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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
Office   of  the  Auditor   General 
วันที่ 25 เมษายน 2554 

 

  

 
 

        

             รายงานของผูสอบบัญชี 

เสนอ    ผูถือหุนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

                    สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552 งบกําไรขาดทุน  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  และงบกระแสเงินสด  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม  ซึ่งผูบริหารของบรรษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลาน้ี  สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
                    สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา  งบการเงินแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน   การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บรรษัทใชและประมาณการ
เก่ียวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งผูบริหารของบรรษัทเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุป
ที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
                    สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553  และ 
2552  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอม  โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
                    โดยมิไดเปนเง่ือนไขในการรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหสังเกต 
                    1.  หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  2  และ  3.7  เรื่อง  เงินสํารองคาประกันชดเชย บรรษัทไดเริ่มทยอยกันเงิน
สํารองคาประกันชดเชยตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหม ในป  2553 โดยต้ังสํารองเพิ่มรอยละ 20 ของ
ผลตางระหวางจํานวนเงินกันสํารองที่กําหนดในนโยบายการค้ําประกันสินเช่ือกับหลักเกณฑการกันเงินสํารองของธนาคาร
แหงประเทศไทย  และจะต้ังสํารองครบในป  2555   
                      2.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.2 และ 4.17 เรื่อง เงินโบนัสพนักงาน  บรรษัทรับรูคาใชจายตามเกณฑเงินสด  
โดยมิไดดําเนินการประมาณการคาใชจาย ซึ่งหากประมาณการแลว คาใชจายดังกลาวจะเพ่ิมขึ้น 

                                                                  (นางสาวจิราภรณ  พิริยะกิจไพบูลย) 
                                                        ผูอํานวยการสํานักงาน 

       

                                                                                  (นางสาวสุนันท  วงศเมฆ)                                                                    
                                                                                                               ผูอํานวยการกลุม                                                            



หนวย : บาท

2553 2552

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3.3 4.1 627,970,816.38 134,428,477.55

เงินลงทุนชั่วคราว 3.4 4.2 972,000,000.00 483,000,000.00

ลูกหนี้จากการคํ้าประกัน 3.5 4.3 2,203,938,861.92 2,087,830,486.42

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 3.5 4.3 (2,203,938,861.92) (2,087,830,486.42)

ดอกเบี้ยคางรับ 3,146,647.03 2,879,591.82

คาธรรมเนียมค้ําประกันคางรับ 4.4 113,439,039.29 80,606,467.66

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4.5 3,035,155.28 2,307,804.51

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,719,591,657.98 703,222,341.54

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3.4 4.2 8,749,495,012.36 8,136,987,675.21

เงินใหกูยืมแกพนักงาน - 318,849.83

หองชุดสํานักงาน และอุปกรณ - สุทธิ 3.6 4.6 57,296,277.34 65,032,360.44

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 4,670,218.86 2,654,733.25

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 4.7 323,775.45 2,024,775.45

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 8,811,785,284.01 8,207,018,394.18
รวมสินทรัพย 10,531,376,941.99 8,910,240,735.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ



หนวย : บาท

2553 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

คาธรรมเนียมค้ําประกันรับลวงหนา 492,209,425.47 137,213,564.77

เงินชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาล 4.8 30,043,154.57 3,599,500.00

เงินคาธรรมเนียมรอจายคืนลูกหนี้ 4.9 2,383,375.10 7,069,030.79

เจาหนี้อื่น 18,084,412.10 4,962,831.63

คาใชจายคางจาย 5,370,617.20 4,566,095.02

เงินสํารองคาประกันชดเชย 3.7 4.10 3,628,112,690.28 2,744,130,503.22

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,176,203,674.72 2,901,541,525.43

รวมหนี้สิน 4,176,203,674.72 2,901,541,525.43

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 4.11

ทุนจดทะเบียน
    หุนสามัญ 68,399,467 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 6,839,946,700.00 6,839,946,700.00

ทุนที่ออกและชําระแลว

    หุนสามัญ 67,024,730 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 6,702,473,000.00 6,702,473,000.00

ผลกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 4.12 266,885,666.80 185,950,954.23

ขาดทุนสะสมยังไมไดจัดสรร (614,185,399.53) (879,724,743.94)

