,600.00

เงินฝ�กประจำ�ที่มีระยะเวล�ไม่เกิน 2 ปี 8,200.00 4,700.00

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10,361.00 9,990.44

หุ้นกู้ 4,175.13 2,979.43

เงินลงทุนอื่น 0.26  -   

รวม 33,925.37 27,285.29

  6.2.3 เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

 6.3 เงินลงทุนสุทธิ 
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. มีเงินลงทุนสุทธิ จำ�นวน 33,925.37 ล้�นบ�ท และ 27,285.29 ล้�นบ�ท 

ต�มลำ�ดับ มีร�ยละเอียดดังนี้

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 10,361.00 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ยแสดงด้วย 

มูลค่�ยุติธรรม ร�ยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ราคาทุน
มูลค่า

ยุติธรรม

ราคาที่
แสดงใน

งบการเงิน
ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาที่
แสดงใน

งบการเงิน

เงินฝากธนาคาร

เงินฝ�กออมทรัพย์  33.56  33.56  33.56  149.33  149.33  149.33 

เงินฝ�กประจำ�  20.10  20.10  20.10  121.00  121.00  121.00 

 53.66  53.66  53.66  270.33  270.33  270.33 
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หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ราคาทุน
มูลค่า

ยุติธรรม

ราคาที่
แสดงใน

งบการเงิน
ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาที่
แสดงใน

งบการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 

พันธบัตรรัฐบ�ล  4,915.01  4,889.37  4,889.37  4,125.19  4,172.85  4,172.85 

พันธบัตรที่ธน�ค�รเป็นผู้ออก  1,266.42  1,266.62  1,266.62  1,821.77  1,825.03  1,825.03 

พันธบัตรรัฐวิส�หกิจที่

    กระทรวงก�รคลังค้ำ�ประกัน
 -    -    -    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

หุ้นกู้ของธน�ค�ร  -    -    -    63.58  63.58  63.58 

หุ้นกู้ของสถ�บันก�รเงิน  30.12  30.02  30.02  -    -    -   

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถ�บันก�รเงิน  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

หุ้นส�มัญ  1,764.50  1,856.21  1,856.21  1,619.22  1,498.85  1,498.85 

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  0.05  0.86  0.86  -    0.08  0.08 

กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์/กองทรัสต์

    /กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น  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 

ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์

    และลูกหนี้อื่น  15.24  15.24  15.24  107.83  107.83  107.83 

เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์

    และเจ้�หนี้อื่น  (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 

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
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หน่วย : ล้านบาท

2564

TISCO SCBAM K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร

เงินฝ�กออมทรัพย์  27.53  0.93  5.10  33.56 

เงินฝ�กประจำ�  -    20.10  -    20.10 

 27.53  21.03  5.10  53.66 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 

พันธบัตรรัฐบ�ล  1,693.59  1,312.90  1,882.88  4,889.37 

พันธบัตรที่ธน�ค�รเป็นผู้ออก  295.99  710.17  260.46  1,266.62 

 1,989.58  2,023.07  2,143.34  6,155.99 

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธน�ค�ร  -    -    30.02  30.02 

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถ�บันก�รเงิน  661.91  745.25  751.98  2,159.14 

 661.91  745.25  782.00  2,189.16 

หุ้น

หุ้นส�มัญ  591.39  567.19  697.63  1,856.21 

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  -    0.31  0.55  0.86 

กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์/กองทรัสต์/ กองทุนรวม

    โครงสร้�งพื้นฐ�น  -    96.52  7.50  104.02 

 591.39  664.02  705.68  1,961.09 

ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น  -    0.18  15.06  15.24 

เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์และเจ้�หนี้อื่น  (0.33)  (0.95)  (12.86)  (14.14)

รวม  3,270.08  3,452.60  3,638.32  10,361.00 

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

   แสดงต�มมูลค่�ยุติธรรมแยกแสดงต�มร�ยผู้จัดก�รกองทุน
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  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

   แสดงต�มมูลค่�ยุติธรรมแยกแสดงต�มร�ยผู้จัดก�รกองทุน

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือข�ย โดย บสย. ได้ว่�จ้�งบริษัทหลักทรัพย์

จัดก�รกองทุนเป็นผู้ดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�ร โดยส�ม�รถลงทุนในตร�ส�รทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นตร�ส�รหน้ีของ 

มลูค�่ทรพัยส์นิสทุธ ิทัง้นีก้�รลงทนุเปน็ไปต�มนโยบ�ยและขอ้จำ�กดัก�รลงทนุของ บสย.ทีผ่�่นก�รพจิ�รณ�อนมุติัจ�กคณะกรรมก�ร 

บสย. โดยผู้บริห�รกองทุนจะได้รับค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�รกองทุนคิดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ โดยอิงกับ 

ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark)

หน่วย : ล้านบาท

2563

TISCO SCBAM K-ASSET รวม

เงินฝากธนาคาร

เงินฝ�กออมทรัพย์ 135.51 2.96 10.86 149.33

เงินฝ�กประจำ�  -   121.00  -   121.00

135.51 123.96 10.86 270.33

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 

พันธบัตรรัฐบ�ล 1,384.89 1,057.28 1,730.68 4,172.85

พันธบัตรที่ธน�ค�รเป็นผู้ออก 654.49 852.32 318.22 1,825.03

พันธบัตรรัฐวิส�หกิจที่กระทรวงก�รคลังค้ำ�ประกัน  -    -   71.96 71.96

2,039.38 1,909.60 2,120.86 6,069.84

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของธน�ค�ร  -    -    63.58  63.58 

หุ้นกู้ที่ไม่ใช่ของสถ�บันก�รเงิน  584.02  747.06  637.02  1,968.10 

 584.02  747.06  700.60  2,031.68 

หุ้น

หุ้นส�มัญ  389.53  495.86  613.46  1,498.85 

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  -    -    0.08  0.08 

กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์/กองทรัสต์/ กองทุนรวม

    โครงสร้�งพื้นฐ�น  18.82  78.91  14.26  111.99 

 408.35  574.77  627.80  1,610.92 

ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น  63.54  6.12  38.17  107.83 

เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์และเจ้�หนี้อื่น  (51.35)  (10.59)  (38.22)  (100.16)

รวม  3,179.45  3,350.92  3,460.07  9,990.44 



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 199

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันค้�งรับ 3,693.21 3,499.18

เงินชดเชยคว�มเสียห�ยโครงก�รจ�กรัฐบ�ลค้�งรับ 111.56       - 

รวม 3,804.77 3,499.18

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

โครงก�รที่ได้รับชดเชยจ�กรัฐบ�ล

- PGS 6 ทวีทุน (ปรับปรุงใหม่)  1,211.34  1,323.58  (2,534.92)  -    804.12  492.02  (84.80)  1,211.34 

- PGS ระยะที่ 7  8.10  43.37  (51.47)  -    940.03  180.63 (1,112.56)  8.10 

- PGS ระยะที่ 8  1,932.33 2,481.02 (2,216.33)  2,197.02  116.08  1,816.25  -    1,932.33 

- PGS ระยะที่ 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.สินเชื่อฟื้นฟู  -    187.05  (21.57)  165.48  -    -    -    -   

รวมโครงก�รที่ได้รับชดเชยจ�กรัฐบ�ล  3,499.18  5,284.79 (5,090.76)  3,693.21  2,197.56  2,646.39 (1,344.77)  3,499.18 

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 มีค่�ใช้จ่�ยเป็นค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�รกองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 5.77 ล้�นบ�ท 

และ 4.44 ล้�นบ�ท และมีร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รบริห�รเงิน จำ�นวน 252.03 ล้�นบ�ท และ 222.54 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 6.4 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
  ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 และ 2563 ลกูหนีร้อก�รชดเชยจ�กรฐับ�ลต�มธุรกรรมนโยบ�ยรฐั จำ�นวน 3,804.77 ล�้นบ�ท 

และ 3,499.18 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ มีร�ยละเอียดดังนี้

  รายได้ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันค้างรับ มีร�ยละเอียดดังนี้
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  เงินชดเชยความเสียหายโครงการจากรัฐบาลค้างรับ มีร�ยละเอียดดังนี้

 6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ จำ�นวน 181.37 ล้�นบ�ท และ 111.12 ล้�นบ�ท 

ต�มลำ�ดับ ประกอบด้วย

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีร�ยละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด

โครงก�รที่ได้รับชดเชยจ�กรัฐบ�ล

- 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 - ระยะที่ 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)  -   

รวมโครงก�รที่ได้รับชดเชยจ�กรัฐบ�ล  -    111.56  -    111.56  110.34  84.69  (195.03)  -   

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ 159.57 81.64

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้สุทธิ 21.80 29.48

รวม 181.37 111.12

หน่วย : ล้านบาท

2564

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

ที่ดิน  8.94  -    -    8.94  -    -    -    -    8.94 

อ�ค�ร  96.84  -    -    96.84  80.60  3.10  -    83.70  13.14 

ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร

    สำ�นักง�น  68.33  -    -    68.33  40.22  6.36  -    46.58  21.75 

เครื่องตกแต่ง  1.74  -    -    1.74  1.44  0.13  -    1.57  0.17 

เครื่องใช้สำ�นักง�น  33.08  0.51  -    33.59  30.82  0.85  -    31.67  1.92 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  81.32  104.42  -    185.74  58.45  15.74  -    74.19  111.55 
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  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ(ต่อ)

  

  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. มีค่�เสื่อมร�ค�อ�ค�รและอุปกรณ์ จำ�นวน 27.00 ล้�นบ�ท 

และ 27.16 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ได้แสดงไว้ในค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และอุปกรณ์ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 มีอ�ค�รและอุปกรณ์ร�ค�ทุนรวม 124.76 ล้�นบ�ท และ 115.14 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 

ที่คิดค่�เสื่อมร�ค�เต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่

หน่วย : ล้านบาท

2564

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

ย�นพ�หนะ  7.36  -   (3.38)  3.98  4.62  0.82 (3.38)  2.06  1.92 

ง�นระหว่�งทำ� 0.18  -    -    0.18  -    -    -    -    0.18 

รวม  297.79  104.93 (3.38)  399.34  216.15  27.00 (3.38)  239.77  159.57 

หน่วย : ล้านบาท

2563

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

ที่ดิน  8.94  -    -    8.94  -    -    -    -    8.94 

อ�ค�ร  96.84  -    -    96.84  77.50  3.10  -    80.60  16.24 

ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร

    สำ�นักง�น  65.85  2.48  -    68.33  33.78  6.44  -    40.22  28.11 

เครื่องตกแต่ง  1.68  0.06  -    1.74  1.22  0.22  -    1.44  0.30 

เครื่องใช้สำ�นักง�น  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 

ย�นพ�หนะ  7.36  -    -    7.36  3.15  1.47  -    4.62  2.74 

ง�นระหว่�งทำ�  -    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 
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  สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ มีร�ยละเอียดดังนี้

  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีค่�ตัดจำ�หน่�ยสิทธิต�มสัญญ�เช่� จำ�นวน 13.53 ล้�นบ�ท 

โดยค่�ตัดจำ�หน่�ยสิทธิต�มสัญญ�เช่�ได้แสดงไว้ในค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และอุปกรณ์ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 6.6 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 มีร�ยละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2564

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

    และลิขสิทธิ์ 100.50 18.28 - 118.78 60.84 19.62  -   80.46 38.32

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

    ระหว่�งพัฒน� 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

หน่วย : ล้านบาท

2564

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

สิทธิต�มสัญญ�

    เช่�อ�ค�ร 22.05 3.18 (2.69) 22.54 8.58 8.08 (2.69) 13.97 8.57

สิทธิต�มสัญญ�เช่� 

    เช่�ย�นพ�หนะ 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

หน่วย : ล้านบาท

2563

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

สิทธิต�มสัญญ�

    เช่�อ�ค�ร 19.74 2.31 - 22.05 - 8.58  -  8.58 17.16

สิทธิต�มสัญญ�เช่� 

    เช่�ย�นพ�หนะ 21.83  -    -   21.83  -   5.82  -   5.82 16.01

รวม 41.57 2.31  -   43.88  -   14.40  -   14.40 29.48
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หน่วย : ล้านบาท

2563

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม ราคา
สุทธิต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพิ่มขึ้น จำาหน่าย ปลายงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

    และลิขสิทธิ์ 82.14 18.32  -  100.50 43.48 17.36  -  60.84 39.66

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

    ระหว่�งพัฒน� 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

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เงินทดรองและอื่น ๆ  64.94  5.41 

ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�อื่น ๆ  1.23  2.95 

ดอกเบี้ยค้�งรับ  56.48  49.00 

เงินทดรองค่�ขึ้นศ�ล  50.62  48.88 

หัก  ค่�เผื่อด้อยค่�เงินทดรองค่�ขึ้นศ�ล  (50.62)  (48.88)

รวม  122.65  57.36 

  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. มีค่�ตัดจำ�หน่�ยจำ�นวน 19.62 ล้�นบ�ท และ 17.36 ล้�นบ�ท 

ต�มลำ�ดับ ได้แสดงไว้ในค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และอุปกรณ์ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 

และ 2563 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนร�ค�ทุนรวม 37.90 ล้�นบ�ท และ 33.43  ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับที่คิดค่�ตัดจำ�หน่�ยเต็มจำ�นวนแล้ว

แต่ยังใช้ง�นอยู่

 6.7 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. มีสินทรัพย์อื่น จำ�นวน 122.65 ล้�นบ�ท และ 57.36 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ 

มีร�ยละเอียดดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ยอดต้นงวด  10,681.54  4,701.80 

บวก  เงินชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กรัฐบ�ล  2,120.74  7,750.40 

รับเงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมคงเหลือจ�กก�รปิดโครงก�ร PGS  12.43  -   

หัก    โอนเงินชดเชยจ�กรัฐบ�ลรับรู้เป็นร�ยได้  (3,834.91)  (1,770.66)

ยอดปล�ยงวด  8,979.80  10,681.54 

 6.8 ค่าธรรมเนียมค้ำาประกันรับล่วงหน้า
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. มีค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้� จำ�นวน 5,690.79 ล้�นบ�ท 

และ 2,716.82 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ มีร�ยละเอียดดังนี้

 6.9 เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. มีเงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมจ�กรัฐบ�ล จำ�นวน 189.27 ล้�นบ�ท และ 

485.82 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ มีร�ยละเอียดดังนี้

 6.10 เงินชดเชยค่าความเสียหายโครงการ PGS จากรัฐบาล

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 เงินชดเชยคว�มเสียห�ยคงเหลือจ�กก�รปิดโครงก�ร PGS บสย. ได้โอนไปยังโครงก�รอื่น 

ที่มีมติ ครม.

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ยอดต้นงวด  2,716.82  2,388.62 

บวก รับระหว่�งงวด  7,857.66  4,543.63 

หัก   บันทึกรับรู้ร�ยได้  (4,758.08)  (4,067.37)

ยกเลิก ลดวงเงิน ดำ�เนินคดี  (115.36)  (138.07)

คืนเป็นเงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมสำ�หรับโครงก�รอื่นที่รัฐจ่�ยแทน SMEs  (10.25)  (9.99)

ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้�  5,690.79  2,716.82 

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ยอดต้นงวด  485.82  92.57 

บวก  รับเงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมจ�กรัฐบ�ล  3,257.95  1,941.83 

รับคืนค่�ธรรมเนียมเนื่องจ�กไม่ใช้วงเงิน  10.25  9.99 

หัก    โอนเป็นค่�ธรรมเนียมรับล่วงหน้�  (3,552.32)  (1,558.57)

โอนเป็นเงินชดเชยคว�มเสียห�ยสำ�หรับโครงก�รอื่นต�มมติ ครม.  (12.43)  -   

ยอดปล�ยงวด  189.27  485.82 
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หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ประม�ณก�รผลประโยชน์ของพนักง�น (ผลประโยชน์ในอดีต)  85.96  47.91 

บวก  ต้นทุนบริก�รผลประโยชน์ของพนักง�นระหว่�งงวด  10.89  39.91 

ดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักง�นระหว่�งงวด  1.03  0.92 

หัก    ต้นทุนบริก�รผลประโยชน์ของพนักง�นลดลงระหว่�งงวด  (2.17)  (2.78)

รวม  95.71  85.96 

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธันวาคม 2564

อัตร�คิดลด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 82.85

ลดลงร้อยละ 1 101.83

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 92.83

ลดลงร้อยละ 1 89.79

 6.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 
  บสย. มีภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น ต�มกฎหม�ยแรงง�น มีร�ยละเอียดดังนี้

  สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักในการคำานวณ

  ประม�ณก�รหนีสิ้นผลประโยชนข์องพนกัง�นของ บสย. มคีว�มอ่อนไหวต่อก�รเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิ�นต�่ง ๆ  ทีใ่ช้ 

ในก�รคำ�นวณก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐ�นที่เก่ียวข้องในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่อ�จ 

เป็นไปได้อย่�งสมเหตุสมผล ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2564 โดยถือว่�ข้อสมมติฐ�นอ่ืน ๆ คงท่ีจะมีผลกระทบต่อภ�ระผูกพันผลประโยชน์ 

ที่กำ�หนดไว้เป็นจำ�นวนเงินดังต่อไปนี้

2564 2563

อัตร�คิดลดเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ) 1.22 1.22

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คตต�มก�รคิดลด โดยเฉลี่ย ต่อปี (ร้อยละ) 6.50 6.50

อัตร�ก�รหมุนเวียนของพนักง�น (ร้อยละ) 2.28 4.59

อัตร�ก�รต�ย ต�ร�งมรณะไทย 2560 ต�ร�งมรณะไทย 2560

เกษียณอ�ยุ 60 ปี 60 ปี
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หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ยอดต้นงวด  8,167.07  7,395.25 

บวก  จำ�นวนที่ตั้งสำ�รองระหว่�งงวด  8,149.87  6,699.05 

เงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ยจ�กรัฐบ�ล โครงก�ร PGS  3,946.47  1,660.32 

ปรับปรุงยกเลิกก�รจ่�ยชดเชยงวดก่อน  1.69  0.03 

 20,265.10  15,754.65 

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ต่อ)

31 ธันวาคม 2564

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 82.51

ลดลงร้อยละ 1 94.56

อัตร�มรณะในอน�คต

เพิ่มขึ้น 1 ปี 92.12

ลดลง 1 ปี 91.15

หน่วย : ล้านบาท

ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย

31 ธันวาคม 2564

ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 1 2.74

ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 2 - ปีที่ 5 24.32

ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 6 - ปีที่ 10 61.13

ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 11 - ปีที่ 15 68.55

  การวิเคราะห์การครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์

  ต�ร�งต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูระยะเวล�ก�รจ�่ยชำ�ระผลประโยชนถ์วัเฉลีย่ถว่งน้ำ�หนกัของโครงก�รผลประโยชนข์องพนกัง�น

และระยะเวล�ครบกำ�หนดของก�รจ�่ยชำ�ระผลประโยชนที์ค่ำ�นวณจ�กภ�ระผกูพนัต�มโครงก�รผลประโยชนซ์ึง่ค�ดว่�จะจ�่ยชำ�ระ

ในอน�คตก่อนก�รคิดลด

 6.12 สำารองค่าประกันชดเชย
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หน่วย : ล้านบาท

โครงการ ปี 2564

โครงการ บสย.
โครงการนโยบายรัฐ 

(PGS-PSA)
รวม

โครงการ
ปกติ

PGS-Non 
PSA

รัฐชดเชย
ความเสียหาย

รัฐไม่ชดเชย
ความเสียหาย

ยอดต้นงวด  1,073.01  1,093.59  5,888.50  111.97  8,167.07 

บวก  สำ�รองค่�ประกันชดเชยระหว่�งงวด  149.13  798.29  7,335.88  0.16  8,283.46 

ตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชย - เงินชดเชย     

    ค่�คว�มเสียห�ยโครงก�รรัฐ  -   -   3,946.47 -  3,946.47

สำ�รองจ�กก�รยกเลิกก�รจ่�ย     

    ค่�ประกันชดเชยงวดก่อน  1.69  -    -    -    1.69 

หัก    ค่�ประกันชดเชยจ่�ยระหว่�งงวด  (40.02)  (507.67)  (6,137.87)  -    (6,685.56)

สำ�รองลดลงระหว่�งงวด  (133.59)  -    -    -    (133.59)

สำ�รองจ�กก�รสิ้นสุดโครงก�รค้ำ�ประกัน  -    (5.98)  -    (92.53)  (98.51)

ยอดปล�ยงวด  1,050.22  1,378.23  11,032.98  19.60  13,481.03 

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

หัก    ค่�ประกันชดเชยจ่�ยระหว่�งงวด  (6,685.56)  (7,503.18)

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร PGS TMB_3000 ล้�น  (5.85)  -   

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร PGS ร�ยสถ�บันก�รเงิน 2 (7 ปี)  -    (5.30)

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร PGS ร�ยสถ�บันก�รเงิน 3 (5 ปี)        -    (3.77)

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร PGS ร�ยสถ�บันก�รเงิน 3 (7 ปี)        (0.11)  (10.62)

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร PGS PIL 55  -    (62.37)

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร PGS PIL 56  (92.53)  -   

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร PGS Micro SMEs GSB  (0.02)  -   

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร PGS BI SCBT Y2014 (รอบ2)  -    (0.28)

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร PGS New/Start-upSMEs56  -    (2.06)

ยอดปล�ยงวด  13,481.03  8,167.07 

 6.12 สำารองค่าประกันชดเชย (ต่อ)

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชย เป็นเงินที่ บสย. กันเงินสำ�รองต�มหลักเกณฑ์และ 

คว�มรับผิดชอบท่ีกำ�หนดในหลักเกณฑ์ก�รค้ำ�ประกันแต่ละประเภทโครงก�ร และบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดที่กันเงินสำ�รองไว้ 

โดย บสย. กนัเงนิสำ�รองในสว่นทีม่ภี�ระค้ำ�ประกนั (หม�ยเหต ุ6.18) เฉพ�ะโครงก�รเดมิทีเ่ปน็ลกูหนีจ้ดัชัน้ต่ำ�กว�่ม�ตรฐ�นเปน็ตน้ไป

  สำ�รองค่�ประกันชดเชยจำ�แนกต�มประเภทก�รค้ำ�ประกันและก�รจัดชั้นหนี้ ประกอบด้วย โครงก�รปกติตั้งสำ�รอง 

ค่�ประกันชดเชย จำ�นวน 1,050.22 ล้�นบ�ท และโครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชย 

จำ�นวน 12,430.81 ล้�นบ�ท ร�ยละเอียดดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ภาระค้ำาประกัน
ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย 

เท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิ**
ภาระค้ำาประกัน

ตั้งสำารองค่าประกันชดเชย 
เท่ากับภาระค้ำาประกันสุทธิ**

จัดชั้นปกติ 1,111.72  -   1,385.75  -   

จัดชั้นกล่�วถึงเป็นพิเศษ 124.39  -   155.83  -   

จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น 120.74  76.53 74.80  29.35 

จัดชั้นสงสัย 61.77  34.89 79.51  40.98 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,057.55  938.80 2,139.71  1,002.68 

รวม 3,476.17  1,050.22 3,835.60  1,073.01 

  1. โครงก�รปกติ บสย. ได้ตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชยเท่�กับภ�ระค้ำ�ประกันสุทธิในอัตร�ร้อยละ 100 ดังนี้

   ** ภ�ระค้ำ�ประกนัสทุธ ิหม�ยถงึ ภ�ระค้ำ�ประกนัหลงัหักมลูค�่หลกัประกนัรวมดอกเบีย้ทีน่ำ�ม�ใชใ้นก�รกนัเงนิสำ�รอง

ซึ่งคำ�นวณจ�กหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชยต�มประเภทก�รค้ำ�ประกัน (หม�ยเหตุ 4.6)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ ปี 2563

โครงการ บสย.
โครงการนโยบายรัฐ 

(PGS-PSA)
รวม

โครงการ
ปกติ

PGS-Non 
PSA

รัฐชดเชย
ความเสียหาย

รัฐไม่ชดเชย
ความเสียหาย

ยอดต้นงวด  1,147.93  1,029.94  5,070.07  147.31  7,395.25 

บวก  สำ�รองค่�ประกันชดเชยระหว่�งงวด  163.07  687.36  5,994.03  27.16  6,871.62 

ตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชย - เงินชดเชย     

    ค่�คว�มเสียห�ยโครงก�รรัฐ -  -   1,660.32 -  1,660.32

สำ�รองจ�กก�รยกเลิกก�รจ่�ย     

    ค่�ประกันชดเชยงวดก่อน  -    -    0.03  -    0.03 

หัก    ค่�ประกันชดเชยจ่�ยระหว่�งงวด  (65.42)  (603.74)  (6,833.89)  (0.13)  (7,503.18)

สำ�รองลดลงระหว่�งงวด  (172.57)  -    -    -    (172.57)

สำ�รองจ�กก�รสิ้นสุดโครงก�รค้ำ�ประกัน  -    (19.97)  (2.06)  (62.37)  (84.40)

ยอดปล�ยงวด  1,073.01  1,093.59  5,888.50  111.97  8,167.07 
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หน่วย : ล้านบาท

ภาระค้ำาประกัน

2564 2563

จัดชั้นปกติ 532,755.76 364,643.60

จัดชั้นกล่�วถึงเป็นพิเศษ 33,915.23 31,547.04

จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น 7,826.45 8,330.40

จัดชั้นสงสัย 7,959.33 3,581.57

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 40,305.21 39,435.63

รวม 622,761.98 447,538.24

หน่วย : ล้านบาท

เงินชดเชยให้สถาบันการเงิน
จากการค้ำาประกันลูกหนี้สุทธิ

เงินชดเชยให้สถาบันการเงินจากการค้ำาประกันลูกหนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ

ส่วนที่ไม่มีการชดเชย
ความเสียหายจากรัฐบาล

ส่วนที่มีการชดเชย
ความเสียหายจากรัฐบาล

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  จ่�ยค่�ประกันชดเชย  545.69  669.18  -    0.13  6,137.87  6,833.89 

หัก    รับคืนค่�ประกันชดเชย  (28.86)  (26.91)  (2.45)  (25.41)  (176.26)  (139.26)

ยอดลูกหนี้ปล�ยงวด  9,570.08  9,053.25  1,001.39  1,003.84  47,563.98  41,602.37 

หัก    ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,570.08) (9,053.25) (1,001.39) (1,003.84) (47,563.98) (41,602.37)

ยอดปล�ยงวด  -    -    -    -    -    -   

  2. โครงก�ร Portfolio Guarantee Scheme (PGS) บสย. ได้ตั้งภ�ระค้ำ�ประกันและตั้งสำ�รองค่�ประกันชดเชยดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. กันเงินสำ�รองต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดในนโยบ�ยก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ 

(หม�ยเหต ุ4.6) เป็นเงนิสำ�รองค�่ประกนัชดเชยทัง้สิน้ 13,481.03 ล้�นบ�ท และ 8,167.07 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดบั สำ�หรับโครงก�ร RP 

เป็นโครงก�รที่ บสย. จะรับผิดชอบก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชยต�มอัตร�ส่วนสูญเสียที่กำ�หนดแต่ไม่เกินภ�ระค้ำ�ประกันซึ่งจำ�นวนเงิน 

ที่จะต้องประม�ณก�รนั้นจะต้องนำ�มูลค่�หลักประกันที่ข�ยได้สุทธิม�หักออกจ�กภ�ระหนี้สินทั้งหมด จึงจะกำ�หนดส่วนสูญเสีย 

ที่เกิดขึ้นเพื่อนำ�ม�ประม�ณก�รเงินสำ�รองค่�ประกันชดเชย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. ได้กันเงินสำ�รองสำ�หรับ

โครงก�ร RP จำ�นวน 850.19 ล้�นบ�ท และ 872.68 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. จ่�ยค่�ประกันชดเชยให้สถ�บันก�รเงินจ�กก�รค้ำ�ประกัน ดังนี้



รายงานประจำาปี 2564

210

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ยอดต้นงวด  (57.61)  64.62 

กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รปรับมูลค่�ของเงินลงทุนระหว่�งงวด  124.30  (122.23)

ยอดปล�ยงวด  66.69  (57.61)

 6.13 หนี้สินอื่น

 6.14 ทุนเรือนหุ้น
  ต�มพระร�ชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม พ.ศ. 2534 ให้ บสย. มีทุนประเดิม 400 ล้�นบ�ท 

โดยกระทรวงก�รคลังถือหุ้นร้อยละ 25 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 75 และตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นม� บสย. ได้รับก�รพิจ�รณ�เพิ่มทุน 

ม�เป็นระยะ ๆ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีหุ้นส�มัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุ้น ซึ่งมีมูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท 

เป็นหุ้นที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้วจำ�นวน 67,024,730 หุ้นเป็นเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ล้�นบ�ท โดยมีลำ�ดับเหตุก�รณ์ ดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงก�รคลังเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ร้อยละ 95.49 ของทุน 

ที่เรียกชำ�ระแล้ว

 6.15 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. มีกำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รปรับมูลค่�ของเงินลงทุนในกองทุน

ส่วนบุคคลให้เป็นมูลค่�ยุติธรรม จำ�นวน 66.69 ล้�นบ�ท และ (57.61) ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เงินค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันที่รัฐบ�ลจ่�ยแทน SMEs รอจ่�ยคืนลูกค้� 11.32 11.32

เจ้�หนี้อื่น 128.30 37.98

โบนัสค้�งจ่�ย 92.47 31.12

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 20.98 7.52

เจ้�หนี้ต�มสัญญ�เช่� - สุทธิ 22.87 30.51

รวม 275.94 118.45

หน่วย : ล้านบาท

ทุนประเดิม พ.ศ. 2534  400.00 

เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 3 กรกฎ�คม 2543 จำ�นวน 40 ล้�นหุ้น หุ้นละ 100 บ�ท  4,000.00 

เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 30 กรกฎ�คม 2551 จำ�นวน 3,024,730 หุ้น หุ้นละ 100 บ�ท  302.47 

เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 14 ตุล�คม 2552 จำ�นวน 20 ล้�นหุ้น หุ้นละ 100 บ�ท  2,000.00 

รวมทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว  6,702.47 
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หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ยอดต้นงวด  497.36  371.39 

กำ�ไรจัดสรรระหว่�งงวด  163.65  125.97 

ปรับลดก�รกันเงินสำ�รองจ�กเดิมอัตร�ร้อยละ 20 เป็นอัตร�ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ  (25.30)  -   

ยอดปล�ยงวด  635.71  497.36 

 6.16 ทุนสำารองตามกฎหมาย
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย จำ�นวน 635.71 ล้�นบ�ท โดย บสย. ได้กันเงินสำ�รอง 

ในอัตร�ร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ต�มข้อบังคับของ บสย. หมวดเงินสำ�รองและเงินปันผล ข้อ 77 จำ�นวน 164 ล้�น

บ�ท และที่ประชุมใหญ่วิส�มัญผู้ถือหุ้นบรรษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภ�คม 2564 ได้มีมติอนุมัติปรับลดก�รกันสำ�รอง 

ต�มกฎหม�ยจ�กผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2563 ต�มมติที่ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2564 

โดยให้ บสย. พิจ�รณ�ปรับลดก�รกันเงินสำ�รองต�มกฎหม�ยที่กำ�หนดไว้จ�กเดิม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 ในอัตร�ร้อยละ 20 

ของกำ�ไรสทุธ ิม�คำ�นวณใหมใ่นอตัร� รอ้ยละ 10 ของกำ�ไรสทุธปิระจำ�ป ี2563 เพือ่ให้ก�รจดัสรรกำ�ไรสทุธเิปน็ทนุสำ�รองต�มกฎหม�ย

ประจำ�ปี 2564 และ บสย. ได้ปรับลดก�รกันสำ�รองต�มกฎหม�ยแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภ�คม 2564 ต�มข้อบังคับของ บสย.

 6.17 เงินปันผลจ่าย
  ที่ประชุมใหญ่วิส�มัญผู้ถือหุ้นบรรษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภ�คม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผล 

จ�กผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2563 ในอัตร�หุ้นละ 2.89 บ�ท จำ�นวน 67,024,730 หุ้น รวมเป็นเงิน 193.70 ล้�นบ�ท 

ต�มมติประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2564 โดยให้ บสย. พิจ�รณ�ปรับอัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลใหม ่

ต�มจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในเอกส�รงบประม�ณ ฉบับที่ 2 ของประม�ณก�รร�ยรับประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เมื่อวันที ่

31 พฤษภ�คม 2564 บสย. ได้จ่�ยเงินปันผลต�มมติประชุมใหญ่วิส�มัญผู้ถือหุ้นบรรษัทแล้ว

 6.18 ภาระผูกพันจากภาระค้ำาประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  ก�รดำ�เนินง�นเพื่อประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อมของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 

มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ภ�ระค้ำ�ประกันต้นงวด  451,373.84  388,733.12 

เพิ่มขึ้นระหว่�งงวด  240,546.10  139,807.89 

 691,919.94  528,541.01 

ลดลงระหว่�งงวด  (65,681.79)  (77,167.17)

ภ�ระค้ำ�ประกันปล�ยงวด  626,238.15  451,373.84 

เงินสำ�รองค่�ประกันชดเชย (หม�ยเหตุ 6.12)  13,481.03  8,167.07 



รายงานประจำาปี 2564

212

หน่วย : ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  232.44  174.51 

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน  8,155.10  6,712.10 

ค่�ประกันชดเชย  (8,149.44)  (6,678.41)

ร�ยได้ดอกเบี้ยและค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสุทธิ  238.10  208.20 

ร�ยได้เงินชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  3,946.47  1,660.32 

ค่�ประกันชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  (3,946.47)  (1,660.32)

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ๆ  1,178.36  590.75 

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ๆ  (598.23)  (546.00)

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น  818.23  252.95 

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีภ�ระค้ำ�ประกัน จำ�นวน 626,238.15 ล้�นบ�ท แบ่งเป็นก�รค้ำ�ประกันโครงก�รปกติ 

จำ�นวน 3,476.17 ล้�นบ�ท และภ�ระค้ำ�ประกันโครงก�ร PGS จำ�นวน 622,761.98 ล้�นบ�ท (หม�ยเหตุ 6.12) ซึ่งภ�ระค้ำ�ประกัน

จำ�นวนดังกล่�วมีก�รกันเงินสำ�รองค่�ประกันชดเชย จำ�นวน 13,481.03 ล้�นบ�ท

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. ได้ตั้งเงินสำ�รองค่�ประกันชดเชยสำ�หรับคว�มเสียห�ยที่อ�จจะเกิดขึ้น 

จ�กภ�ระค้ำ�ประกันเป็นจำ�นวนเงิน 13,481.03 ล้�นบ�ท และ 8,167.07 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ (หม�ยเหตุ 6.12)

 6.19 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญจำาแนกตามประเภทธุรกรรม
  6.19.1  ฐานะการเงินจำาแนกตามประเภทธุรกรรม

  

  6.19.2  ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามประเภทธุรกรรม

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

สินทรัพย์รวม  38,626.37  31,420.68 

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ  421.29  357.35 

เงินลงทุนสุทธิ  33,925.37  27,285.29 

ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันรับล่วงหน้�  5,690.79  2,716.82 

เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมจ�กรัฐบ�ล  189.27  485.82 

เงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ยโครงก�ร PGS จ�กรัฐบ�ล  8,979.80  10,681.54 
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หน่วย : ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ร�ยได้จ�กก�รบริห�รเงินกองทุนส่วนบุคคล  252.03  222.54 

หัก  ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รจัดก�รกองทุน  (5.77)  (4.44)

กำ�ไรสุทธิจ�กเงินลงทุน  246.26  218.10 

หน่วย : ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ  4.19  3.69 

เงินลงทุน  200.90  152.73 

เงินชดเชยให้สถ�บันก�รเงินจ�กก�รค้ำ�ประกันลูกหนี้  0.10  4.80 

เงินชดเชยให้สถ�บันก�รเงินจ�กก�รค้ำ�ประกันลูกหนี้ต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  28.31  14.31 

รวม  233.50  175.53 

 6.20 รายได้ดอกเบี้ย

 6.21   กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

 6.22 รายได้จากการดำาเนินงานอื่น ๆ
หน่วย : ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร TMB_3000 ล้�น  5.85  -   

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร ร�ยสถ�บัน ระยะที่ 2 (7ปี)  -    1.12 

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร ร�ยสถ�บัน ระยะที่ 3 (5ปี)  -    3.76 

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร ร�ยสถ�บัน ระยะที่ 3 (7ปี)  -    3.27 

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร BI SCBT Y2014 (รอบ2)  -    0.26 

ค่�ประกันชดเชยจ่�ยสะสมจ่�ยน้อยกว่�ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม  0.13  11.56 

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมจ�กก�รยกเลิก ลดวงเงิน ก�รค้ำ�ประกัน  4.09  4.88 

ร�ยได้อื่นค่�ธรรมเนียมก�รจ่�ยค่�ประกันชดเชยโครงก�ร  0.17  0.13 

ร�ยได้อื่นค่�ธรรมเนียมออกหนังสือค้ำ�ประกัน  0.07  0.47 

ร�ยได้อื่นค่�จัดก�รค้ำ�ประกัน  14.20  7.12 

ร�ยได้จ�กก�รติดต�มค่�ประกันชดเชยและอื่น ๆ  26.94  26.59 

อื่น ๆ  1.42  3.62 

รวม  52.87  62.78 
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หน่วย : ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร 28.37 28.61

รวม 28.37 28.61

หน่วย : ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น 6.05 4.49

- ค่�โฆษณ�ประช�สัมพันธ์และพัฒน�ธุรกิจ 2.22 3.64

- ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินคดี 3.53 0.44

- ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นอื่น 0.30 0.41

ค่�ใช้จ่�ยเดินท�ง 0.10 0.17

ค่�บริก�รวิช�ชีพ 1.47 1.27

ค่�ใช้จ่�ยอื่น 1.34 3.49

รวม 8.96 9.42

 6.23 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 6.24 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญของกิจการ

  ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร หม�ยถึง ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่�ยให้แก่กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไปและ 

ผู้บรหิ�ร 6 ร�ยแรกนบัตอ่จ�กกรรมก�รและผูจ้ดัก�รทัว่ไป ต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชี ฉบบัที ่24 เรือ่ง ก�รเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคล

หรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 

  บสย. ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น โดยบันทึกรับรู้ผลประโยชน์ระยะย�วของ 

ผู้บรหิ�ร ซ่ึงประกอบดว้ยผลประโยชนข์องพนักง�นหลงัเกษยีณอ�ยตุ�มกฎหม�ยแรงง�น และต�มระเบียบสวสัดกิ�รด�้นก�รบรหิ�ร

ทรัพย�กรบุคคลของ บสย. ซึ่งผลประโยชน์ระยะย�วของผู้บริห�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564 มีจำ�นวน 0.76 ล้�นบ�ท 

โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ระยะย�วของผู้บริห�รจำ�นวนทั้งสิ้น 5.39 ล้�นบ�ท

 6.25 สินทรัพย์สภาพคล่อง
  สนิทรพัยส์ภ�พคลอ่งของ บสย. หม�ยถงึ เงนิฝ�กหรือตร�ส�รท�งก�รเงนิท่ีมีสภ�พคล่องและคว�มมัน่คงที ่บสย. ตอ้งดำ�รงไว ้

เพือ่คว�มเพยีงพอสำ�หรับก�รดำ�เนนิง�นและส�ม�รถรองรบัก�รจ�่ยค�่ประกนัชดเชย ประกอบดว้ย เงนิฝ�กทกุประเภท บตัรเงนิฝ�ก 

ตัว๋สัญญ�ใชเ้งิน ตัว๋แลกเงนิ พนัธบัตร ตัว๋เงนิคลงั ตล�ดเงนิทีม่คีว�มเสีย่งของตร�ส�รทีล่งทนุไมต่�่งจ�กขอบเขตก�รลงทนุของ บสย. 