รวมสวนของผูถือหุน 6,355,173,267.27 6,008,699,210.29
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 10,531,376,941.99 8,910,240,735.72

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
ภาระคํ้าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 4.13 72,890,096,280.84 39,884,224,965.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

.......................................................  .......................................................  
                        (นายพิชิต อัคราทิตย)        (นายวิบูลย เพ่ิมอารยวงศ)

            ประธานกรรมการ       กรรมการและผูจัดการทั่วไป
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งบดุล (ตอ)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ



หนวย : บาท
    2553     2552

รายได

รายไดคาธรรมเนียมคํ้าประกัน 3.1 946,087,796.76 397,585,612.80

รายไดที่เกิดจากการบริหารเงิน 3.1 542,387,741.15 280,840,415.50

ดอกเบี้ยรับ 3.1 4.14 33,893,488.32 30,826,899.57

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย                           - 330,162.00

รายไดอื่น 2,664,009.61 2,461,490.21

รวมรายได 1,525,033,035.84 712,044,580.08

คาใชจาย 3.2

เงินเดือนและคาใชจายอื่น - พนักงาน 85,415,660.73 55,494,769.40

คาใชจายสํานักงาน 11,414,687.40 10,990,370.74

คาใชจายในการสัมมนาและพัฒนาธุรกิจ 2,013,781.19 1,731,818.10

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 12,948,297.00 10,720,899.28

คาใชจายยานพาหนะ 1,758,224.25 1,529,062.55

คาตอบแทนกรรมการ 1,906,000.00 1,165,000.00

คาเสื่อมราคา 11,048,124.79 11,395,191.27

คารับรอง 344,973.27 205,970.50

คาใชจายในการจัดประชุม 238,772.75 186,151.77

คาบริการวิชาชีพ 1,550,333.33 1,806,000.00

คาใชจายในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 1,177,000.00 1,177,000.00

คาดูงานกรรมการ 1,317,121.69 402,825.85

คาจัดประชุม ACSIC                           - 1,204,593.72

คาจัดทําแผนงานวิสาหกิจ 200,052.77 83,495.00

คาใชจายดําเนินงานสํานักงานตางจังหวัด 479,688.50 617,040.87

คาภาษีปายและภาษีโรงเรือน 588,863.00 588,863.00

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคล 10,815,116.57 9,219,893.39

หน้ีสูญ 111,713,153.51 95,434,019.48

คาประกันชดเชยสุทธิ 4.10 883,982,187.06 81,303,780.36

หน้ีสงสัยจะสูญ 117,224,939.61 154,330,026.38

คาใชจายอื่น ๆ 3,356,714.01 2,322,719.56

รวมคาใชจาย 1,259,493,691.43 441,909,491.22

กําไรสุทธิ 265,539,344.41 270,135,088.86

กําไรสุทธิตอหุน 3.9 3.96 4.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



หนวย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ชําระแลว
 ผลกําไร   

(ขาดทุน)   ที่ยังไม
เกิดข้ึนจริง

กําไร (ขาดทุน)
สะสม

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 4,702,473,000.00 (59,819,934.17)     (1,149,859,832.80) 3,492,793,233.03

ผลกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง

   - ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยเผ่ือขาย - 245,770,888.40     - 245,770,888.40

รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน - 245,770,888.40     - 245,770,888.40

กําไรสุทธิสําหรับป - - 270,135,088.86 270,135,088.86

เพ่ิมทุนหุนสามัญ 2,000,000,000.00 - - 2,000,000,000.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 6,702,473,000.00 185,950,954.23     (879,724,743.94) 6,008,699,210.29

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 6,702,473,000.00 185,950,954.23     (879,724,743.94) 6,008,699,210.29

ผลกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 4.12  

   - ผลกําไรจากการตีราคาหลักทรัพยเผ่ือขาย - 80,934,712.57       - 80,934,712.57

รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน - 80,934,712.57       - 80,934,712.57

กําไรสุทธิสําหรับป - - 265,539,344.41 265,539,344.41
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 6,702,473,000.00 266,885,666.80 (614,185,399.53) 6,355,173,267.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553  และ  2552



หนวย : บาท

2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 265,539,344.41 270,135,088.86

     รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

         คาเสื่อมราคา 11,048,136.79 11,395,191.27

         หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 228,938,093.12 249,764,045.86

         เงินสํารองคาประกันชดเชย 883,982,187.06 81,303,780.36

         กําไรจากการจําหนายสินทรัพย -             (330,162.00)

         กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุน (531,572,624.58) (271,620,522.11)

         ดอกเบ้ียรับ (33,893,488.32) (30,826,899.57)

         เงินสดรับดอกเบ้ีย 33,626,433.11         34,899,132.26

               กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 857,668,081.59 344,719,654.93

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

         ลูกหน้ีจากการคํ้าประกัน (227,821,529.01) (250,088,290.20)

         คาธรรมเนียมคํ้าประกันคางรับ (32,832,571.63) (80,598,991.27)

         สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (727,350.77) 673,529.03

         สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 584,435.89 189,244.34

     หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

         คาธรรมเนียมคํ้าประกันรับลวงหนา 354,995,860.70 (39,609,897.04)

         เงินคาธรรมเนียมรอจายคืนลูกหน้ี (4,685,655.69) 7,069,030.79

         เงินชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาล 26,443,654.57 3,599,500.00

         เจาหน้ีอื่น 13,121,580.47 1,296,914.76

         คาใชจายคางจาย 804,522.18 514,861.02

129,882,946.71 (356,954,098.57)

     เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 987,551,028.30 (12,234,443.64)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  และ  2552



หนวย : บาท

2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

          เงินใหกูยืมแกพนักงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 318,849.83 (318,849.83)

          เงินสดรับจากต๋ัวเงินรับและเงินฝากประจําครบกําหนด 483,000,000.00 514,000,000.00

          เงินสดจายลงทุนในต๋ัวเงินรับและเงินฝากประจํา (972,000,000.00)    (557,000,000.00)

          เงินสดจายเงินลงทุน - (2,000,000,000.00)

          เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย - 330,190.00

          เงินสดจายจากการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่ม (5,327,539.30) (2,356,971.95)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (494,008,689.47)    (2,045,345,631.78) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

          เงินสดรับเพิ่มทุน - 2,000,000,000.00

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน - 2,000,000,000.00

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 493,542,338.83 (57,580,075.42)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 134,428,477.55 192,008,552.97

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 627,970,816.38 134,428,477.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  และ  2552
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หนวย : บาท

2553 2552

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 9,962,827.53 8,874,029.96

ดอกเบี้ยตั๋วเงินรับ 2,175,078.03 600,394.51

ดอกเบี้ยรับ - ลูกหนี้จากการค้ําประกัน 21,753,378.35 21,351,232.16

ดอกเบี้ยรับ - สวัสดิการพนักงาน 2,204.41                 1,242.94

   รวม 33,893,488.32       30,826,899.57       

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม 2553 และ 2552

8
 (รายละเอียด 1)

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม

รายละเอียดดอกเบี้ยรับ
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บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552   
............................................. 

1. ขอมูลท่ัวไป 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) จัดต้ังเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เพ่ือทําหนาที่บริการค้ําประกันสินเช่ือ 
และดําเนินการเก่ียวกับภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอม (การประกอบอุตสาหกรรม การทําหัตถกรรมหรือการประกอบ
กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้โดยมีลักษณะเปนกิจการขนาดยอมที่บุคคลภาคเอกชนเทานั้นเปนเจาของ  
และมีทรัพยสินถาวรตามจํานวนที่กําหนดโดยกฎกระทรวง)  ใหสามารถเรงการกระจายสินเช่ือไปทั่วประเทศไดเร็วขึ้น  ทําให
เกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศย่ิงขึ้น 

2. เกณฑการนําเสนองบการเงิน 
งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และแสดงรายการใน     
งบการเงินเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 30 
มกราคม พ.ศ. 2552 

2.1 แมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม 
ในป 2553  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศใหใชแมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชี  และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหมหรือปรับปรุงใหม ที่คาดวาจะมีผลเก่ียวของกับ บสย.  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
                วันที่มีผลบังคับใช  

  แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  26 พฤษภาคม 2553 

  มาตรฐานการบัญชี  วันที่มีผลบังคับใช   

  ฉบับที่ 1 การนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2552) 1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 7 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2552) 1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 8 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ  
  ขอผิดพลาด (ปรับปรุง 2552)        1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 10 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ปรับปรุง 2552) 1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  (ปรับปรุง 2552) 1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 17 สัญญาเชา (ปรับปรุง 2552) 1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 18 รายได (ปรับปรุง 2552) 1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย  
           ขอมูลที่เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  (ปรับปรุง 2552) 1 มกราคม 2556 
 ฉบับที่ 24  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ  
   ที่เก่ียวของกัน (ปรับปรุง 2552) 1 มกราคม 2554  
 ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน   1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 33 กําไรตอหุน (ปรับปรุง 2552)        1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 34  งบการเงินระหวางกาล (ปรับปรุง 2552)   1 มกราคม 2554 
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2.1 แมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม (ตอ) 

  มาตรฐานการบัญชี  วันที่มีผลบังคับใช   
 ฉบับที่ 36 การดอยคาของสินทรัพย (ปรับปรุง 2552)   1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 37 ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และ      
  สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ปรับปรุง 2552)      1 มกราคม 2554 
 ฉบับที่ 38  สินทรัพยไมมีตัวตน  (ปรับปรุง 2552)      1 มกราคม 2554 

  มาตรฐานรายงานทางการเงิน       วันที่มีผลบังคับใช  

 ฉบับที่ 5  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือการขาย และ 1 มกราคม 2554 
  การดําเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2552) 

บสย. ไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน ยกเวน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน ซึ่งปจจุบันฝายบริหารของ บสย. อยูระหวางการประเมินผล
กระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ 

 2.2  การจัดประเภทรายการใหม 
    รายการในงบการเงินบางรายการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพ่ือใหสอดคลอง 

    กับการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

3.   สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
3.1 การรับรูรายได 
 

 3.1.1 รายไดคาธรรมเนียมค้ําประกัน รับรูเมื่อมีการอนุมัติวงเงินค้ําประกันสินเช่ือของโครงการโดยเรียกเก็บ    
ลวงหนาเปนรายปตามอัตราที่กําหนด และเฉล่ียรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา 

 3.1.2 รายไดที่เกิดจากการบริหารเงิน 
- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก พันธบัตรและหุนกู รับรูตามเกณฑคงคาง 
- ตัดจําหนายสวนตางระหวางตนทุนกับมูลคาที่ตราไวของเงินลงทุนรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยหรือลดลง

ตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
- กําไรจากการจําหนายตราสารหน้ี และตราสารทุน รับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจําหนาย 

 3.1.3 ดอกเบี้ยรับ  รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 

3.2 การรับรูคาใชจาย  
 รับรูตามเกณฑคงคาง ยกเวน เงินโบนัสพนักงาน รับรูตามเกณฑเงินสด  

3.3    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
          เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนช่ัวคราวที่มีกําหนดจายคืน
ในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 
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3.4 เงินลงทุน 
 3.4.1  เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา ต๋ัวเงินรับ และบัตรเงินฝาก แสดงดวยราคาทุน 

3.4.2  หลักทรัพยในความตองการของตลาดเปนหลักทรัพยประเภทเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการ
เปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย  บันทึกบัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุนแสดงเปน   
รายการหักบัญชีเงินลงทุน  และรับรูเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายเงิน
ลงทุน  จึงบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมน้ันในงบกําไรขาดทุน 

 3.4.3 เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 
ตราสารหน้ีที่อยูในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงในงบดุลดวยมูลคา
ยุติธรรม มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีคํานวณจากสูตรอัตราผลตอบแทนท่ีปลอดความเสี่ยง ปรับดวย     
อัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม ราคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพยเผ่ือขายไดบันทึกเปนกําไร     
หรือ ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงและแสดงภายใตสวนของผูถือหุน  
บสย. จะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น และ
ปรับปรุงโดยเทียบกับมูลคาตามราคาท่ีรับซื้อหนวยลงทุนคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นบันทึกใน   
งบกําไรขาดทุนทันที 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนน้ันจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที 

เมื่อเงินลงทุนในตราสารหน้ีชนิดเดียวกันมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่
จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด  