และตร�ส�รท�งก�รเงินอื่นท่ีได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร บสย. โดยเงินฝ�กและตร�ส�รท�งก�รเงินข้�งต้นจะต้องมีอ�ยุ 

คงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ห้�มลงทุนในตร�ส�รทุน
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หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

แหล่งที่ม�ของเงินทุน

ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน  7,964.88  5,011.42 

เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมและเงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ยโครงก�รของรัฐบ�ล  5,378.69  9,692.23 

เงินกองทุนส่วนบุคคล  10,361.00  9,990.44 

รวมเงินทุนรับ  23,704.57  24,694.09 

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

เงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ยของโครงก�ร  10,632.03  9,273.86 

เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันโครงก�รของรัฐบ�ล  3,552.32  1,558.56 

รวมเงินทุนใช้ไป  14,184.35  10,832.42 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564

ไม่เกิน
1 เดือน

เกินกว่า
1 เดือน
แต่ไม่เกิน
3 เดือน

เกินกว่า
3 เดือน
แต่ไม่เกิน

1 ปี

เกินกว่า 1 ปี รวม

สินทรัพย์

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ  421.29  -    -    -    421.29 

เงินลงทุนสุทธิ  -    -    15,361.00  18,564.37  33,925.37 

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน  421.29  -    15,361.00  18,564.37  34,346.66 

  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

  บสย. มีแหล่งที่ม�ของสภ�พคล่องจ�กค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกัน เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมและเงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ย

โครงก�รของรัฐบ�ล ดอกเบี้ยรับจ�กเงินลงทุน ก�รรับคืนเงินค่�ประกันชดเชย และร�ยได้อื่น ๆ แหล่งใช้ไป เป็นก�รจ่�ยค่�ประกัน

ชดเชย ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นและร�ยจ่�ยลงทุน โดย บสย. กำ�หนดกรอบก�รดำ�รงสภ�พคล่อง ต�มนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รบริห�ร

เงินลงทุนกำ�หนด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. มีแหล่งที่ม�และใช้ไปของเงินทุน ดังนี้

 6.26 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
  ต�ร�งแสดงยอดคงเหลือของสินทรัพย์ท�งก�รเงินจำ�แนกต�มระยะเวล�คงเหลือของสัญญ� ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 

และ 2563 ดังนี้
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  ต�ร�งแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ย และจำ�นวนดอกเบี้ยสำ�หรับตร�ส�รท�งก�รเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของ บสย. สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 ดังนี้

  สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด  0.18  0.18  0.11  0.11 

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ  421.29  421.29  357.35  357.35 

เงินลงทุนชั่วคร�ว - พันธบัตรและเงินฝ�กประจำ�  23,564.37  23,564.37  17,294.85  17,294.85 

เงินลงทุนชั่วคร�ว - 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 : ล้านบาท

ปี 2563

ไม่เกิน
1 เดือน

เกินกว่า
1 เดือน
แต่ไม่เกิน
3 เดือน

เกินกว่า
3 เดือน
แต่ไม่เกิน

1 ปี

เกินกว่า 1 ปี รวม

สินทรัพย์

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ  357.35  -    -    -    357.35 

เงินลงทุนสุทธิ  -    -    14,590.44  12,694.85  27,285.29 

รวมสินทรัพย์ท�งก�รเงิน  357.35  -    14,590.44  12,694.85  27,642.64 

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ยอด
คงเหลือ
เฉลี่ย

จำานวน
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย

(ร้อยละ)

ยอด
คงเหลือ
เฉลี่ย

จำานวน
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ  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 
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  ระดับของมูลค่�ยุติธรรมของเคร่ืองมือท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ยุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำ� ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 

วันที่ 31 ธันว�คม 2563 มีดังนี้

 6.27 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
  บสย. มีกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ระดับ 1 ระดับ 2 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ  421.29  -    421.29  357.35  -    357.35 

เงินลงทุนสุทธิ

- เงินฝ�ก  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 

- เงินลงทุนอื่น  -    0.26  0.26  -    -    -   

รวม  13,621.29  20,725.37  34,346.66  9,657.35  17,985.29  27,642.64 

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

กำ�ไรสุทธิ (หน่วย : ล้�นบ�ท)  818.23  252.95

ห�ร  จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่�ย

        และชำ�ระแล้ว (หน่วย : ล้�นหุ้น)
 67.02  67.02 

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น (หน่วย : บ�ท)  12.21  3.77 

บสย. ไม่มีกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
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 6.28 ธุรกรรมนโยบายรัฐ
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 และ 2563 บสย. มีข้อมูลโดยสรุปสำ�หรับธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ ดังนี้

  ค่�ใช้จ่�ยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐเป็นก�รปันส่วนค่�ใช้จ่�ยต�มธุรกรรมและสัดส่วนภ�ระค้ำ�ประกันแต่ละโครงก�ร 

ณ วันสิ้นงวดของแต่ละรอบบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

สินทรัพย์และหนี้สิน

สินทรัพย์

ลูกหนี้รอก�รชดเชยจ�กรัฐบ�ลต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  3,804.77  3,499.18 

รวมสินทรัพย์  3,804.77  3,499.18 
หนี้สิน

เงินอุดหนุนค่�ธรรมเนียมจ�กรัฐบ�ล (หม�ยเหตุ 6.9)  189.27  485.82 

เงินชดเชยค่�คว�มเสียห�ยโครงก�ร PGS จ�กรัฐบ�ล (หม�ยเหตุ 6.10)  8,979.80  10,681.54 

รวมหนี้สิน  9,169.07  11,167.36 
รายได้และค่าใช้จ่าย

ร�ยได้จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ

ร�ยได้ดอกเบี้ย - เงินชดเชยให้สถ�บันก�รเงินจ�กก�รค้ำ�ประกันลูกหนี้       

    ต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ
 28.31  14.31 

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  7,329.58  5,993.50 

ร�ยได้เงินชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  3,946.47  1,660.32 

ร�ยได้อื่น  879.22  309.87 

รวมร�ยได้จ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  12,183.58  7,978.00 

ค่�ใช้จ่�ยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ

ค่�ประกันชดเชย  (7,335.57)  (6,000.63)

ค่�ประกันชดเชยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ  (3,946.47)  (1,660.32)

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น  (540.87)  (479.79)

ค่�ใช้จ่�ยโครงก�ร พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู  (1.85)  -       

รวมค่�ใช้จ่�ยจ�กธุรกรรมนโยบ�ยรัฐ                            (11,824.76)  (8,140.74)

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รดำ�เนินง�น  358.82  (162.74)
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7. ผลการดำาเนินงานโครงการ PGS ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและโครงการ บสย.
 ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีโครงก�ร PGS ต�มธุรกรรมนโยบ�ยรัฐที่ได้เริ่มค้ำ�ประกันตั้งแต่ปี 2552 และส้ินสุดอ�ย ุ

โครงก�รในปี 2564 จำ�นวน 4 โครงก�ร คือ PGS TMB 3000 ล้�น, ร�ยสถ�บันก�รเงิน ระยะ 3 (7ปี), PGS Micro SMEs GSB และ 

PIL 56 และมีสว่นต่�งจ�กก�รจ�่ยค�่ประกนัชดเชยสะสมนอ้ยกว่�ค่�ธรรมเนยีมค้ำ�ประกนัสะสม ณ วนัสิน้อ�ยกุ�รค้ำ�ประกนัโครงก�ร 

รวม จำ�นวน 98.51 ล้�นบ�ท ซึ่งต�มข้อตกลงที่ บสย. มีต่อสถ�บันก�รเงินผู้ให้กู้ ห�กโครงก�รที่มีส่วนต่�งค่�ประกันชดเชยสะสม 

จ�่ยนอ้ยกว�่ค�่ธรรมเนยีมค้ำ�ประกนัสะสม ณ วนัสิน้อ�ยกุ�รค้ำ�ประกันโครงก�รแลว้ บสย. จะจ�่ยผลตอบแทนใหแ้กส่ถ�บนัก�รเงนิ

ผู้ให้กู้ในอัตร�ร้อยละ 50 ของผลต่�งฯ และเงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งในปี 2564 บสย. ไม่มีโครงก�รใดที่ต้องจ่�ยส่วนต่�งค่�ประกันชดเชย

สะสมจ่�ยน้อยกว่�ค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสะสม ณ วันสิ้นอ�ยุก�รค้ำ�ประกันของโครงก�รดังกล่�ว

8. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บสย. มีหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รถูกฟ้องร้องคดี มีทุนทรัพย์ที่ฟ้อง จำ�นวน 7.00 ล้�นบ�ท 

โดยคดีอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลอุทธรณ์ จำ�นวน 2.00 ล้�นบ�ท ศ�ลปกครองกล�ง จำ�นวน 3.00 ล้�นบ�ท และสำ�นักง�น

อัยก�รสูงสุด จำ�นวน 2.00 ล้�นบ�ท 

9. มาตรการช่วยเหลือท่ีสำาคัญตามประกาศของ ธปท. สืบเน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 (COVID - 19)
  มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยระยะที่ 1
  เมื่อวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2563 ธปท. ได้ออกม�ตรก�รในก�รจัดชั้นลูกหนี้ที่ไม่ได้เป็นสินเชื่อด้อยคุณภ�พ (Non - NPL) 

ในกรณีที่สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจเชื่อได้ว่�ลูกหนี้ส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มแผนก�รปรับโครงสร้�งหนี้ได้ โดยส�ม�รถจัดชั้นลูกหน้ี 

เป็นลูกหนี้ชั้นที่ 1 หรือลูกหนี้ที่ไม่มีก�รเพ่ิมขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญของคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตได้ทันที ซึ่งลักษณะดังกล่�วถือว่�เป็น 

ก�รปรบัโครงสร�้งหนีเ้ชงิปอ้งกนั (Pre - emptive) และไมถ่อืว�่เปน็ก�รปรบัโครงสร�้งหนีท้ีม่ปีญัห� (Troubled Debt Restructuring 

: TDR) ทั้งนี้เป็นไปต�มกรอบระยะเวล�ที่ ธปท. กำ�หนดระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2564

  นอกจ�กนี้ ธปท. ได้ปรับลดค่�ธรรมเนียมกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงิน (FIDF) จ�กร้อยละ 0.46 

ของฐ�นเงินฝ�กเป็นร้อยละ 0.23 ต่อปีเป็นระยะเวล� 2 ปี รวมถึงม�ตรก�รช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจ�ก 

ก�รข�ดสภ�พคล่องในตล�ดก�รเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility : MFLF) ต�มลำ�ดับ บสย. ไม่มีร�ยก�รดังกล่�วจึงไม่ม ี

ผลกระทบทั้งจ�กม�ตรก�รปรับลดค่�ธรรมเนียมของ FIDF และม�ตรก�รช่วยเหลือกองทุนรวม

  ในระหว�่งปส้ิีนสุดวนัที ่31 ธนัว�คม 2564 บสย. ไดเ้ข�้รว่มโครงก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืลกูหนีท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยในชว่ง

ระยะเวล�ตั้งแต่เดือนมกร�คม 2564 ถึงเดือนธันว�คม 2564 มีลูกหนี้จ�กก�รค้ำ�ประกันเข้�ร่วมโครงก�รลูกหนี้จ�กก�รค้ำ�ประกัน

เข้�ร่วมโครงก�รของปี 2564 จำ�นวน 146 ร�ย จำ�นวนเงิน 533.01 ล้�นบ�ท โดยแยกเป็น 2 ม�ตรก�รดังนี้

  1. ม�ตรก�รพักชำ�ระหนี้ระยะเวล�สูงสุด 6 เดือน ( ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 2564  จำ�นวน 49 ร�ย ค่�ประกันชดเชยจำ�นวน 

145.13 ลบ.)

  2.  ม�ตรก�รลดค่�งวดเป็นระยะเวล�สูงสุด 6 เดือน ( ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. 2564  จำ�นวน 97 ร�ย ค่�ประกันชดเชยจำ�นวน 

387.88 ลบ.)

  มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยระยะที่ 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุน�ยน 2563 ธปท. ได้ออกม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือลูกหนี้ร�ยย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถ�นก�รณ์ระบ�ด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2 ดังนี้
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  1)  ปรับลดเพด�นดอกเบี้ย ค่�บริก�รต่�ง ๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ยฯ) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล 

ภ�ยใต้กำ�กับเป็นก�รทั่วไป ร้อยละ 2 - 4 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2563

  2)  ก�รขย�ยวงเงินบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภ�ยใต้ก�รกำ�กับ จ�กเดิม 1.5 เท่� เป็น 2 เท่� สำ�หรับลูกหนี้ที่ 

มีร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำ�กว่� 30,000.00 บ�ท เป็นก�รชั่วคร�ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2564

  3)  ม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือลูกหนี้ร�ยย่อยระยะที่สอง มีผลต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2563 โดยขย�ยขอบเขตและ 

ระยะเวล�ก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ร�ยย่อยที่ได้รับผลกระทบจ�กโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID - 19) และไม่เป็น 

สินเชื่อด้อยคุณภ�พ (Non - NPL) ณ วันที่ 1 มีน�คม 2563 

  เพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รเงินของ ธปท. ผ่�นก�รลดอัตร�ดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดภ�ระให้กับลูกหนี้ 

รวมถึงลดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID - 19) เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับก�รปรับลดอตัร�ดอกเบีย้นโยบ�ยของ ธปท. และม�ตรก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืเรง่ดว่นดงักล�่วโดย บสย. ไดอ้อกม�ตรก�ร

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในทุกกลุ่มธุรกิจ ผ่�นก�รพักชำ�ระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ก�รปรับลดดอกเบี้ยและก�รขย�ยระยะเวล� 

ก�รผ่อนชำ�ระ รวมถึง บสย. ได้มีม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) ต�มนโยบ�ย

ของ ธปท. ในก�รสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เงื่อนไขผ่อนปรน (Soft loan)

  ก�รวัดมูลค่�ของผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น บสย. ส�ม�รถพิจ�รณ�ให้น้ำ�หนักของข้อมูลที่มีก�รค�ดก�รณ์

ไปในอน�คตที่เกิดจ�กภ�วะวิกฤตชั่วคร�ว เป็นน้ำ�หนักที่น้อยกว่�ข้อมูลที่สะท้อนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้จ�กประสบก�รณ์ 

ในอดีต

10. การอนุมัติงบการเงิน
 คณะกรรมก�ร บสย. ได้อนุมัติงบก�รเงินนี้ เมื่อวันที่ 28 มีน�คม 2565
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  เจตนารมณก์ารดำาเนนิงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 บสย. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งองค์กรให้มีคว�มย่ังยืนและเป็นส่วนหน่ึงในก�รสร้�งเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้�วหน้� 

ภ�ยใต้ค่�นิยม “กำ�กับดูแลด้วยหลักธรรม�ภิบ�ลที่ผลักดันก�รเติบโตขององค์กรอย่�งยั่งยืน (Governance for Sustainable 

Growth)” บสย. ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในด้�นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จักปฏิบัติพันธกิจและ 

ทำ�ธุรกรรมต่�ง ๆ ด้วยคว�มรับผิดชอบ และคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกภ�คส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้� ลูกค้� ชุมชนและสังคม อย่�งเป็นธรรม 

และเต็มคว�มส�ม�รถ จึงได้กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภ�ยใต้ 

หลกัพ้ืนฐ�นท�งจริยธรรม หลักก�รกำ�กับดแูลกจิก�รทีดี่ ควบคู่กับก�รนำ�เป�้หม�ย 

ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน (SDGs) และม�ตรฐ�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อมต�ม ISO 26000 (ISO 26000 Social Responsibility) 

โดยมุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนก�รธุรกิจหลัก 

ก�รนำ�สมรรถนะหลักและคว�มส�ม�รถพิเศษขององค์กรม�พัฒน�และ 

สนบัสนนุชมุชน เพือ่ใหเ้กิดคว�มเปน็ธรรมตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ�่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

และรักษ�ดุลยภ�พของก�รดำ�เนินง�นทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม 

และส่ิงแวดล้อม อันจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน สอดคล้องต�มนโยบ�ย 

ก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนของ บสย. ที่จะช่วยส่งเสริมให้ องค์กร สังคมและชุมชน 

เกิดก�รพัฒน�และพึ่งพ�ตนเอง ได้อย่�งยั่งยืน

  กิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

 บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) มแีนวท�งในก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมก�รแสดงคว�มรับผิดชอบตอ่สงัคม

และส่ิงแวดล้อม ประจำ�ปี 2564 (CSR) ในก�รร่วมพัฒน�องค์กร ชุมชน และสังคมอย่�งย่ังยืน  โดยมุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นคว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในกระบวนก�รธุรกิจหลัก ก�รนำ�สมรรถนะหลักและคว�มส�ม�รถพิเศษขององค์กรม�พัฒน�และสนับสนุนชุมชน รวมถึง 

ก�รสร้�งจิตสำ�นึกและก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น ในก�รพัฒน�ประเทศช�ติ สังคม ชุมชนที่สำ�คัญ และองค์กร ให้แข็งแกร่งข้ึน 

ต�มแนวท�งของม�ตรฐ�นแนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เป็นกรอบในก�รกำ�หนดกิจกรรม เพื่อแสดงให้สังคมและ

ชุมชนเข้�ใจรับรู้คว�มตั้งใจของ บสย. ในก�รมีส่วนร่วมแสดงคว�มรับผิดชอบต่อประเทศช�ติ สังคม และเศรษฐกิจ

   ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ 

 บสย. ส�ม�รถบูรณ�ก�รคว�มรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่� ยุทธศ�สตร์นี้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบูรณ�ก�ร 

คว�มรบัผดิชอบตอ่สังคมภ�ยในหว่งโซค่ณุค�่ตัง้แตต่น้น้ำ� (Upstream) คอื คูค่�้/ผูส้ง่มอบ ผ�่นม�สูก่ล�งน้ำ� (Midstream) คือ บสย. 

จนถึงปล�ยน้ำ� (Downstream) คือ ผู้ใช้บริก�ร บสย. โดยได้จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) มุ่งเน้น 

ก�รให้บริก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นต่�ง ๆ ในก�รดำ�เนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบก�ร เช่น ให้คำ�ปรึกษ�ท�งก�รเงิน ว�งแผนธุรกิจ ประส�น

กับธน�ค�รต่�ง ๆ ตลอดจนก�รฝึกอบรม และพัฒน�ในธุรกิจให้เติบโตอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจำ�นวนผู้ประกอบก�ร SMEs 

ที่เข้�ม�ใช้บริก�รปรึกษ�กับศูนย์ฯ (ข้อมูลวันที่ 31 ธันว�คม 2564) รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 1,611 ร�ย แบ่งเป็น 
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  1)  ก�รปรึกษ�ด้�นก�รขอสินเชื่อ จำ�นวน 1,047 ร�ย 

  2)  ปรับโครงสร้�งหนี้ จำ�นวน 372 ร�ย 

  3)  พัฒน�ธุรกิจ จำ�นวน 192 ร�ย

 รวมทั้งยังมีก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ เพื่อช่วยเหลือ SMEs ดังนี้

   กิจกรรมศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs

 ตลอดปี 2564 ศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs บสย. หรือ บสย. F.A. Center ให้บริก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs 

ทีป่ระสบปญัห�ด�้นธรุกจิ ดว้ยก�รใหค้ำ�ปรกึษ�และขอ้แนะนำ�กับ SMEs โดยไมเ่สียค�่ใช้จ�่ยแตอ่ย�่งใด ตอบสนองตอ่คว�มตอ้งก�ร

ขอรบัคำ�ปรกึษ�ทัง้ในด�้นก�รขอสนิเชือ่ ด�้นก�รปรบัโครงสร้�งหนี ้ก�รแก้ไขหนี ้และด�้นก�รพัฒน�ธุรกิจ/ปรับปรุงธุรกิจ โดย บสย. 