        3.5     ลูกหน้ีจากการค้ําประกัน 
           ลูกหน้ีจากการคํ้าประกันเปนลูกหนี้ที่ บสย. จายใหธนาคารตามสัญญาค้ําประกันซึ่งสามารถเรียกคืนจากผูกู โดยคิด

ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งรับรูตามเกณฑเงินสด เน่ืองจากดอกเบี้ย
ดังกลาวมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเรียกเก็บไมได  เน่ืองจากลูกหน้ีจากการคํ้าประกันเปนลูกหน้ีที่ขาดสภาพ
คลองและเปนลูกหน้ีที่ถูกธนาคาร (ผูใหกู) ฟองรองบังคับคดีมาแลว ซึ่งจัดเปนลูกหน้ีเสียและจากประสบการณใน
การเก็บเงินในอดีตที่ผานมายอดลูกหน้ีดังกลาวไดรับคืนมามีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับลูกหน้ีคงคาง ณ วันที่ใน
งบดุล ดังน้ัน บสย.จึงต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100  ตามมติคณะกรรมการของ บสย. ครั้งที่ 3/2544 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544  หน้ีสูญที่ตัดออกจากบัญชีนําไปลดยอดจํานวนที่กันไวเปนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

3.6 หองชุดสํานักงาน และอุปกรณ 
 หองชุดสํานักงานและอุปกรณแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม  คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธี

เสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปน้ี     

หองชุดสํานักงาน 20  ป 
เครื่องตกแตงและติดตรึงสํานักงาน 10  ป 
เครื่องใชสํานักงาน 5  ป 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 3  ป 
ยานพาหนะ 5  ป 

 กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย พิจารณาจากผลตางระหวางเงินสดสุทธิจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย และรับรูในงบกําไรขาดทุน 
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  3.6 หองชุดสํานักงาน และอุปกรณ (ตอ) 

รายจายเก่ียวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซึ่งทําใหราคาเปล่ียนแทนในปจจุบันของ
สินทรัพยเพ่ิมขึ้นอยางเปนสาระสําคัญจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย สวนคาซอมแซมและคาบํารุงรักษา รับรู
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 

  3.7   เงินสํารองคาประกันชดเชย 

บสย. จัดเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีหนาที่ใหการค้ําประกันสินเช่ือในสวนที่ลูกหน้ีของสถาบันการเงินมี
หลักประกันไมเพียงพอ  บสย. มีนโยบายการคํ้าประกันสินเช่ือ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549  ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ โดยปรับปรุงครั้ง
ลาสุดในการประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552  ใหกําหนดนโยบายการจัดช้ันหน้ีและการกันเงิน
สํารองคาประกันชดเชยโครงการปกติ เฉพาะหน้ีจัดช้ันดอยคุณภาพ (NPG) ซึ่งเปนการจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน       
จัดช้ันสงสัย และจัดช้ันสงสัยจะสูญ ในอัตรารอยละ 20 , 50 และ 100  ตามลําดับ ตามความเหมาะสมกับความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยไมตองกันเงินสํารองสําหรับหน้ีที่จัดช้ันปกติและหน้ีที่กลาวถึงเปนพิเศษดังเชนสถาบัน
การเงินทั่วไป 

บสย. จัดช้ันหน้ีและกันเงินสํารองคาประกันชดเชยตามความรับผิดชอบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่
กําหนดไวในหลักเกณฑการค้ําประกันของแตละประเภทคํ้าประกัน  บสย.จัดประเภทของภาระค้ําประกัน ดังน้ี 
3.7.1 ประเภทของภาระคํ้าประกัน - โครงการปกติ 

1. การค้ําประกันประเภทปกติ  รับผิดชอบตามภาระค้ําประกันบวกดอกเบี้ยต้ังแตวันผิดนัดจนถึงวันที่ฟอง
หรือไมเกินเง่ือนไขตามการค้ําประกันที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกัน 

2. การคํ้าประกันประเภท NPL  รับผิดชอบตามภาระค้ําประกันบวกดอกเบี้ยต้ังแตวันผิดนัดจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด 
3. การคํ้าประกันประเภทจัดสรรวงเงินค้ําประกันใหแกผูกู (MOU) รับผิดชอบตามภาระคํ้าประกันบวก