F.A. Center ไดจั้ดเตรยีมผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วช�ญท�งด�้นก�รเงินรว่มกบักระทรวงพ�ณชิย/์ธน�ค�รแหง่ประเทศไทย/สม�พนัธ ์

SMEs /สภ�อุตส�หกรรม/สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย/สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�รมห�ชน) เพื่อให้คำ�ปรึกษ�ทั้งในรูปแบบ 

ออฟไลน์และออนไลน์ ส�ม�รถบริก�รให้คำ�ปรึกษ�ผู้ประกอบก�ร SMEs ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ โดยในปี 2564 

บสย. F.A. Center ได้ให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้ประกอบก�ร SMEs จ�กทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,158 ร�ย

   บสย. F.A. Center สัญจรช่วย SMEs สมาชิก สอท. เตรียมตัวกู้เงิน

 น�ยวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดก�รท่ัวไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเชื่อ

อตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) กล�่วเปดิกจิกรรมรว่มกบัน�ยปรีช� ส่งวัฒน� รองประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) 

ในโครงก�รศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs สัญจร ที่ บสย. จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับ สอท. หัวข้อ “เรื่องนี้ช่วยชี้แนะ EP1 : สินเชื่อ 

ฟืน้ฟ ูอย�กกู้ต้องรู้ร�ยละเอยีด” โดยมนี�ยสุรชยั กำ�พล�นนทวั์ฒน ์ผูอ้ำ�นวยก�รศูนยท์ีป่รกึษ�ท�งก�รเงนิ SMEs เปน็วิทย�กรบรรย�ย

ให้คว�มรู้กับผู้ประกอบก�ร SMEs สม�ชิกสภ�อุตส�หกรรม 

แห่งประเทศไทย เ พ่ือติวเข้มและเตรียมคว�มพร้อมให้ 

ผู้ประกอบก�ร SMEs ทร�บร�ยละเอียดข้อกำ�หนดของ 

พระร�ชกำ�หนด ก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืและฟืน้ฟผููป้ระกอบธรุกิจ 

ที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� 

2019 พ.ศ. 2564 ก่อนก�รยืน่ขอสนิเชือ่ โดย Live ผ�่นห้องประชมุ 

แบบออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 7 พฤษภ�คม 2564

   บสย. F.A. Center สัญจรช่วย SMEs สมาชิกหอการค้าไทย เตรียมตัวกู้เงิน

 น�ยวเิชษฐ วรกลุ รองผูจ้ดัก�รทัว่ไปอ�วโุส 

ส�ยง�นบรหิ�รช่องท�งและพัฒน�ผูป้ระกอบก�ร 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม 

(บสย.) กล่�วเปิดกิจกรรมร่วมกับน�ยอธิป 

พีช�นนท์ รองประธ�นกรรมก�ร สภ�หอก�รค้�

แห่งประเทศไทย ในโครงก�รศูนย์ท่ีปรึกษ�

ท�งก�รเงิน SMEs สัญจร ที่ บสย. จัดกิจกรรม
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พิเศษร่วมกับหอก�รค้�ไทยและสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย หัวข้อ “เร่ืองนี้ช่วยชี้แนะ EP1 : สินเชื่อฟื้นฟู อย�กกู้ต้องรู้  

ร�ยละเอียด” รอบที่ 1 โดยมีน�ยสุรชัย กำ�พล�นนท์วัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs เป็นวิทย�กรบรรย�ย 

ให้คว�มรู้กับผู้ประกอบก�ร SMEs สม�ชิกหอก�รค้�ไทยและสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย เพื่อติวเข้มและเตรียมคว�มพร้อม 

ให้ผู้ประกอบก�ร SMEs ทร�บร�ยละเอียดข้อกำ�หนดของ พระร�ชกำ�หนด ก�รให้คว�มช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ 

ที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 พ.ศ. 2564 ก่อนก�รยื่นขอสินเชื่อ โดย Live ผ่�นห้องประชุม

แบบออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 19 พฤษภ�คม 2564

   บสย. F.A. Center อธิบายมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ให้ SMEs สมาชิกหอการค้าไทย

 น�ยวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดก�รท่ัวไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเชื่อ 

อุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) กล่�วเปิดกิจกรรมร่วมกับน�ยอธิป พีช�นนท์ รองประธ�นกรรมก�ร สภ�หอก�รค้� 

แห่งประเทศไทย ในโครงก�รศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs สัญจร ที่ บสย. จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับหอก�รค้�ไทยและ 

สภ�หอก�รค�้แห่งประเทศไทย หวัข้อ “เร่ืองนีช้ว่ยชีแ้นะ EP.2 พกัทรพัย ์พกัหนี ้เรือ่งนีช้ว่ยขย�ย” โดยมนี�ยสรุชยั กำ�พล�นนทวั์ฒน์ 

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs เป็นวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้กับผู้ประกอบก�ร SMEs สม�ชิกหอก�รค้�ไทย 

และสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย ให้ทร�บถึงม�ตรก�รพักทรัพย์ พักหนี้ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ท่ีมีนโยบ�ยช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภ�พ แต่ต้องใช้ระยะเวล�ในก�รฟื้นตัว 

จ�กผลกระทบของก�รระบ�ดไวรัส COVID- 19 และตอ้งก�รลด 

ภ�ระค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินที่เกิดจ�กเงินกู้ยืมกับสถ�บันก�รเงิน 

ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ส�ม�รถกลับม�ประกอบธุรกิจได้ต�มปกติ 

ในอน�คต และก�รจัดในครั้งนี้เป็นก�รจัดต่อเนื่องจ�กภ�ค 1 

ในก�รให้คว�มรู้และข้อมูลม�ตรก�รต่�ง ๆ ของภ�ครัฐ โดย 

Live ผ่�นห้องประชุมแบบออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 9 

มิถุน�ยน 2564

   บสย. จับมือกับ ธปท.ภาคเหนือ และสมาพันธ์ SME ภาคเหนือ ให้ความรู้ SMEs

 น�ยธ�รฑิธิ ์ปัน้เปีย่มรัษฎ ์ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสธน�ค�รแหง่ประเทศไทยสำ�นกัง�นภ�คเหนอื และน�ยวเิชษฐ วรกลุ รองผูจ้ดัก�ร

ทั่วไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ร่วมกล่�วเปิด 

“โครงก�รให้คว�มรู้ก�รเข้�ถึงบริก�รท�งก�รเงินแก่ผู้ประกอบก�รและที่ปรึกษ�ธุรกิจ SMEs ภ�คเหนือ” ซึ่งจะจัดในเดือนกันย�ยน 

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีน�ยสุรชัย กำ�พล�นนท์วัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs ร่วมเป็นวิทย�กรบรรย�ย 

ให้คว�มรู้ด้�นต่�ง ๆ ในครั้งที่ 2-4 โดยก�รจัดในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 มีผู้ประกอบก�รสม�ชิกสม�พันธ์ SME ภ�คเหนือ จำ�นวน 

73 ร�ย ให้คว�มสนใจเข้�ร่วมฟัง ผ่�นห้องประชุมออนไลน์ Microsoft Team เมื่อวันที่ 13 กันย�ยน 2564
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   บสย. จับมือ ธปท.ภาคเหนือ และสมาพันธ์ SME พัฒนา SMEs ภาคเหนือวางแผนปรับโครงสร้างหนี้

 น�ยสุรชัย กำ�พล�นนท์วัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ที่ปรึกษ�

ท�งก�รเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) บรรษัทประกันสินเชื่อ

อตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) เปน็วทิย�กรบรรย�ยเร่ือง “ว�งแผน

ปรบัโครงสร�้งหนี”้ ในโครงก�รอบรมคว�มรู้ด�้นก�รเงนิ ที ่ธน�ค�ร

แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นภ�คเหนือ ร่วมกับ บสย. และสม�พันธ์ 

SME ไทย ภ�คเหนอื ใหค้ว�มรูก้บัผูป้ระกอบก�ร SMEs ทีเ่ปน็สม�ชิก 

สม�พันธ์ SME ไทยภ�คเหนือ โดยก�รจัดในครั้งนี้จัดข้ึนเป็น 

คร้ังท่ี 3 และมีผู้เข้�ร่วมฟังก�รบรรย�ยจำ�นวน 54 คน ผ่�นห้องประชุม 

ออนไลน์ Microsoft Team เมื่อวันที่ 20 กันย�ยน 2564

  กิจกรรมบรรยายกับหน่วยงานพันธมิตร

   บสย. F.A. Center ให้ความรู้ SMEs ค้าขายออนไลน์

 น�ยวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดก�รท่ัวไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเชื่อ

อตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) เปน็ประธ�นเปดิก�รอบรมโครงก�รสง่เสรมิคว�มรูใ้หก้บัผูป้ระกอบก�ร SMEs (Financial Literacy) 

หลักสูตร “ข�ยของออนไลน์ จัดก�รภ�ษีอย่�งไร?” โดยมีน�ยสุรชัย 

กำ�พล�นนทวั์ฒน ์ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยท์ีป่รกึษ�ท�งก�รเงนิ SMEs และ

น�งส�วดลวรรณ์ สกุลดี “ผู้สอบบัญชีรับอนญุ�ตและกรรมก�รบรหิ�ร 

บรษัิท สำ�นกัง�น บเีอฟเอ จำ�กดั เปน็วิทย�กรใหค้ว�มรู ้ในก�รบรหิ�ร 

จัดก�รยอดข�ยและระบบบัญชี เพ่ือรองรับก�รเสียภ�ษีร�ยได้ประจำ�ปี 

โดย Live สด ท�ง Facebook Live Group กลุ่มหมอหนี้ บสย. 

ณ ศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เมื่อวันที่ 

10 กุมภ�พันธ์ 2564

   WFH อยู่บ้านกักตัวเพื่อชาติ แต่ บสย. F.A. Center ไม่กักความรู้

 น�งผก�ม�ศ สัจจพงษ์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยส่งเสริม 

ลูกค้�และพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรม 

ขน�ดย่อม (บสย.) กล่�วเปิดก�รอบรมโครงก�รส่งเสริมคว�มรู้

ให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs (Financial Literacy) ในหลักสูตร 

“SMEs แปลงโฉม ปรับให้ปังเปล่ียนให้รวย EP1.” ซ่ึงเป็นก�ร

ให้คว�มรู้ด้�น ก�รตล�ดแบบ Series เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวล� 

3 ครั้ง เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs 

ปรับกิจก�รรองรับหลังจ�กสถ�นก�รณ์ไวรัสโควิด-19 คล่ีคล�ย 

โดยมีน�ยพีรวงศ์ จ�ตุรงคกุล ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รสร้�งแบรนด์ ก�รตล�ด กลยุทธ์และก�รออกแบบ เป็นวิทย�กรบรรย�ย โดยสอน

แบบออนไลนผ์�่นระบบ Google Meet ทีว่ทิย�กรและทมีง�นทกุคนส�ม�รถ Live จ�กทีบ่�้นของตนเอง เมือ่วนัที ่6 พฤษภ�คม 2564
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   บสย. ร่วมกับพันธมิตร จัดอบรมสร้างอาชีพเตรียมพร้อมเปิดร้าน ซ่อม มอ’ไซค์

 น�งผก�ม�ศ สัจจพงษ์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยส่งเสริม 

ลูกค้�และพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) กล่�วเปิดก�รอบรมร่วมกับ

น�ยพรยิพงศ ์แจง้เจนเวทย ์รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัพฒัน�

นวัตกรรมคุณวุฒิวิช�ชีพ สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ (องค์ก�ร

มห�ชน) ในโครงก�รคณุซิง่เร�ซ่อม ซึง่เปน็คว�มรว่มมอืระหว่�ง 

บสย. สคช. ธน�ค�รออมสิน และสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

อ�ชีวศึกษ� ในก�รให้คว�มรู้กับนักศึกษ�และผู้ประกอบก�ร 

กลุ่มอ�ชีพช่�งซ่อมมอเตอร์ไซค์ โดยมีน�ยจรรยฤทธิ์ ทรงมณ ี

ที่ปรึกษ�และผู้เช่ียวช�ญประจำ�ศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เป็นวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้ หัวข้อ 

“เตรียมให้พร้อม เพื่อเปิดร้�น (ซ่อม มอ’ไซค์)” และมีนักศึกษ�ระดับอ�ชีวศึกษ�พร้อมด้วยคณ�จ�รย์จ�กวิทย�ลัยเทคนิค และ 

ผู้ประกอบก�รเจ้�ของกิจก�รร้�นซ่อมมอเตอร์ไชค์ 157 ร�ยจ�กทั่วประเทศ ให้คว�มสนใจเข้�ร่วมอบรมผ่�นห้องเรียนออนไลน์ 

Zoom Meeting เมื่อวันที่ 24 สิงห�คม 2564

   บสย. จับมือหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบ่มเพาะ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

 น�ยสรุชยั กำ�พล�นนทว์ฒัน ์ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยท์ีป่รกึษ�ท�งก�ร

เงนิ SMEs เปน็วิทย�กรบรรย�ยเรือ่ง “ตอ้งรูก่้อนกู้แบงก์” ในโครงก�ร 

Building you Resilience จัดโดยคณะกรรมก�รก�รเพิ่มคว�มเข้ม

แข็งให้กับสม�ชิกหอก�รค้�ไทยและสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย 

เพื่อบ่มเพ�ะและเตรียมตัวให้ผู้ประกอบก�ร SMEs ส�ม�รถเข้�ถึง

แหล่งเงินทุน โดยมีผู้ประกอบก�ร SMEs ที่เป็น “น้องเลี้ยง” จำ�นวน 

30 ร�ย เข้�ร่วม ผ่�นก�รอบรมออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 13 

กันย�ยน 2564

   บสย. หนุน SMEs จับตังค์หลักล้าน สอนวิธี Live สด

 น�งผก�ม�ศ สัจจพงษ์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยส่งเสริมลูกค้�และพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรม 

ขน�ดย่อม (บสย.) กล่�วเปิดก�รอบรมร่วมกับน�งส�วธัญญ�กร จันทร์สว่�ง ผู้เชี่ยวช�ญ ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�ง 

และขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย ในหลักสูตร “ไลฟ์สดยังไงให้ปัง จับตังค์

หลักล้�น EP.1” โดยมีน�งส�ววริสร� เสน�ะ เจ้�ของเพจ “Fashion 

Intrend by Varis” และช่องยูทูป “วริสร� พ�ดีย์” เป็นวิทย�กร 

ให้คว�มรู้ทั้งในด้�นแนวคิด “Mindset สำ�คัญกว่� How to” ก�รสร้�ง

แรงบันด�ลใจก�รไลฟ์สดข�ยสินค้� และก�รเร่ิมต้นอย่�งไรจ�ก 0 บ�ท

จนเป็นหลักล้�น โดยมีผู้ประกอบก�ร SMEs หล�กหล�ยประเภทกิจก�ร

ให้คว�มสนใจเข้�ร่วม ผ่�นห้องเรียนออนไลน์ Google Meet เมื่อวันที่ 

18 ตุล�คม 2564
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  การส่งเสริมผู้ประกอบการและการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

 บสย. ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบรรเท�ผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นของ บสย. เช่น ก�รจัดก�รอบรมพัฒน� 

ผู้ประกอบก�ร ชุมชนในเขตพื้นท่ีปฏิบัติก�ร โดยต่อยอดกิจกรรม บสย. สร้�งชีวิตใหม่ เป็นปีที่ 2 เพื่อจัดทำ�สื่อก�รเรียนให้แก่ 

กลุ่มผู้ด้อยโอก�ส เช่น ผู้ต้องขัง คนพิก�ร ที่ไม่ส�ม�รถจัดก�รอบรมได้ต�มม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือโควิด – 19 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�ชุมชนและสังคม โดยเน้นก�รสร้�งอ�ชีพและพัฒน�เศรษฐกิจในท้องถิ่น ภ�ยใต้ กิจกรรม CSR บสย. 

สร้�งชีวิตใหม่ “สื่อก�รเรียนในเรือนจำ�” เป็นกิจกรรมส่งเสริมคว�มรู้ด้�นก�รลงทุนประกอบธุรกิจในอน�คตต�มแนวโครงก�ร 

ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำ�ปี 2565 ของ บสย. โดยก�รดำ�เนินง�น 

ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำ�คัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำ�คัญมีคว�มเข้มแข็งด้�นก�รเงิน โดยพัฒน�

ชุมชนให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ด้�นก�รเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำ�คว�มส�ม�รถพิเศษ คุณค่�ขององค์กร 

และคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นพันธมิตรม�ช่วยพัฒน� SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่�งยั่งยืน

   บสย. ร่วมกับ มูลนิธิ ณภาฯ ต่อยอดความรู้แก่ผู้ต้องขัง ปีที่ 2 ผลิตสื่อการเรียนชีวิตใหม่ 
   เพื่อสร้างโอกาสการประกอบอาชีพในอนาคต

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ร่วมกับ มูลนิธิ ณภ�ฯ ในพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ 

เจ้�ฟ้�พัชรกิติย�ภ� นเรนทิร�เทพยวดี กรมหลวงร�ชส�ริณีสิริพัชร มห�วัชรร�ชธิด� (มูลนิธิ ณภ�ฯ ในพระร�ชดำ�ริฯ) จัดโครงก�ร 

CSR บสย. สร้�งชีวิตใหม่ ปีที่ 2 จัดทำ�สื่อก�รเรียนรู้แบบ New Normal เพื่อส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพ และสร้�งแรงบันด�ลใจ 

ให้แก่ผู้ต้องขัง ภ�ยในเรือนจำ� 

 น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธ�นกรรมก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) 

พร้อมด้วยน�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บสย. และน�งส�วนิธิชญ� ศรีสุขพรชัย กรรมก�รบริห�รมูลนิธิ ณภ�ฯ 

ในพระร�ชดำ�รฯิ รว่มบนัทกึสือ่ก�รเรียนชวีติใหม ่เพือ่สร้�งโอก�สก�รประกอบอ�ชีพในอน�คต โดย บสย. ไดน้ำ�คว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ

ด�้นก�รวเิคร�ะห ์และก�รค้ำ�ประกนัสินเชือ่ใหแ้ก ่SMEs ตลอดระยะเวล� 30 ป ีนำ�ม�ถ�่ยทอดเปน็เคลด็ลบัในก�รเข�้ถงึแหลง่เงนิทนุ 

และสร�้งแรงบันด�ลใจใหแ้กผู่ต้อ้งขงั เพือ่สร�้งโอก�สให้แกผู้่ตอ้งขังในก�รเปน็ผู้ประกอบก�รร�ยใหมใ่นอน�คตภ�ยหลังไดรั้บอิสรภ�พ 

และมีอ�ชีพอย่�งยั่งยืน เนื้อห�สื่อก�รเรียนชีวิตใหม่ ประกอบด้วย

 1) ก�รให้คว�มรู้ก�รเข้�ถึงแหล่งทุน และก�รว�งแผนก�รเริ่มเป็นผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ ผู้เชี่ยวช�ญจ�กศูนย์ที่ปรึกษ�

ท�งก�รเงิน บสย. F.A. Center

 2)  แรงบันด�ลใจในก�รเริ่มต้นธุรกิจจ�กผู้ประกอบก�ร ลูกค้�ของ บสย.โดยได้นำ�ร่องจัดส่ง “สื่อก�รเรียนชีวิตใหม่” ให้แก่

เรือนจำ�ในพื้นที่ 11 จังหวัด ที่มีสำ�นักง�นเขต บสย.
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 นอกจ�กนี้ บสย. ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after- Process) ที่เข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รช่วยเหลือ ส่งเสริม 

และบรรเท�คว�มเดือดร้อนจ�กผลกระทบของภัยธรรมช�ติต่�ง ๆ ให้แก่ชุมชน และสังคมใกล้เคียง บสย. ดังนี้

   บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 คิกออฟ กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “TCG Virtual Run 30 km” 

     ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) เป็นประธ�นเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ก�รกุศล “TCG 

Virtual Run 30 km” ให้หย�ดเหงือ่เปน็ส�ยธ�รบญุ รปูแบบ Virtual Run ซึง่จดัข้ึน 

เนื่องในโอก�ส บสย. ก้�วสู่ปีที่ 30 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริห�รและพนักง�น

ได้ร่วมทำ�บุญ ร่วมแรงร่วมใจพิชิตเป้�หม�ยระยะท�งสะสม 10,000 กิโลเมตร 

โดยทุก ๆ  1 กโิลเมตร บสย. จะบรจิ�คเงนิ 30 บ�ท เพือ่มอบใหกั้บ“มลูนธิิร�ม�ธบิด”ี 

พร้อมทั้งเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดี คว�มรัก คว�มส�มัคคีระหว่�งกัน ส่งเสริม 

สุขภ�พร�่งก�ยใหม้คีว�มสมบรูณแ์ขง็แรง โดยเริม่เดนิ-วิง่สะสมระยะท�ง ตัง้แตว่นัที ่

1 -17 ก.พ. 2564 พร้อมทั้งมีร�งวัลแบบระยะท�งสะสมสูงสุดร�ยบุคคล 3 อันดับ 

และแบบทีม 3 อันดับ เงินร�งวัลที่ได้รับจะนำ�ไปร่วมสมทบทุนยอดเงินบริจ�ค 

ใหก้บั“มลูนธิิร�ม�ธิบด”ี นอกจ�กนีผู้ท้ีล่งสมคัร ทีส่ง่ผลว่ิงไมน่อ้ยกว่� 30 กิโลเมตร

จะได้รับเสื้อ Finisher และกระเป๋�ผ้� 30 ปี บสย. ซึ่งมีผู้บริห�รและพนักง�น บสย.  

ได้ลงสมัครท�งออนไลน์ผ่�นระบบ EVENTPOP กว่� 300 คน ณ ชั้น 17 บสย. 

สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2564
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   บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย และสิ่งของจำาเป็นแก่โรงพยาบาลสงฆ์

 ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�ร

และผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย

คณะผู้บริห�รและพนักง�น ร่วมบริจ�ค

อุปกรณ์ป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส 

COVID-19 และเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

ท่ีจำ�เป็น  อ�ทิ  หน้�ก�กอน�มัย  แอลกอฮอลล์ 

น้ำ�ผลไม้ นม อ�ห�รเสริม ให้แก่พระภิกษุที่อ�พ�ธ ณ โรงพย�บ�ลสงฆ์ เนื่องในโอก�สที่ บสย. ก้�วสู่ปีที่ 30 โดยมี น�ยแพทย์รัฐดำ�รง 

ธรรมโชติ รองผูอ้ำ�นวยก�รด�้นก�รแพทย ์โรงพย�บ�ลสงฆ ์เปน็ผู้รับมอบ ณ อ�ค�รมลูนธิิ โรงพย�บ�ลสงฆ ์เมือ่วันท่ี 9 กมุภ�พันธ ์2564 

  บสย. จัดพิธีทำาบุญในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 30

    น�ยบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธ�น 

กรรมก�ร บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรม 

ขน�ดย่อม (บสย.) คณะกรรมก�ร บสย. 

ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รและผูจ้ดัก�ร

ทัว่ไป พร้อมดว้ยคณะผู้บริห�ร และพนกัง�น 

ร่วมพิธีทำ�บุญในโอก�ส บสย. ก้�วสู่ปีที่ 30 

โดยมีก�รทำ�พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถว�ย 

ภัตต�ห�รเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำ�นวน 9 รูป จ�กวัดพระร�ม 9 ก�ญจน�ภิเษก และรับฟังพระธรรมเทศน� โดย พระร�ชญ�ณกว ี

(ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สวัดพระร�ม ๙ ก�ญจน�ภิเษก หัวข้อ ”โควิด เศรษฐกิจ จิตใจ แก้ไขพร้อมกัน” พร้อมทั้งไหว้ศ�ลพระภูมิ

เพื่อคว�มเป็นสิริมงคล ณ ห้องอบรม บสย. ชั้น 17 สำ�นักง�นใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 18 กุมภ�พันธ์ 2564

   บสย. มอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดี

 น�ยบรรยง    วิเศษมงคลชัย   ประธ�นกรรมก�ร   บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรม 

ขน�ดยอ่ม (บสย.) พรอ้มดว้ยคณะกรรมก�ร บสย. ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�ร

และผูจ้ดัก�รทัว่ไป และคณะผูบ้รหิ�ร มอบเงนิบรจิ�คจำ�นวน 300,000 บ�ท สมทบทนุ 

มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ จ�กกิจกรรม “TCG Virtual Run 30 km” ให้หย�ดเหงื่อ 

เปน็ส�ยธ�รบญุ เนือ่งในโอก�ส บสย. ก�้วสู่ปท่ีี 30 โดยม ีผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศริ ิ

รองผู้อำ�นวยก�ร โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี รับมอบ ในโอก�สนี้ พนักง�น บสย. ยังได ้

ร่วมบริจ�คสมทบทุนสนับสนุนเพื่อก�รศึกษ�และจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์ให้กับ 

คณะแพทยศ�สตร์  โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี  มห�วิทย�ลัยมหิดล  อีก 145,551 บ�ท  ณ บสย.  สำ�นักง�นใหญ่  เม่ือวันท่ี 18 กุมภ�พันธ์ 2564
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   บสย. เปิดโครงการ CSR แจกกล้าไม้ 

 น�ยสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธ�นกรรมก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (กรรมก�ร 

CG&CSR) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) นำ�คณะกรรมก�ร CG&CSR น�ยสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ น�งส�ววิมล 

ช�ตะมีน� ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป บสย. และ คณะผู้บริห�ร บสย. 

ร่วมพิธีเปิดโครงก�รด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) แจกกล้�ไม้ จำ�นวน 300 กล้� 

ในโอก�ส บสย. ก้�วสู่ปีที่ 30 และในโอก�ส วันป่�ไม้โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีน�คม

 สำ�หรบักจิกรรมในปนีี ้บสย. ไดรั้บก�รสนบัสนนุกล�้ไมส้กั จำ�นวน 300 กล�้จ�กกรมป�่ไม ้นบัเปน็ตน้ไมท้ีม่มีลูค�่ท�งเศรษฐกจิ 

ปลกูง�่ย เปน็พนัธุไ์มม้งคล นำ�ม�แจกจ่�ยให้กบัประช�ชนทัว่ไปและชมุชนใกลเ้คยีง เพือ่สร�้งคว�มตระหนกั เหน็คณุค�่ของทรพัย�กร

ป่�ไม้ และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รรักษ�ส่ิงแวดล้อม ต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษ Sustainable Development 

Goals (SDGs) ก�รสร้�งม�ตรฐ�นชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ (UN) เมื่อวันท่ี 18 มีน�คม 2564 

ณ บสย. สำ�นักง�นเขตนครหลวง ชั้น 1 อ�ค�รช�ญอิสสระท�วเวอร์ 2

   บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 มอบรถพยาบาล รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

 น�ยบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธ�นกรรมก�ร บรรษัทประกนัสนิเชือ่อุตส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) พรอ้มดว้ยคณะกรรมก�ร 

บสย. ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ น�ยบัณฑิต อนันตมงคล น�ยสมศักดิ์ วรวิจักษ์ และดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ร่วมมอบรถพย�บ�ล

และอปุกรณช์ว่ยชวิีตฉุกเฉิน ใหก้บัโรงพย�บ�ลด�่นขุนทด จ.นครร�ชสมี� เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ว่ยและบรรเท�ก�รข�ดรถพย�บ�ลฉกุเฉนิ 

ในก�รช่วยเหลือประช�ชนในพ้ืนที่ จ.นครร�ชสีม� และพื้นที่ใกล้เคียง ซ่ึงปัจจุบันโรงพย�บ�ลด่�นขุดทดเป็นโรงพย�บ�ลชุมชน 

ขน�ดใหญ่ นอกจ�กให้บริก�รประช�ชนในพื้นที่อำ�เภอด่�นขุนทดแล้ว ยังให้บริก�รครอบคลุมอำ�เภอใกล้เคียง ซึ่งไม่เพียงพอในก�ร 

ใหบ้รกิ�รผูป่้วย โดยมีน�ยไพฑรูย ์มห�ชืน่ใจ น�ยอำ�เภอด�่นขนุทด และแพทย์หญิงตอ้งต� ชนยทุธ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลด�่นขนุทด 

เปน็ผูร้บัมอบ นอกจ�กนี ้บสย. ยงัมอบเงนิสนบัสนนุงบประม�ณจดัซือ้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิ จำ�นวน 50,000 บ�ท ใหกั้บ สถ�นตีำ�รวจ

ภูธรโนนไทย จ.นครร�ชสีม� ในโอก�สที่ บสย. ก้�วสู่ปีที่ 30 ณ โรงพย�บ�ลด่�นขุนทด จ.นครร�ชสีม� เมื่อวันที่ 29 มีน�คม 2564
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   บสย. ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19 มอบอุปกรณ์และของใช้จำาเป็นให้กระทรวงสาธารณสุข

 น�ยจตุฤทธิ ์จนัทรก�นต์ รองผูจ้ดัก�ร 

ทั่วไปอ�วุโส ส�ยง�นปฏิบัติก�ร บรรษัท

ประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) 

พร้อมด้วยน�ยเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข 

รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นสนับสนุน มอบ

อุปกรณ์และของใช้จำ�เป็นประกอบด้วย 

หน้�ก�ก N95 1,400 ชิ้น, ถุงมือย�ง 

ท�งก�รแพทย์ 100 กล่อง, เจลแอลกอฮอล์ 20 แกลลอน, พัดลมอุตส�หกรรม 20 ตัว, ข้�วส�ร 50 กิโลกรัม, และน้ำ�ดื่ม 600 ขวด 

ให้กบักระทรวงส�ธ�รณสุข ภ�ยใตโ้ครงก�รด�้นก�รแสดงคว�มรับผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) กจิกรรม “บสย. ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19” 

โดยมีน�ยธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข และ น�ยแพทย์ณรงค์ ส�ยวงศ์ รองปลัดกระทรวง

ส�ธ�รณสุข เป็นผู้รับมอบ เพ่ือนำ�ไปกระจ�ยมอบให้กับโรงพย�บ�ลและโรงพย�บ�ลสน�ม นำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รช่วยเหลือ 

ผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่ต่�ง ๆ พร้อมทั้งส่งกำ�ลังใจให้บุคล�กรท�งก�รแพทย์ และเจ้�หน้�ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติง�นในช่วง 

ก�รแพรร่ะบ�ดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ณ สำ�นกัง�นปลดักระทรวงส�ธ�รณสขุ กระทรวงส�ธ�รณสขุ เมือ่วนัที ่25 พฤษภ�คม 2564

   บสย. 11 สำานักงานเขต “ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) 11 สำ�นักง�นเขต ร่วมส่งแรงใจมอบของใช้จำ�เป็นป้องกันก�รติดเชื้อ 

COVID-19 ให้กับหน่วยง�นส�ธ�รณสุขในพ้ืนท่ีใกล้สำ�นักง�นเขตทั้ง 11 จังหวัด เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง 

ภ�ยใต้โครงก�รด้�นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กิจกรรม “บสย. ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19” เพ่ือส่งมอบให้กับ

บุคล�กรด�้นส�ธ�รณสุขในพ้ืนทีใ่หมี้ของใชท้ีจ่ำ�เปน็ในก�รชว่ยเหลอืผูไ้ด้รบัเชือ้ไวรสั COVID-19 ในพืน้ที ่พรอ้มทัง้ใหก้ำ�ลงัใจบคุล�กร 

ท�งก�รแพทย์ และเจ้�หน้�ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติง�นในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัส COVID-19 โดยสำ�นักง�นเขต 

ทั้ง 11 แห่ง ได้นำ�ไปมอบให้กับหน่วยง�นต่�ง ๆ ดังนี้  
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 1. ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ จ.กรุงเทพมห�นคร 

 2.  โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลศีรษะละเลิง จ.นครร�ชสีม� 

 3.  โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลเสม็ด จ.ชลบุรี

 4.  สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสงขล� จ.สงขล�

 5.  สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 6.  สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดอุดรธ�นี จ.อุดรธ�นี

 7.  สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดอุบลร�ชธ�นี จ.อุบลร�ชธ�นี

 8.  สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 9.  สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธย� จ.พระนครศรีอยุธย�

 10.  สถ�นีอน�มัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้�นควนยูง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี

 11.  โรงพย�บ�ลสน�ม มห�วิทย�ลัยศิลป�กร วิทย�เขตส�รสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

   บสย. มอบเงินบริจาคซื้อตู้ปลอดเชื้อให้ รพ.สีคิ้ว” 

 บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) รว่มดูแลสงัคมและชมุชน ในโอก�สก�้วสูปี่ที ่ 30  มอบเงนิบรจิ�ค จำ�นวน 

180,000 บ�ท  สนับสนุนก�รจัดซื้อครุภัณฑ์ท�งก�รแพทย์และตู้ปลอดเช้ือ เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์เลือดผู้ป่วยกลุ่ม 

ติดเชื้อไวรัสโคโรน� (COVID-19) ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด-19 ให้กับ

โรงพย�บ�ลสีคิ้วจังหวัดนครร�ชสีม� โดยมีน�งปิยะธิด� ตั้งวิไลเสถียร 

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นเขตภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง 

2 ฝ่�ยกิจก�รส�ข� 2 ผู้แทน บสย. ส่งมอบให้กับน�งอ�รีย์ เช้ือเดช 

ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลสีคิ้ว ปฏิบัติหน้�ที่รองน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุข

จังหวัดนครร�ชสีม� และน�งพัชรณัญญ์ มห�ชื่นใจ นักก�ยภ�พบำ�บัด

ชำ�น�ญก�ร ณ บสย. สำ�นักง�นเขตภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง 2 

จังหวัดนครร�ชสีม� เมื่อวันที่ 5 กรกฏ�คม 2564
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   บสย. ส่งกำาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยน�ยเกรียงไกร 

ไชยศริวิงศส์ขุ รองผู้จัดก�รทัว่ไป ส�ยง�นสนบัสนนุ บสย. สง่มอบอ�ห�ร 

ปรุงสำ�เร็จ จำ�นวน 1,000 กล่อง เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้แก่บุคล�กร 

ท�งก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ โดยมี น�งกฤติม� เบ็ญจวรรณ 

ผู้จัดก�รมูลนธิภิทัรมห�ร�ช�นสุรณ ์ในพระอปุถมัภฯ์ เปน็ผูแ้ทนรบัมอบ 

ณ ชั้น 1 โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ เมื่อวันที่ 20 สิงห�คม 2564 โดยได ้

ดำ�เนนิก�ร ภ�ยใตกิ้จกรรม CSR  ป ี2564 เพ่ือเปน็ก�รบำ�เพญ็ประโยชน์

แก่ชุมชนและสังคมซึ่ง บสย. ได้ร่วมสนับนุนซื้ออ�ห�รปรุงสำ�เร็จจ�ก 

บริษัท กังฟู ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำ�กัด (ข้�วแกงเฮียเพ้ง) ร้�นอ�ห�รในเครือ “นีโอสุกี้” ซึ่งเป็นลูกค้�ใช้บริก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ 

ของ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์โควิด-19 โดยได้ปรับรูปแบบก�รจำ�หน่�ยอ�ห�ร เพื่อประคองกิจก�รและรักษ� 

ก�รจ้�งง�นของบริษัทต่อไป

   บสย. ส่งกำาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) น�ยเกรียงไกร 

ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นสนับสนุน บสย. ส่งมอบอ�ห�รปรุงสำ�เร็จ จำ�นวน 1,000 กล่อง เพื่อเป็นกำ�ลังใจแก่

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดช กรมก�รแพทย์

ทห�รอ�ก�ศ โดยมี พลอ�ก�ศตรีหญิง อิศรญ� สุขเจริญ  ผู้อำ�นวยก�ร โรง

พย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดช กรมก�รแพทย์ทห�รอ�ก�ศ เป็นตัวแทนรับมอบ 

ณ โรงพย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดช กรมก�รแพทย์ทห�รอ�ก�ศ เมื่อวันที่ 

20 สิงห�คม 2564 ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ กิจกรรม  CSR  ปี 2564 เพื่อเป็น 

ก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม  โดย บสย. ได้ซื้ออ�ห�ร 

ปรุงสำ�เร็จจ�ก บริษัท พ�วินเมคเกอร์ ฟู้ด จำ�กัด ที่ได้ใช้บริก�รค้ำ�ประกัน 

สนิเชือ่ของ บสย. ซึง่ไดร้บัผลกระทบจ�กสถ�นก�รณโ์ควดิ-19 ทีไ่มส่�ม�รถ 

จำ�หน�่ยอ�ห�รและเคร่ืองดืม่ในโรงเรียนได ้และไดป้รบัรปูแบบก�รจำ�หน่�ย

สินค้�และบริก�รจัดส่งอ�ห�รให้แก่หน่วยง�น และชุมชนแทน

   บสย. มอบเงินสนับสนุนโครงการ “Covid Home Care” สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

น�ยเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นสนับสนุน มอบเงินสนับสนุนโครงก�ร “Covid Home Care” จำ�นวน

เงิน 100,000 บ�ท ให้กับสม�คมสม�พันธ์สถ�นประกอบก�รเพื่อสุขภ�พและผู้สูงอ�ยุ โดยมี น�ยแพทย์ฆนัท ครุธกูล น�ยกสม�คม 

สม�พันธ์สถ�นประกอบก�รเพื่อสุขภ�พและผู้สูงอ�ยุ เป็นผู้รับมอบ
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 สำ�หรบัโครงก�รดงักล�่ว   ท�งสม�คมฯ 

ได้รับคว�มร่วมมือจ�กสถ�นพย�บ�ล 

และกลุ่มแพทย์อ�ส� เพือ่ทำ�หน�้ทีช่ว่ยเหลอื

ผูป้ว่ยโควดิ-19 กลุม่สีเขียวใหไ้ดรั้บก�รรกัษ�

ขณะพักรักษ�ตัวท่ีบ้�น เพ่ือช่วยลดภ�ระ

ของบุคล�กรท�งก�รแพทย์และลดภ�ระค่�

ใชจ้�่ยของประช�ชน โดยเปดิช่องท�งตดิตอ่ 

ผ่�น Line : @covidhomecare ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวลงทะเบียน ซึ่งจะมีทีมแพทย์และเจ้�หน้�ที่ติดต่อประส�นข้อมูล 

กับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยประเมินอ�ก�รผู้ป่วย เพื่อส่งมอบ Covid Care Box ที่มีเวชภัณฑ์ในก�รดูแลรักษ�ตัวเอง 

ให้แก่ผูป้ว่ย ประกอบด้วย ย�เวชภณัฑ ์และของใชจ้ำ�เป็น รวมถงึคูม่อืแนะนำ�ก�รดแูลตวัเอง และมรีะบบฉกุเฉนิประส�นโรงพย�บ�ล

ในก�รรับส่งต่อผู้ป่วยต�มม�ตรฐ�นกรมก�รแพทย์กำ�หนดต่อไป ณ สม�คมสม�พันธ์สถ�นประกอบก�รเพื่อสุขภ�พและผู้สูงอ�ยุ 

เมื่อวันที่ 9 กันย�ยน 2564

   บสย. มอบถุงยังชีพ พร้อมส่งกำาลังใจผู้ประสบอุทกภัย ต.บ้านแป้ง จ.พระนครศรีอยุธยา

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

คณะผู้บริห�รระดับสูงและเพื่อนพนักง�น บสย. ลงพื้นที่ส่งมอบคว�มห่วงใยและกำ�ลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย ตำ�บลบ้�นแป้ง อำ�เภอ

บ�งปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุย� มอบ “ถงุยงัชพี” บรรจสุิง่ของเครือ่งใชอุ้ปโภคบรโิภคทีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�รดำ�รงชพี จำ�นวน 300 ชดุ 

เพื่อช่วยเหลือบรรเท�คว�มเดือดร้อนและเป็นกำ�ลังใจให้แก่ประช�ชนช�ว ต.บ้�นแป้ง อ.บ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย� กว่� 300 

ครวัเรอืน ภ�ยใตก้�รดำ�เนนิกิจกรรมด�้นคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) ขององคก์ร ดว้ยคว�มหว่งใยและตระหนกั 

ถึงปัญห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชน อีกทั้งเป็นก�รสร้�งจิตสำ�นึกในก�รเป็นจิตอ�ส�เพ่ือช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ณ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นแป้ง อำ�เภอบ�งปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย� เมื่อวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2564

   การพัฒนาขีดความสามารถต่อยอดอย่างยั่งยืน และถอดบทเรียนจากผู้ประกอบการ

 บสย. สร�้งคว�มร่วมมอืกับลกูค้� ผูป้ระกอบก�รของ บสย. ทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ โดยนำ�ประสบก�รณ ์และ

เคล็ดลับในก�รดำ�เนินธุรกิจในช่วงสถ�นก�รณ์วิกฤตต่�ง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่�ง และสร้�งแรงบันด�ลใจให้แก่ผู้ประกอบก�ร SMEs 

ทั่วไปได้มีแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจต่อไปอย่�งมั่นคง
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 คุณวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ - 7 เคล็ดลับ ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ พลิกชีวิต

1.  อย่�ดูถูกตัวเอง - มองตัวเองว่�มีคว�มส�ม�รถ ไม่ด้อยค่�

2.  มองรอบด้�น สังเกตโอก�ส - มองห�โอก�สในหล�ย ๆ มิติ 

 ไม่หยุดก�รห�คว�มรู้ใหม่ ๆ

3.  ห�แรงบันด�ลใจ - แลกเปลี่ยนคว�มคิดกับบุคคลอื่น ๆ

4.  ตั้งเป้�หม�ยให้ชัดเจน - ว�งเป้�หม�ยให้กับตัวเองอย่�งชัดเจน

5.  มีวินัย จิตใจเข้มแข็ง - สร้�งวินัยในก�รทำ�ง�น ทำ�ต�มแผน 

 ที่ได้ว�งไว้

6.  อย�่มวัทอ้ - ทอ้ไดแ้ตต่อ้งรบีสูใ้หมใ่หเ้รว็ เพร�ะระหว�่งทีเ่ร�ทอ้ 

 จะมีคนแซงหน้�เร�ไปตลอด

7.  ขอบคณุตวัเอง และเพือ่นร่วมท�ง - ใหร้�งวัลตวัเองเมือ่มโีอก�ส  

 และขอบคณุเพ่ือน ๆ  ทีร่ว่มเดนิม�ดว้ยกัน บสย. ก็เปน็เพ่ือนคนหน่ึง 

 ที่อยู่ข้�ง ๆ กันม�ตลอด

คุณภาสกร เจริญธรรม 

- เส้นทางสู่ความสำาเร็จ

“D-CAR” อาณาจักรรถยนต์มือ 2

 จ�กอดีตพ่อค้�ลูกช้ินปิ้งที่ดิ้นรน

ทำ�ม�หล�กหล�ยอ�ชีพ เพ่ือเป้�หม�ย 

ที่จะมีคว�มมั่งคั่งในชีวิต พลิกชีวิตสู่ธุรกิจ

เต้นท์รถยนต์มือ 2 เจ�ะกลุ่มตล�ดลูกค้�

วัยรุ่น 

คุณวรภรภัค ไชยมาตร 

- เส้นทางสู่ความสำาเร็จ 

“หอมมนต์ เบเกอรี่”

 อ�ณ�จักรเค้ก ที่เริ่มต้นธุรกิจด้วย

แรงบันด�ลใจ และเงินเพียง 2,000 บ�ท 

จ�กจดุต่ำ�สุดของชีวิตมหีนีสิ้นกว่�ล้�นบ�ท 

อดทนสูจ้นประสบคว�มสำ�เรจ็  มแีฟรนไชส์ 

และตัวแทนครอบคลุมทั่วประเทศ

คุณยุวดี มีทำา - เส้นทางสู่ความสำาเร็จ 

“แคปหมึก” 

 จ�กพนักง�นออฟฟิศที่กล้�ก้�ว 

ออกจ�กเซฟโซนของตัวเอง เพ่ือทำ�ต�ม 

คว�มฝัน ธุรกิจมูลค่�นับล้�นบ�ทวันน้ี 

เร่ิมต้นจ�กส่ิงท่ีตัวเองช่ืนชอบท�นปล�หมึก 

และพัฒน�เป็นแคปหมึกขนมท�นเล่น 

ที่แปลกแหวกแนวตล�ด
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  กิจกรรมสำาคัญและบทบาทที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม 

  กิจกรรมสร้างการรับรูก้ับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน

   พิธีถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 

 พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� 

โปรดกระหม่อม พระร�ชท�นผ้�พระกฐิน ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) เป็นผู้อัญเชิญนำ�ผ้�พระกฐิน 

ไปถว�ยแด่พระภิกษุสงฆ์จำ�พรรษ�ก�ลถ้วนไตรม�ส ณ วัดสัมพันธวงศ�ร�ม วรวิห�ร โดยมี น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�ร 

ผู้จัดก�รทั่วไป บสย. เป็นประธ�นใน“พิธี

ถว�ยองค์ผ้�พระกฐินพระร�ชท�น” ใน

โอก�สนี้ คณะกรรมก�ร  พร้ อมด้ วย 

คณะผู้บริห�ร พนักง�น บสย. ผู้บริห�ร 

หน่วยง�นพันธมิตร และประช�ชนเข้�ร่วม 

พิธีอย่�งพร้อมเพรียง ณ วัดสัมพันธวงศ�ร�ม 

วรวิห�ร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมห�นคร 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2564 

   ประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ Bank of the Year 2020

 น�ยบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธ�นกรรมก�ร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย ดร.รักษ ์

วรกิจโภค�รทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป คณะกรรมก�ร และผู้บริห�ร บสย. รับร�งวัล Bank of the Year 2020 หรือ สถ�บัน

ก�รเงินแห่งปี 2563 เครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ โดยมีน�ยรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธ�นเครือ หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ 

เป็นผู้มอบร�งวัล ณ ชั้น 17 บสย. สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มกร�คม 2564 ส่ือส่ิงพิมพ์ “เครือดอกเบี้ย” ซึ่งประกอบด้วย 

นิตยส�ร “ดอกเบี้ย” หนังสือพิมพ์ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” และร�ยก�รวิทยุ “เซียนเศรษฐกิจ” ประก�ศมอบร�งวัลเกียรติยศ Bank 

of the Year 2020 หรือ สถ�บันก�รเงินแห่งปี 2563 ให้กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) หรือ 

Thai Credit Guarantee Corporation 

(TCG) หลังจ�กได้มีก�รพิสูจน์ผลง�น 

เปน็ทีป่ระจกัษช์ดัว�่ตลอดป ี2563 “บสย.” 

ซึ่งหม�ยถึงคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และ 

พนักง�นได้ทุ่มเททำ�ง�นอย่�งหนักในก�ร

ร่วมต่อสู้วิกฤตก�รระบ�ดของไวรัสโคโรน� 

2019
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   SMEs ไทย หลัง COVID-19 รอดหรือไม่รอด

 ดร.รกัษ ์วรกจิโภค�ทร กรรมก�รและ 

ผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ 

อุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ลงพ้ืนท่ีจังหวัด 

บุรีรัมย์ ต�มคำ�เชิญของสภ�อุตส�หกรรม 

จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเป็นวิทย�กรในง�น

สัมมน� “SMEs ไทย หลงั COVID-19 รอด 

หรือไม่รอด” ให้กับผู้ประกอบก�ร SMEs 

และบุคคลทั่วไป กว่� 400 คน เพ่ือเป็นแนวท�งให้ผู้ประกอบก�ร SMEs เตรียมพร้อมและรับมือก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจและ 

ก�รขับเคลื่อนธุรกิจอย่�งมั่นใจ โดยได้ถ่�ยทอดในประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ ภ�พรวมสภ�วะเศรษฐกิจ ผลกระทบของ COVID-19 

ต่อ SMEs ไทย ก�รปรับตัวของ SMEs ให้อยู่รอดในยุค “New Normal” รวมถึงโครงก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือและม�ตรก�ร 

ให้คว�มช่วยเหลือของ บสย. จัดโดยสภ�อุตส�หกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 มีน�คม 2564 

   โครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิด 

โครงก�ร “จับคู่กู้เงิน” สถ�บันก�รเงินกับร้�นอ�ห�ร โดยมี น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�ร 

กระทรวงพ�ณิชย์ เป็นประธ�นในพิธีเปิด 

จัดโดยกระทรวงพ�ณิชย์ เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบก�รธุรกิจร้�นอ�ห�รที่ได้รับ 

ผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ด COVID-19 

ใหเ้ข้�ถงึม�ตรก�รช่วยเหลอืด�้นก�รเงนิจ�ก

สถ�บันก�รเงิน ณ สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

พ�ณิชย์  เมื่อวันที่ 7 มิถุน�ยน 2564

   การเตรียมตัวก่อนกู้ สำาหรับธุรกิจร้านอาหาร

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

น�ยพนูพงษ์ นยัน�ภ�กรณ ์ผูต้รวจร�ชก�รกระทรวงพ�ณชิย ์รว่มกันกล�่วเปดิก�รบรรย�ยพเิศษ “ก�รเตรยีมตวักอ่นกู ้สำ�หรบัธรุกิจ

ร้�นอ�ห�ร” โดยมีน�ยวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร ได้ร่วมบรรย�ย
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พิเศษ “บทบ�ทและหน้�ที่ของ บสย.”  รวมทั้งม�ตรก�รก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs สู้ภัยโควิด-19 ผ่�นโครงก�รค้ำ�ประกัน 

สินเช่ือประเภทต่�ง ๆ ให้ส�ม�รถเข้�ถึงสินเชื่อได้ง่�ยขึ้น ซึ่งมีหล�ยผลิตภัณฑ์ที่เจ�ะกลุ่มธุรกิจร้�นอ�ห�รและผู้ประกอบก�ร 

ที่เกี่ยวเนื่องกับร้�นอ�ห�ร เช่น ร้�นเบเกอรี่ ร้�นก�แฟ และร้�นข�ยเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งเป็นก�รสัมมน�ออนไลน์ผ่�นเฟซบุ๊ก 

กลุ่มหมอหนี้ บสย. เมื่อวันที่ 1 มิถุน�ยน 2564

   บสย. โปร่งใส สุจริต เพื่อการเติบโต

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

คณะผู้บริห�รระดับสูง และพนักง�น บสย. ทุกระดับ ทั้งจ�กสำ�นักง�นใหญ่ สำ�นักง�นเขต บสย. ทั้ง 11 แห่ง  และ บสย. 

F.A. Center ร่วมกันแสดงเจตจำ�นงสุจริต ต้�นทุจริตคอร์รัปช่ัน “บสย. โปร่งใส สุจริต เพ่ือก�รเติบโต” ส่งเสริมและสนับสนุน 

ก�รยกระดับคุณธรรมและคว�มโปร่งใส 

ในก�รดำ�เนินง�นต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 

และสร้�งวัฒนธรรมก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

คอร์รัปช่ัน ประจำ�ปี 2564 อย่�งพร้อมเพรียงกัน 

ณ บสย. สำ�นกัง�นใหญ่ สำ�นกัง�นเขต บสย. 

11 แห่ง และ บสย.F.A. Center เมื่อวันที ่

8 เมษ�ยน 2564

   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

 น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ 

เปน็ประธ�นใน “พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลง 

ความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” 

ซ่ึงเป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง สำ�นักง�น 

ส่งเสริมวิส�หกิจเพ่ือสังคม (สวส.) กับ 

หน่วยง�นภ�ครัฐภ�คเอกชน และสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของรัฐ จำ�นวน 18 หน่วยง�น โดยมีน�งผก�ม�ศ สัจจพงษ์ ผู้อำ�นวย

ก�รอ�วุโส สำ�นักพัฒน�องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) เป็นผู้แทน บสย. ร่วมพิธีลงน�ม เพื่อส่งเสริม 

คว�มร่วมมือในก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นก�รส่งเสริมวิส�หกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจก�รเพื่อสังคมให้เกิดคว�มยั่งยืน ณ โรงแรม

เซ็นทร� บ�ย เซ็นท�ร� ศูนย์ร�ชก�รและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 26 กุมภ�พันธ์ 2564

   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผนึกความเข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษา กับ บสย.

 ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุช�ติ คณบดี คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ร่วมลงน�ม “บันทึกข้อตกลง 

คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร ผนึกคว�มเข้มแข็งระหว่�งสถ�บันก�รศึกษ� กับ บสย.” ซึ่งเป็นสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของรัฐ ทำ�หน้�ที ่
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ช่วยเหลือวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

(SMEs)  ผ่�นก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ  เพ่ือร่วมกัน 

สร้�งทรัพย�กรมนุษย์ให้มีคุณค่�และเป็น 

ก�รใช้จุดแข็งของท้ังสองสถ�บัน โดยคณะ

เศรษฐศ�สตร์ ม.ธรรมศ�สตร์ ณ คณะ

เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

เมื่อวันที่ 12 มีน�คม 2564

   พิธีปฏิบัติเรื่องการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง บสย. กับกรมบังคับคดี

 น�ยจตุฤทธิ์ จันทรก�นต์ รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส ส�ยง�นปฏิบัติก�ร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) 

และน�งอรัญญ� ทองน้ำ�ตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงน�ม “พิธีปฏิบัติเรื่องก�รรับส่งข้อมูลท�งอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่�ง บสย. 

กับกรมบังคับคดี” โดยมี ดร.ฐิติพงศ์ นันท�ภิวัฒน์ รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นส�รสนเทศและดิจิทัล บสย. พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร  

บสย. และกรมบังคับคดี เข้�ร่วม โดย บสย. และกรมบังคับคดี จะร่วมกันกำ�หนดม�ตรฐ�นและแนวท�งก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ

สำ�หรับใช้ในก�รแลกเปลี่ยนรับ-ส่ง ข้อมูล 

ท�งอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในก�ร 

เช่ือมโยงข้อมูลท�งบัญชีของบุคคลท่ีมีสถ�นะ 

เป็นบุคคลล้มละล�ย เพื่อให้ก�รตรวจสอบ 

และรวบรวมทรัพย์สินของบุคคลล้มละล�ย

เป็นไปด้วยคว�มถูกต้อง รวดเร็ว ณ อ�ค�ร

กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 21 กันย�ยน 2564

   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนา
   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง เป็นประธ�นใน “พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ 

ก�รสง่เสรมิก�รลงทนุและบริก�รท�งก�รเงนิเพ่ือพัฒน�เขตพฒัน�พเิศษภ�คตะวันออก” ระหว่�ง สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ย

เขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (สกพอ.) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ธน�ค�รออมสิน และธน�ค�ร 

เพือ่ก�รส่งออกและนำ�เข�้แหง่ประเทศไทย (EXIM BANK) โดยมนี�ยคณศิ แสงสุพรรณ เลข�ธกิ�ร คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพฒัน�พเิศษ

ภ�คตะวันออก น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสด์ิ 

รักษ�ก�รผู้จัดก�รท่ัวไป บสย. น�ยวิทัย 

รัตน�กร ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน และ

ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รผู้จัดก�ร 

EXIM BANK เป็นผู้ลงน�ม ณ อ�ค�ร

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รคลัง เมื่อวันที่ 

27 ตุล�คม 2564
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   บสย. ผนึกกำาลัง บมจ.ทิพยประภัยภัย ผลักดัน SMEs ไทย มุ่งสู่ความมั่นคงทางธุรกิจ

 น�งวสกุ�นต ์วศิ�ลสวสัดิ ์รักษ�ก�รผู้จดัก�รทัว่ไป บรรษัทประกนัสนิเชือ่อุตส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) พร้อมดว้ย ดร.สมพร 

สืบถวิลกุล กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือในโครงก�ร 

“บสย. ผนึกกำาลัง บมจ.ทิพยประภัยภัย ผลักดัน SMEs ไทย มุ่งสู่ความม่ันคงทางธุรกิจ” เพ่ือให้คว�มช่วยเหลือและส่งเสริม 

ผู้ประกอบก�ร SMEs เพ่ือลดคว�มเส่ียงในก�ร 

ดำ�เนนิธรุกจิ โดยสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบก�ร 

SMEs บริห�รคว�มเสี่ยงโดยก�รเพ่ิม 

ท � ง เ ลื อ ก ก � ร ทำ � ป ร ะ กั น ภั ย ธุ ร กิ จ 

ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 

สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่  17 ธันว�คม 

2564

  กิจกรรมการพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   บสย. ผนึกกำาลังธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ช่วยเหลือ SMEs กลุ่มเปราะบาง

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย น�ยรอย 

ออกุสตินัส กุน�ร� กรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รไทยเครดิต เพื่อร�ยย่อย จำ�กัด (มห�ชน) ผนึกกำ�ลัง ให้คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร 

SMEs กลุ่มเปร�ะบ�ง โดยโครงก�รนี้เป็นโครงก�รคว�มร่วมมือครั้งสำ�คัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถเดินหน้�ธุรกิจ 

ต่อไปได้ในช่วงฟื้นประเทศ สำ�หรับกลุ่มลูกค้�เปร�ะบ�งของธน�ค�ร โดย บสย. จะเข้�ไปค้ำ�ประกันสินเชื่อเพิ่มเพื่อเติมสภ�พคล่อง 

ธุรกิจ ด้วยก�รปรับเงื่อนไขก�รชำ�ระหนี้ 

ทำ �ใ ห้ ลูกหน้ีไ ด้ ยืดระยะเวล�ก�รผ่อน 

ชำ�ระหน้ีออกไป และลดอตัร�ก�รผอ่นชำ�ระ

ต่อเดือนลง ก�รค้ำ�ประกันเพ่ิมของ บสย. 

จะค้ำ�ประกนัผ�่นโครงก�รค้ำ�ประกนัสนิเชือ่ 

พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 ณ ธน�ค�ร

ไทยเครดิต เพื่อร�ยย่อย จำ�กัด (มห�ชน) 

เมื่อวันที่ 21 ธันว�คม 2564

  บสย. ผนึกวีซ่าเพิ่มช่องทางธุรกิจหนุน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) และ น�ยสุริพงษ์ 

ตันติย�นนท์ ผู้จัดก�รวีซ่� ประจำ�ประเทศไทย ได้บรรลุข้อตกลงคว�มร่วมมือ เพื่อเพิ่มช่องท�งธุรกิจ และก�รเข้�ถึงสินเชื่อให้ง่�ยขึ้น 
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สำ�หรับ SMEs ซึ่งข้อตกลงนี้จะเป็นช่องท�ง

ใหม่ให้ผู้ประกอบก�ร SMEs เข้�ถึงแหล่ง

เงินทุน ง่�ย สะดวก และคล่องตัวยิ่งข้ึน 

ผ�่นบตัรวซี�่เพือ่ธรุกจิ หรือ Visa Business 

card โดยม ีบสย. ใหก้�รสนับสนนุค้ำ�ประกนั 

สินเช่ือเพ่ือเป็นหลักประกันท�งธุรกิจ ณ บสย. 

สำ�นักง�นใหญ่ เม่ือวันท่ี 20 ธันว�คม 2564

   TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำาคัญกับ บสย.

 บรรษทัประกนัสินเชือ่อตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) จดัง�น “TCG Stakeholders Day : คว�มเหน็ของท�่นสำ�คญักบั บสย.” 

เปดิเวทกี�รประชุมผ่�นเทคโนโลยกี�รประชมุออนไลน ์เพือ่ถ�่ยทอดวสิยัทศัน ์ยทุธศ�สตร ์และแผนก�รดำ�เนนิง�นของ บสย. โดยเชิญ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมกว่� 150 คน เข้�ร่วม เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภ�คส่วน ประกอบด้วย ลูกค้� คู่ค้� ผู้กำ�หนด 

นโยบ�ยและงบประม�ณ บุคล�กร บสย. ผู้ถือหุ้น คู่คว�มร่วมมือ ผู้ส่งมอบ สื่อมวลชน และชุมชน/สังคม พร้อมรับฟังมุมมอง 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพ่ือนำ�ไปปรับใช้ในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์และแผนง�น เพื่อก้�วสู่คว�มยั่งยืน โดยมี น�งวสุก�นต์ 

วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) เป็นประธ�นกล่�วเปิด พร้อมด้วย 

น�ยวเิชษฐ วรกลุ รองผูจ้ดัก�รทัว่ไปอ�วโุส ส�ยง�นบรหิ�รชอ่งท�งและพฒัน�ผูป้ระกอบก�ร บสย. ร่วมถ�่ยทอดสือ่ส�ร ถงึก�รมุง่เนน้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. วิสัยทัศน์และพันธกิจด้�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศ�สตร์ด้�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงคว�มต้องก�ร 

คว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. ณ บสย. สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 27 กันย�ยน 2564

   Call Center ศูนย์ประสานงานหมอพร้อม

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

น�ยเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นสนับสนุน ร่วมเปิดบริก�ร Call Center ศูนย์ประส�นง�นหมอพร้อม 

เพ่ือให้ข้อมูลประช�ชนท่ีอ�จพบปัญห�หรืออุปสรรคจ�กก�รจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่�น Line Official และ Application 

หมอพร้อม โดยกระทรวงส�ธ�รณสุข 

ได้ประส�นง�นขอคว�มร่วมมือสนับสนุน 

พนักง�นปฏิบัติหน้�ที่  Call Center  

“หมอพร้อม” ผ่�นท�งสม�คมสถ�บัน 

ก�รเงินของรัฐ ณ  บสย. สำ�นักง�น 

เขตนครหลวง เมื่อวันที่ 1 มิถุน�ยน 2564
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   หลักสูตรด้านการเงิน การบริหารการเงิน และการจัดการทางธุรกิจ

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) น�ยเกรียงไกร 

ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นสนับสนุน พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุช�ติ คณบดี คณะเศรษฐศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และ รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�ร คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ร่วมเปิดอบรมวิช�ก�รฝึกง�ออนไลน์ให้แก่ 

นักศึกษ�คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย 

ธรรมศ�สตร์ภ�ยใต้ “หลักสูตรด้�นก�รเงิน 

ก�รบริห�รก�รเงิน และก�รจัดก�รท�ง 

ธุรกิจ” ณ บสย. สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 

14 มิถุน�ยน 2564

   โครงการ “จับคู่กู้เงิน”

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

น�ยวเิชษฐ วรกลุ รองผูจ้ดัก�รท่ัวไปอ�วโุส ส�ยง�นบรหิ�รชอ่งท�งและพัฒน�ผูป้ระกอบก�ร และน�งผก�ม�ศ สจัจพงษ ์ผูอ้ำ�นวยก�ร

อ�วุโส ฝ่�ยส่งเสริมลูกค้�และพัฒน�ผู้ประกอบก�ร ร่วมเปิดโครงก�ร “จับคู่กู้เงิน” สถ�บันก�รเงินกับ SMEs ส่งออก เพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบก�รด�้นก�รค�้ช�ยแดนและก�รส่งออก พร้อมทมีง�น บสย. เปดิบธูใหค้ำ�ปรกึษ�ท�งก�รเงนิ SMEs ทีก่ำ�ลงัประสบปญัห� 

จ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ด COVID-19  

โดยมี น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ 

เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�ร ณ อ�ค�ร

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ เมื่อวันที่ 

7 กรกฎ�คม 2564

   กิจกรรม “สร้างอาชีพ และ Work shop”

 น�ยวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดก�รท่ัวไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดกิจกรรม “สร้�งอ�ชีพ และ Work shop” หลักสูตร “ข�หมูเมืองทอง สูตรโอวัลตินเงินล้�น 

บทพสิจูนค์�้ข�ยดกีว�่ง�นประจำ�”  พร้อมร่วมบรรย�ยบทบ�ทและภ�รกิจ “ค้ำ�ประกนัสนิเช่ือ” และร�ยละเอียดโครงก�รค้ำ�ประกนั

สนิเชือ่ Micro ของ บสย. พรอ้มทัง้ไดแ้นะนำ�

แนวท�งก�รเข้�ถึงสินเช่ือให้กับผู้เข้�รับ 

ก�รอบรม กลุ่มผู้ประกอบอ�ชีพอิสระได้มี 

ทุนสร้�งอ�ชีพ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสร้�งอ�ชีพ

และธุรกิจ มติชน อค�เดมี เมื่อวันที่ 11 

กรกฎ�คม 2564
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   โครงการ SheRise: พลิกฟื้น MSMEs หญิงไทยสู้ภัยโควิด

 น�งวสกุ�นต์ วศิ�ลสวัสดิ ์รักษ�ก�รผูจ้ดัก�รทัว่ไป บรรษัทประกันสนิเช่ืออตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) กล�่วเปิด “โครงการ 

SheRise: พลิกฟื้น MSMEs หญิงไทยสู้ภัยโควิด” จัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย องค์กร Mercy Corps สหรัฐอเมริก� มูลนิธิ

วีซ่� และ บสย. เพื่อเสริมสร้�งและพัฒน�ทักษะด้�นก�รตล�ดดิจิทัล ก�รบริห�รจัดก�ร ก�รเงิน และทักษะท�งธุรกิจ รวมทั้งเพิ่ม 

โอก�สในก�รเข้�ถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบก�รหญิงไทย ให้ส�ม�รถนำ�เงินทุนม�พัฒน�ต่อยอดธุรกิจให้ผ่�นพ้นวิกฤต COVID- 19 

ไปได้โดยมีน�งส�วประภัสร� เน�วบุตร 

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกิจก�รส�ข� 1 ร่วมเป็น 

วิทย�กรบรรย�ยหัวข้อ “เทคนิคก�รกู้เงิน 

ฉบับ SMEs เตรียมให้พร้อมเพื่อเปิดร้�น” 

โดยมีผู้ประกอบก�รหญิงไทยที่กำ�ลังเร่ิม 

ธุรกิจใหม่เข้�ร่วมผ่�นห้องประชุมออนไลน์ 

เม่ือวันท่ี 8 ตุล�คม 2564

   
   มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

 ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

คณะผู้บริห�ร บสย. ร่วมง�นแถลงข่�ว “มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก 

การระบาดของ COVID-19” โดยมีน�ยเศรษฐพุฒิ สุทธิว�ทนฤพุฒิ 

ผูว้�่ก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย น�งส�วกลุย� ตนัตเิตมทิ ผูอ้ำ�นวยก�ร 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง น�ยผยง ศรีวณิช ประธ�นสม�คม 

ธน�ค�รไทย น�ยฉัตรชัย ศิริไล ประธ�นกรรมก�รสม�คมสถ�บัน 

ก�รเงนิของรฐั น�ยกลนิท ์ส�รสนิ ประธ�นสภ�หอก�รค�้แหง่ประเทศไทย 

น�ยสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

รว่มกนัแถลงข�่ว ณ ธน�ค�รแหง่ประเทศไทย เมือ่วันที ่23 มนี�คม 2564

   ความสำาเร็จการดำาเนินโครงการ Big Brother (Season 4)

 น�ยวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดก�รท่ัวไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมทีมง�น ร่วมง�นแถลงข่�ว คว�มสำ�เร็จก�รดำ�เนิน

โครงก�ร Big Brother (Season 4) และรับมอบโล่ประก�ศเกียรติคุณ โดยผลลัพธ์จ�ก

โครงก�ร Big Brother ใน Season 4 เป็นคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชน 

สง่เสรมิยกระดบั SMEs ซึง่ บสย. ในฐ�นะพ่ีเลีย้งรว่มกับสถ�บนัก�รเงิน บริษัทเอกชนระดบั 

แนวหน้�ของประเทศ และสถ�บันก�รศึกษ� รวม 26 หน่วยง�น ร่วมกันถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ 

เชิงลึกให้กับ SMEs บริษัทน้องเลี้ยงที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ รวมทั้งสิ้น 45 ร�ย ตลอดระยะ

เวล� 1 ปี ณ มห�ลัยหอก�รค้�ไทย วิภ�วดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2564
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   มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 

 น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง ประธ�นในพิธีเปิดง�น “มหกรรมก�รเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16”  

MONEY EXPO CHIANGMAI 2021 พร้อมด้วยน�ยประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ และน�ยสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ 

ประธ�นจดัง�นมหกรรมก�รเงนิ ให้เกยีรตเิยีย่มชมบธู บสย. โดยมนี�ยวเิชษฐ วรกลุ รองผูจ้ดัก�รทัว่ไปอ�วโุส ส�ยง�นบรหิ�รชอ่งท�ง

และพฒัน�ผูป้ระกอบก�ร บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) พรอ้มดว้ยน�ยประจบ ประทีปสว�่งวงศ ์ผูอ้ำ�นวยก�ร 

อ�วุโส ฝ่�ยกิจก�รส�ข� 2 และทีมง�นสำ�นักง�นเขตภ�คเหนือตอนบน ให้ก�รต้อนรับ สำ�หรับบูธ บสย. ได้เตรียมพร้อมทีม 

เจ้�หน้�ที่ผู้ เชียวช�ญ บสย. สำ�นักง�น

เขตภ�คเหนือตอนบน ให้คำ�ปรึกษ�ช่วย

ผู้ประกอบก�ร SMEs เข้�ถึงแหล่งทุน 

แก้หนี้ ปรับโครงสร้�งหนี้ และตรวจเช็ค

สุขภ�พท�งก�รเงิน ณ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล

พล�ซ� เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 12 

พฤศจิก�ยน 2564

   Thailand Smart Money สัญจรขอนแก่นครั้งที่ 8

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ร่วมออกบูธง�น “Thailand Smart Money” สัญจรขอนแก่น 

ครั้งที่ 8 โดยมี น�ยณภัทร สังมีแสง ผู้จัดก�รง�นพัฒน�ธุรกิจ สำ�นักง�น

เขตภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่�ยกิจก�รส�ข� 2 พร้อมทีม

ง�น ออกบูธให้คำ�ปรึกษ�ก�รขอสินเชื่อแก่ผู้ประกอบก�ร SMEs เข้�ถึง 

แหล่งเงินทุน พร้อมตรวจเช็คสุขภ�พท�งก�รเงินภ�ยในง�นระหว่�ง 

วันที่ 19-21 พฤศจิก�ยน 2564 ทั้งนี้น�งจ�รุวรรณ ศักดิ์มังกร ผู้บริห�ร 

โครงก�ร Thailand Smart Money ได้แวะเยี่ยมชมบูธ บสย. 

ณ ศูนย์ก�รค้� เซ็นทรัล พล�ซ� ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก�ยน 2564

   SMART SME EXPO 2021

 น�ยสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ ประธ�นเปิดง�น “SMART SME EXPO 2021” พร้อมด้วย 

น�งณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บสย. โดยม ี

น�ยวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดก�รท่ัวไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรม 

ขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รและพนักง�น บสย. ให้ก�รต้อนรับ สำ�หรับปีนี้ บสย. ระดมทีมหมอหนี้และทีม 

ผู้ เชี่ยวช�ญจ�กสำ�นักง�นเขตนครหลวง 

และ บสย. F.A. Center ให้คำ�ปรึกษ� 

ช่วยผู้ประกอบก�ร SMEs เข้�ถึงแหล่งทุน 

แก้หนี้ ปรับโครงสร้�งหนี้ และตรวจเช็ค 

สขุภ�พท�งก�รเงนิ ณ อมิแพค็ เมอืงทองธ�น ี

เมื่อวันที่ 2 ธันว�คม 2564
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   Thailand Smart Money Bangkok 2021 ครั้งที่ 12

 น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง ให้เกียรติเป็นประธ�นเปิดบูธ บสย. ในง�น Thailand Smart 

Money Bangkok 2021 ครั้งที่ 12 โดยมี น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรม

ขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย น�ยรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธ�นจัดง�น ให้ก�รต้อนรับ สำ�หรับก�รร่วมออกบูธในปีนี้ ผู้ประกอบก�ร 

SMEs จะได้พบกับหล�กหล�ยบริก�รจ�ก บสย. โดยเฉพ�ะก�รจัดทีมผู้เชี่ยวช�ญและทีมหมอหนี้ บสย. จ�กสำ�นักง�นเขตนครหลวง 

ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือ 

ก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนก�รขอสินเชื่อ 

ก�รแก้หนี้ ก�รปรับโครงสร้�งหน้ี พร้อม

แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ต่�ง ๆ ของ บสย. ณ 

ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ เม่ือวันท่ี 10 

ธันว�คม 2564

   MONEY EXPO 2021 ครั้งที่ 21

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รท่ัวไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อม 

ผู้บริห�รระดับสูง ร่วมเปิดบูธ บสย. ในง�น MONEY EXPO 2021 ครั้งที่ 21 พร้อมแคมเปญพิเศษมอบเป็นของขวัญ ปี 2565 

เพ่ือผู้ประกอบก�รSMEs “ฟรีค่�ดำ�เนินก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ” โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ PGS 9 สำ�หรับลูกค้� บสย. และ

แคมเปญ “ผ่อนน้อย เบ�แรง” ลดค่�งวด 

สูงสุด 80% ของค่�งวดเดิม หรือจ่�ยขั้นต่ำ� 

500 บ�ทตอ่งวด สำ�หรบัลกูหนีท้ีป่ระนอมหนี ้

กับ บสย. ขอรับคำ�ปรึกษ�ฟรีภ�ยในง�น 

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี  เ ม่ือวันที่  

23 ธันว�คม 2564

  กิจกรรมสร้างการรับรูผ้่านสื่อมวลชน

   สัมภาษณ์รายการ “คนเคาะข่าว”

 ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ให้สัมภ�ษณ์ร�ยก�ร 

“คนเคาะข่าว” ช่อง ASTV ดำ�เนินร�ยก�รโดย คุณนงวดี ถนิมม�ลย์ 

ประเด็น แนวท�งและม�ตรก�รในก�รช่วยผู้ประกอบก�ร SMEs  ภ�ยใต้

โครงก�ร “บสย. SMEs ไทย สู้ภัยโควิด-19” ผ่�น 6 โครงก�รค้ำ�ประกัน 

สินเชื่อ โดยเป้�หม�ยหลักของ บสย. จะโฟกัสทั้ง SMEs กลุ่มเปร�ะบ�ง 

และ กลุ่ม SMEs ทั่วไป ณ สำ�นักง�นเขตนครหลวง อ�ค�รช�ญอิสสระ

ท�วเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 11 มกร�คม 2564
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   สัมภาษณ์สดผ่าน ZOOM ออกอากาศทางช่อง Nation

 ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ให้สัมภ�ษณ์สด

ผ่�นระบบ Zoom ออกอ�ก�ศท�งช่อง Nation TV 22 ในร�ยก�ร ฐ�นTALK  เรื่อง ม�ตรก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs 

“6 โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ บสย. วงเงิน 100,000 ล้านบาท” โดยประเด็นที่ได้รับคว�มสนใจจ�กสื่อมวลชน ได้แก่ ประเด็น 

ก�รช่วยเหลือและเยียวย�ผู้ประกอบก�ร SMEs กลุ่มเปร�ะบ�ง ฟรีค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสินเชื่อสำ�หรับผู้ประกอบก�ร SMEs 2 ปี 

และ 3 ปี โครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อ บสย. 

SMEs บญัชเีดยีว และจำ�นวนผูป้ระกอบก�ร 

ที่ได้รับก�รช่วยเหลือด้�นก�รค้ำ�ประกัน 

สินเช่ือ พร้อมช่องท�งก�รติดต่อขอรับ 

คำ�ปรกึษ�จ�ก บสย. ณ บสย. สำ�นกัง�นใหญ ่

เมื่อวันที่ 15 มกร�คม 2564

   ใหส้มัภาษณส์ือ่มวลชนในประเด็น “โครงการค้ำาประกันสนิเชือ่ฟืน้ฟ ูและกระบวนการพิจารณาการอนุมัตค้ิำาประกันสนิเชือ่”

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

คณะผูบ้ริห�รระดบัสงู บสย. ใหส้มัภ�ษณส์ือ่มวลชนในประเดน็ “โครงการค้ำาประกันสินเช่ือฟ้ืนฟู และกระบวนการพิจารณาการอนุมัติ

ค้ำาประกันสินเช่ือ” โดยสร้�งคว�มรู้คว�มเข�้ใจใหก้บัสือ่มวลชนในก�รดำ�เนนิโครงก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือฟ้ืนฟูและกระบวนก�รพจิ�รณ�

อนุมัติ พร้อมเน้นย้ำ� บสย. ทำ�หน้�ที่เป็น 

หลักประกัน “ค้ำา ทุก เคส” เพ่ือช่วย 

ผู้ประกอบธุรกิจได้สินเชื่อดอกเบี้ย ต่ำ � 

เพื่อให้สื่อมวลชนเผยแพร่สร้�งก�รรับ

รู้ไปยังผู้ประกอบธุรกิจและส�ธ�รณชน 

ต่อไป ณ บสย. สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 21 

พฤษภ�คม  2564

   สัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : SMART SME  ในประเด็น COVID-19

 ดร.รักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รและผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ให้สัมภ�ษณ์ผ่�น 

Facebook Live : SMART SME  ในประเด็น COVID-19 ระลอกใหม่ กับ ม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs “บสย. 

SMEs ไทย สูภ้ยั COVID-19” ผ�่น 6 โครงก�รค้ำ�ประกนัสินเช่ือ วงเงนิ 100,000 ล้�นบ�ท ว่�ก�รกลับม�ของ COVID-19 ระลอกใหม่ 

สิง่ที ่บสย. ไดด้ำ�เนนิก�รทนัทคีอื ก�รบรหิ�ร 

จัดก�รภ�ยในองค์กร กำ�หนดแนวท�ง 

ก�รปฎิบัติ ง�นอย่�งเคร่งครัดในเรื่อง

ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของพนักง�น 

จัดต�ร�ง Work from Home ณ บสย. 

สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มกร�คม
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   ให้สัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : SMART SME ในประเด็น “บสย. ค้ำา ทุก เคส ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19”

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) ให้สัมภ�ษณ์ผ่�น 

Facebook Live : SMART SME ในประเด็น “บสย. ค้ำา ทุก เคส ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19” ภ�ยใต้ “โครงการ 

ค้ำาประกันสินเชื่อตาม พ.ร.ก. ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบ

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 พ.ศ. 2564” วงเงินเฟสแรก 100,000 ล้�นบ�ท ซึ่งขณะนี้ทีมง�น 

บสย. ทุกส่วนง�นพร้อมเดินหน้�ขับเคลื่อนม�ตรก�รอย่�งเต็มที่ และเป็น

ครั้งแรกที่ บสย. ค้ำ�ประกันสินเชื่อภ�ยใต้ พ.ร.ก. ฟ้ืนฟูสินเช่ือฉบับใหม่ 

เพ่ือร่วมปลดล็อกข้อจำ�กัดก�รเข้�ถึงสินเช่ือ  เพ่ิมคว�มม่ันใจให้สถ�บันก�รเงิน 

ที่ปล่อยสินเชื่อ โดย บสย. ค้ำ�ประกันเต็มวงเงินทุกร�ยที่ได้รับสินเชื่อผ่�น 

พ.ร.ก. ฟื้นฟู ณ บสย. สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภ�คม 2564 

   ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “โครงการค้ำาประกันสินเชื่อฟื้นฟู และกระบวนการพิจารณาการอนุมัติค้ำาประกันสินเชื่อ”

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย 

คณะผู้บริห�รระดับสูง บสย. ให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “โครงการค้ำาประกันสินเชื่อฟื้นฟู และกระบวนการพิจารณา 

การอนุมัติค้ำาประกันสินเชื่อ” โดยสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับส่ือมวลชนในก�รดำ�เนินโครงก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือฟ้ืนฟูและ

กระบวนก�รพิจ�รณ�อนุมัติ พร้อมเน้นย้ำ� 

บสย. ทำ�หน้�ที่เป็นหลักประกัน “ค้ำ� ทุก 

เคส” เพ่ือช่วยผู้ประกอบธุรกิจได้สินเชื่อ

ดอกเบ้ียต่ำ� เพ่ือให้สื่อมวลชนเผยแพร่

สร้�งก�รรับรู้ไปยังผู้ประกอบธุรกิจและ

ส�ธ�รณชนต่อไป ณ บสย. สำ�นักง�นใหญ่ 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภ�คม  2564

   แถลงผลดำาเนินงานค้ำาประกันสินเชื่อ ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.-15 ต.ค. 2564

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) แถลงผลดำาเนินงาน

ค้ำาประกันสินเชื่อ ระหว่�ง วันที่ 1 ม.ค.-15 ต.ค. 2564 ได้อนุมัติค้ำ�ประกันสินเชื่อทุกโครงก�ร รวมวงเงินกว่� 2 แสนล้�นบ�ท และ 

อนุมัติหนังสือค้ำ�ประกันสินเชื่อ (LG) จำ�นวน 187,446 ฉบับ สร้�งสถิติค้ำ�ประกันสินเชื่อสูงสุดในประวัติศ�สตร์ นับตั้งแต่ก่อตั้ง 

บสย. รอบ 30 ปี  ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ  215,237 ล้�นบ�ท คิดเป็น 

1.07 เท�่ สร�้งผลประโยชนท์�งเศรษฐกจิของประเทศ 4.13 เท�่ของวงเงนิ

ค้ำ�ประกัน คิดเป็นมูลค่� 833,333 ล้�นบ�ท ก่อเกิดก�รจ้�งง�น จำ�นวน 

2,050,661 ร�ย  แบ่งเป็น ก�รรักษ�ก�รจ้�งง�น จำ�นวน 1,667,657 ร�ย 

และก�รจ้�งง�นใหม่ จำ�นวน 383,004 ร�ย  โดยมีภ�ระค้ำ�ประกันสินเชื่อ 

(Outstanding) ณ ไตรม�ส 3/2564 จำ�นวน 604,076 ล้�นบ�ท คิดเป็น 

13% ของยอดคงค�้งสินเชือ่ SMEs ในระบบ คดิเปน็ 10% ของ มลูค�่ GDP 

SMEs ณ บสย. สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ตุล�คม 2564 
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   แถลงผลดำาเนินงาน 1 ปี “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs”  หรือ  บสย. F.A. Center

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) แถลงผลดำ�เนินง�น 

1 ปี “ศูนย์ท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs”  หรือ  บสย. F.A. Center ประสบผลสำ�เร็จเกินคว�มค�ดหม�ย ให้คำ�ปรึกษ�ช่วยผู้ประกอบก�ร 

SMEs ที่กำ�ลังประสบปัญห�ก�รดำ�เนินธุรกิจ จ�กสถ�นก�รณ์ COVID-19 

ที่กำ�ลังข�ดเงินทุนหมุนเวียน ต้องก�รสินเชื่อ มีปัญห�หน้ี ต้องก�ร

ปรับโครงสร้�งหนี้ และพัฒน�ธุรกิจ ให้ส�ม�รถยืนต่อได้ จำ�นวน 

1,133 ร�ย (ณ 31 ก.ค. 2564)  ประกอบด้วย ผู้ประกอบก�ร SMEs 

ที่ต้องก�รขอสินเชื่อ จำ�นวน 782 ร�ย  ต้องก�รปรับโครงสร้�งหนี้ธุรกิจ 

จำ�นวน 200 ร�ย และต้องก�รปรับปรุงธุรกิจ จำ�นวน 151 ร�ย ณ บสย. 

สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 16 สิงห�คม 2564

   แถลงข่าวผลดำาเนินงานปี 2564

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) แถลงข่าว 

ผลดำาเนินงานปี 2564 บสย. ประสบผลสำ�เร็จก�รดำ�เนนิด�้นก�รค้ำ�ประกนัสนิเชือ่ ช่วยผูป้ระกอบก�ร SMEs เข�้ถงึแหลง่ทนุ ในฐ�นะ 

หนว่ยง�นของรฐัทีม่บีทบ�ทก�ร “ค้ำ�ประกนั 

สินเชื่อ” โดยค�ดว่�ผลดำ�เนินง�น บสย. 

ณ สิ้นสุดปี 2564 จะมีก�รเติบโตในทุกมิติ 

ค�ดว่�จะปิดยอดค้ำ�ประกันสินเชื่อม�กกว่�  

240,000 ล�้นบ�ท ซึง่เป็นผลก�รดำ�เนนิง�น 

ที่สร้�งสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติก�รณ์ 

นับตั้งแต่ก่อตั้ง บสย. เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 

2564

  กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

   บสย. ร่วมประชุม ACSIC Conference ครั้งที่ 33

 คณะกรรมก�ร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย คณะผู้บริห�รระดับสูง บสย. ร่วมประชุม 

สม�พันธ์ประกันสินเช่ือแห่งภูมิภ�คเอเชีย (Asian Credit Supplementation 

Institution Confederation : ACSIC) คร้ังที ่33 ประจำ�ป ี2564 เมือ่วันที ่

16 พฤศจิก�ยน 2564 หวัขอ้ “Financial Support for SMEs Impacted 

by COVID -19 Measures Implemented in Member Countries/ 

Regions through Credit Supplementation” ร่วมกับผู้แทนระดับสูง

จ�กหนว่ยง�นและสถ�บนัก�รค้ำ�ประกนัสินเชือ่ในต�่งประเทศซึง่มสีม�ชกิ 

11 ประเทศ 16 สถ�บัน เช่น ไทย ญี่ปุ่น ส�ธ�รณรัฐเก�หลี ม�เลเซีย  

ไต้หวัน โดยจัดการประชุมผ่านระบบ Live-Stream/On-demand 
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broadcast over the internet (via conference website) จาก กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปีนี้ สถาบัน Japan Finance 

Corporation (JFC) และ สถาบัน Japan Federation of Credit Guarantee Corporations (JFG) ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดย Mr.Tanaka 

Kazuho Governor & CEO, Japan Finance Corporation เป็นประธ�นกล่�วเปิดก�รประชุม และกลุ่มประเทศสม�ชิกได้ร่วม

แลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด-19 เช่น โครงก�ร 

ลดค่�ธรรมเนียมค้ำ�ประกันสินเชื่อ โครงก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs เฉพ�ะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ                            

   บสย. ประชุมร่วมกับคณะผู้แทน สำานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน 
   ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)สถาบัน JFC และ JFG ประเทศญี่ปุ่น

 น�งวสกุ�นต ์วศิ�ลสวสัดิ ์รกัษ�ก�รผูจ้ดัก�รทัว่ไป บรรษัทประกันสินเช่ืออุตส�หกรรมขน�ดยอ่ม (บสย.) พร้อมดว้ยน�ยวเิชษฐ 

วรกุล รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร น�งดุสิด� ทัพวงษ์ รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�น

กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ และคณะผู้บริห�ร เข้�ร่วมประชุมกับคณะผู้แทน ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) 

นำ�โดย 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. ได้นำ�เสนอในหัวข้อเกี่ยวกับโครงก�รก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. 

พร้อมทั้งแนวท�งและม�ตรก�รช่วยเหลือลูกค้�ผู้ประกอบก�ร SMEs ที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ COVID-19 ผ่�นท�งระบบ

ออนไลน์ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมคณะกรรมก�ร ชั้น 18 บสย. สำ�นักง�นใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2564



บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 249

   บสย. – KODIT ร่วมประชุม โครงการ Working Level Council (WLC) ครั้งที่ 16 ณ สำานักงานใหญ่ บสย. กรุงเทพฯ

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม โครงก�ร KODIT-TCG Working Level 

Council (WLC) ครั้งที่ 16 ประจำ�ปี 2564  ร่วมกับสถ�บัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) ผ่�น Virtual Conference 

(Google Meet)  Platform โดยมีน�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม 

(บสย.) กล่�วเปิดประชุม  ร่วมกับ Mr.Sung-won Kim, Director General, สถ�บัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) 

ส�ธ�รณรัฐเก�หลี พร้อมด้วยน�ยกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  

ฝ�่ยพฒัน�และบรหิ�รผลิตภัณฑ ์หัวหน้�คณะผู้แทน บสย. และคณะผูแ้ทน 

บสย. เข้�ร่วมประชุมผ่�นระบบออนไลน์ โดยก�รประชุมในคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มรู้ และประสบก�รณ์ด้�นก�รค้ำ�ประกัน

สินเชื่อ ม�ตรก�รก�รช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) และก�รบริก�ร 

ด้�นก�รค้ำ�ประกันสินเช่ือสำ�หรับผู้ประกอบก�ร  SMEs  ผ่�น  Digital  Platform 

ณ สำ�นักง�นใหญ่ บสย. กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2564

   บสย. ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนธนาคารโลก (World Bank) 2 ครั้ง

 น�ยวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดก�รทั่วไปอ�วุโส ส�ยง�นบริห�รช่องท�งและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร  ให้ก�รต้อนรับคณะผู้แทน 

จ�กธน�ค�รโลก (World Bank) Mr. Kiatchai Sophastienphong, Consultant, Ms. Ratchada Anantavrasilpa, Senior 

Financial Sector Specialist   ในโอก�สเข้�ห�รือ เกี่ยวกับโครงก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. รวมทั้งม�ตรก�รช่วยเหลือ SMEs 

จ�กผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน  โดยผ่�น Video Conference (Microsoft Teams) วันที่ 22 เมษ�ยน 2564

 น�งวสุก�นต์ วิศ�ลสวัสดิ์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รทั่วไป พร้อมคณะผู้บริห�ร บสย. ให้ก�รต้อนรับคณะผู้แทนจ�กธน�ค�รโลก 

(World Bank) Ms. Weenarin Lulitanonda, Senior Consultant, Ms. Sakulrat Bovornsantisuth, Consultant ในโอก�ส

เข้�ร่วมประชุมห�รือ เก่ียวกับภ�พรวมของโครงก�รและม�ตรก�รต่�ง ๆ ในก�รช่วยเหลือและให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินให้แก่  

SMEsจ�กผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ Covid-19 พร้อมทั้งผลก�รดำ�เนินโครงก�รดังกล่�วที่ช่วยเหลือ SMEs โดยประชุม 

ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) Microsoft Teams วันที่ 8 มิถุน�ยน 2564
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   บสย. ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) 

 น�งดุสิด� ทัพวงษ์ รองผู้จัดก�รทั่วไป ส�ยง�นกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) 

พร้อมด้วยน�ยกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยพัฒน�และบริห�รผลิตภัณฑ์ เข้�ร่วมประชุมห�รือทบทวนภ�วะเศรษฐกิจ

ของไทยประจำ�ปี 2564 ผ่�นท�ง Video  Conference (ระบบ WebEx)  ร่วมกับคณะผู้แทน กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ 

(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 ในประเด็นด้�นนโยบ�ยหรือม�ตรก�รในก�รบรรเท�ผลกระทบของ SMEs จ�กสถ�นก�รณ์ 

COVID-19 ต�มที่คณะผู้แทนกองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ ได้ขอห�รือทบทวนภ�วะเศรษฐกิจของไทยประจำ�ปี 2564 ต�มพันธะ 

ข้อ 4 แห่งข้อตกลงของ IMF (Article IV Consultation) โดย บสย. ได้นำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับม�ตรก�รต่�ง ๆ ในก�รช่วยเหลือ 

ด�้นค้ำ�ประกนัสนิเชือ่ใหก้บัผูป้ระกอบก�ร SMEs ทัง้กลุม่ SMEs ทัว่ไป SMEs กลุม่ฐ�นร�ก และกลุม่เปร�ะบ�ง ณ หอ้งประชมุ บสย. 

สำ�นักง�นใหญ่ ชั้น 18 เมื่อวันที่ 3 มีน�คม 2564

   บสย. ประชุมร่วมกับคณะผู้แทน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน GIZ 
   (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ประเทศเยอรมัน

 น�ยกติตพิงษ์ บรุณศริิ ผู้อำ�นวยก�รอ�วโุส ฝ่�ยพฒัน�และบรหิ�รผลติภณัฑ ์ใหต้อ้นรบัคณะผูแ้ทนองคก์รคว�มรว่มมอืระหว�่ง

ประเทศของเยอรมัน 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 ในก�ร 

เข�้รว่มประชมุ เพือ่ทีจ่ะแนะนำ�ก�รทำ�ง�นของ GIZ รวมถงึก�รแลกเปลีย่นขอ้มลู วิสยัทศัน ์เรือ่ง ก�รแนะนำ�โครงก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ

ก�รผลิต และลดภ�วะโลกร้อนจ�กก�รทำ�น�เพ่ือก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) พ.ศ. 2561-2666 โดยจุดมุ่งหม�ย 

ของโครงก�รนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนก�รทำ�น�ในปัจจุบันไปสู่ก�รทำ�น�ที่ยั่งยืน และส�ม�รถลด 

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยผ่�นกลไกก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อของ บสย. ให้กับ SMEs เกษตรกร โดยประชุม 

ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) Google Meet  วันที่ 9 มิถุน�ยน 2564
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   บสย. ประชุมร่วมกับคณะผู้แทน International Labour Organization (ILO) 
   องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ United Nations

 น�งผก�ม�ศ สัจจพงษ์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยส่งเสริมลูกค้�และพัฒน�ผู้ประกอบก�ร  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรม 

ขน�ดย่อม (บสย.) เข้�ร่วมประชุมกับผู้แทน International Labour Organization (ILO) ,United Nations นำ�โดย 

น�งส�วก�ญจน์มณี ธเนศวรกุล ผู้ประส�นง�นโครงก�ร ประจำ�ประเทศไทย International Labour Organization (ILO) , 

United Nations เพ่ือห�แนวท�งส่งเสริมศักยภ�พของผู้ประกอบก�ร SMEsในก�รปรับตัวของธุรกิจหลังสถ�นก�รณ์ 

COVID-19 ให้ส�ม�รถเข้ �ถึ งแหล่ ง 

เงินทุนได้ โดยมี บสย. ค้ำ�ประกันสินเช่ือ 

เพ่ือส�ม�รถให้ SMEs ดำ�เนินธุรกิจต่�ง ๆ 

ต่อไปได้ โดยก�รประชุมผ่�น V ideo 

Conference (Google Meet) วันที่ 10 

กันย�ยน 2564 

   บสย. ร่วมประชุม ACSIC Training Program (ATP)  ครั้งที่ 29  จัดโดยสถาบัน KOTEC  สาธารณรัฐเกาหลี

 คณะผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม (บสย.) โดยมีน�ยกฤษด� เลิศทวีโพธกุล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยค่�ประกันชดเชย หัวหน้�คณะผู้แทน พร้อมคณะผู้แทน ร่วมก�รประชุมระดับปฏิบัติก�ร ACSIC Training Program (ATP) 

ครัง้ที ่29 แหง่สม�พนัธ ์Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC)  ในหวัขอ้ “Reinforcing SMEs in 

the COVID-19 Crisis” โดยมสีม�ชกิจ�ก 8 ประเทศ 11 สถ�บนัเข�้ร่วมก�รประชุม ซึง่จดัโดยสถ�บนั Korea Technology Finance 

Corporation (KOTEC)  ส�ธ�รณรฐัเก�หล ีเพือ่ให้ประเทศสม�ชิกส�ม�รถแลกเปล่ียนคว�มรู้ แนวปฏิบตั ิและประสบก�รณ์เกีย่วกบั 

บทบ�ทก�รค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ส�ม�รถ

ช่วยเหลือ สนับสนุน และเสริมสร้�งคว�ม

แข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบก�ร SMEs ที่ได้รับ

ผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�  2019  (COVID-19) โดยก�รจดัประชมุ 

ผ่�น Virtual Conference วันที่ 7-8 

กันย�ยน 2564
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 ที่ตั้งสำานักงานเขตและช่องทางการติดต่อสำาคัญ

 สำานักงานใหญ่
 อ�ค�รช�ญอิสสระท�วเวอร์ 2 ชั้น 16-18

 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ

 เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310

 โทร. 0-2890-9988
 โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800

 ที่ตั้งสำานักงานเขต

 สำานักงานเขตนครหลวง
 อ�ค�รช�ญอิสสระท�วเวอร์ 2 (ชั้น1)

 เลขที่ 2922/53 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ 

 เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310

 โทรศัพท์ : 02-308-2151-2

 มือถือ : 08-1889-2235, 09-3134-2277

 โทรสาร : 02-308-2152

 E-mail : bangkok@tcg.or.th

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ กรุงเทพมห�นคร, 

 นนทบุรี, สมุทรปร�ก�ร, สมุทรส�คร, ปทุมธ�นี, นครปฐม

 สำานักงานเขตภาคกลาง
 เลขที่ 58/8 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย    

 จ.พระนครศรีอยุธย� 13000

 โทรศัพท์ : 0-3595-7772

 มือถือ : 09-3139-4445, 09-3139-4447

 โทรสาร : 0-3595-7773

 E-mail : central@tcg.or.th

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธย�,   

 อ่�งทอง, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, นครน�ยก, สระบุรี

 สำานักงานเขตภาคเหนือตอนบน
 เลขที่ 265/6 ถ.ช้�งเผือก ต.ช้�งเผือก 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

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ  เชียงใหม่, ลำ�พูน,   

 เชียงร�ย, แม่ฮ่องสอน, พะเย�, ลำ�ป�ง, แพร่, น่�น

 สำานักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง
 เลขที ่28/125-126 ถ.สงิหวฒัน ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณโุลก  

 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 : น�ยชูศักดิ์ นันทสุวรรณ

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ พิษณุโลก, พิจิตร, 

 กำ�แพงเพชร, ต�ก, เพชรบูรณ์, อุทัยธ�นี, นครสวรรค์,  

 สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ชัยน�ท

 สำานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 เลขที่ 239/5 ถ.อุดรดุษฎี ต.หม�กแข้ง อ.เมืองอุดรธ�นี   

 จ.อุดรธ�นี 41000

 โทรศัพท์ : 0-4211-1670-71
 มือถือ : 08-1379-4774, 06-2310-0570

 โทรสาร : 0-4211-1671
 E-mail : udonthani@tcg.or.th

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ อุดรธ�นี, ขอนแก่น,  

 หนองบัวลำ�ภู, หนองค�ย, เลย, ก�ฬสินธุ์, สกลนคร, 

 นครพนม, มุกด�ห�ร, บึงก�ฬ
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 สำานักงานเขตภาคใต้ตอนบน
 เลขที่ 231/12 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะข�มเตี้ย อ.เมือง  

 สุร�ษฎร์ธ�นี จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000

 โทรศัพท์ : 0-7721-9801-2

 มือถือ : 08-9874-7574

 โทรสาร : 0-7721-9803

 E-mail : suratthani@tcg.or.th

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ สุร�ษฎร์ธ�นี, ชุมพร, 

 พังง�, กระบี่, ระนอง, ภูเก็ต

 สำานักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง
 เลขที่ 13 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่   

 จ.สงขล� 90110

 โทรศัพท์ : 0-7426-2551-2
 มือถือ : 08-1766-1528, 08-1379-7887

 โทรสาร : 0-7426-2553

 E-mail : songkhla@tcg.or.th

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ สงขล�, พัทลุง, สตูล,  

 นครศรีธรรมร�ช, ตรัง, ปัตต�นี, ยะล�, นร�ธิว�ส

 สำานักงานเขตภาคตะวันตก
 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

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์, 

 เพชรบุรี, ร�ชบุรี, สมุทรสงคร�ม, ก�ญจนบุรี

 ช่องทางการติดต่อที่สำาคัญ

 ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)
 ชั้น 1 อ�ค�ร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน

 แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400

 โทร : 065-507-8999, 065-502-6999

 E-mail : debt.doctor@tcg.or.th

 FB : ศูนย์ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน SMEs

 สำานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
 เลขที่ 610 ถ.ชย�งกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลร�ชธ�นี   

 จ.อุบลร�ชธ�นี 34000

 โทรศัพท์ : 0-4521-0844

 มือถือ : 09-3139-5445, 08-9186-3244

 โทรสาร : 0-4521-0845

 E-mail : ubon@tcg.or.th

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ อุบลร�ชธ�นี, ศรีสะเกษ,  

 อำ�น�จเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด

 สำานักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 เลขที่ 901/6 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมืองนครร�ชสีม�  

 จ.นครร�ชสีม� 30000

 โทรศัพท์ : 0-4426-2104

 มือถือ : 08-1876-3911, 09-3134-8885

 โทรสาร : 0-4426-2105

 E-mail : korat@tcg.or.th

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ นครร�ชสีม�, ชัยภูมิ, 

 บุรีรัมย์, สุรินทร์, มห�ส�รค�ม

 สำานักงานเขตภาคตะวันออก
 เลขที่ 208/14 หมู่ 3 ถ.พระย�สัจจ� 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

 พื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ ชลบุรี, ฉะเชิงเทร�, 

 ระยอง, จันทบุรี, ตร�ด, ปร�จีนบุรี, สระแก้ว



สแกน QR Code เพื่อทำาแบบสำารวจ
ความพึงพอใจต่อรายงานประจำาปี 2564

เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น 16-18) 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0-2890-9988  โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2890-9999  Email : info@tcg.or.th
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