ดอกเบี้ยต้ังแตวันผิดนัดจนถึงวันที่ฟอง หรือไมเกิน 180 วัน ตามท่ีระบุไวในหนังสือค้ําประกัน 
4. การค้ําประกันประเภทรับความเสี่ยงรวมกัน (Risk Participation : RP) รับผิดชอบครึ่งหน่ึงของสวน

สูญเสีย (สวนสูญเสียเทากับภาระหน้ีคงเหลือลบมูลคาหลักประกันที่ขายได) บวกดอกเบี้ยต้ังแตวันผิดนัด
จนถึงวันที่ฟองแตไมเกิน 180 วัน 

บสย. ไดรับการผอนปรนจากกระทรวงการคลังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 39 แตไมเกินป 2555 ดังน้ัน คณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552  มี
มติใหทยอยกันเงินสํารองคาประกันชดเชยแตละประเภทดังน้ี   

ป 2553  และ  2554  ใหกันเงินสํารองคาประกันชดเชยเพ่ิมในอัตรารอยละ 20 และ 50 ตามลําดับของผลตางระหวาง
จํานวนเงินกันสํารองที่กําหนดในนโยบายการคํ้าประกันสินเช่ือกับหลักเกณฑการกันเงินสํารองของธนาคาร         
แหงประเทศไทย 

ป 2555  ใหกันเงินสํารองคาประกันชดเชย สําหรับสวนตางระหวางยอดหน้ีคงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันในอัตรารอยละ 100  

บสย. ไดกันเงินสํารองคาประกันชดเชยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยถือเปนคาใชจายคาประกันชดเชยสุทธิ
ในงบกําไรขาดทุนแลว 
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3.7.2  การกันเงินสํารองคาประกันชดเชย - โครงการ Portfolio Guarantee Scheme  (PGS) 

โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ประกอบดวยโครงการ PGS ระยะที่ 1 ,โครงการ PGS ระยะที่ 2, 
โครงการ PGS สําหรับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง , โครงการหน้ีสินภาคประชาชน (หน้ีสินนอกระบบ)  และ
โครงการรายสถาบันการเงิน โดยมีการกันเงินสํารองคาประกันชดเชย  ดังน้ี 

โครงการ PGS ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เปนโครงการค้ําประกันสินเช่ือที่มีขอตกลงรวมกับสถาบันการเงินเพ่ือ
กําหนดเง่ือนไขในการคํ้าประกันและสัดสวนความรับผิดตลอดอายุโครงการ 5 ป (เริ่มโครงการวันที่ 6 มีนาคม 2552 
และวันที่ 7 มีนาคม 2553 ตามลําดับ) โดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 กําหนดความเสียหายสูงสุดที่เปนภาระค้ําประกัน
หน้ีจัดช้ันดอยคุณภาพ (NPG) รอยละ 15.50 ของภาระค้ําประกันเฉล่ียตลอดอายุโครงการ  และโครงการ PGS ระยะ
ที่  2 กําหนดความเสียหายสูงสุดที่เปนภาระค้ําประกันหน้ีจัดช้ันดอยคุณภาพ (NPG) รอยละ 15.50 ของภาระค้ํา
ประกันเฉล่ียตลอดอายุโครงการ โดยกันสํารองคาประกันชดเชยทั้งจํานวนของเงินรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับในป
น้ัน ๆ โดยโครงการ PGS ระยะที่ 1 แยกเปนสวนที่ บสย. ไดรับจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมค้ําประกัน ในอัตรา
รอยละ 8.75 และอีกรอยละ 6.75 ไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาล และโครงการ PGS ระยะที่ 2 แยกเปนสวนที่ บสย. 
ไดรับจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมค้ําประกัน ในอัตรารอยละ 8.75 และอีกรอยละ 6.25 ไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาล 
ดังน้ัน บสย. จึงต้ังสํารองคาประกันชดเชยท้ังจํานวนของเงินรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับในปน้ัน ๆ  และสวนตาง
ของความเสียหายของโครงการ PGS ระยะที่ 2 ที่ไมไดรับการชดเชยจากรัฐบาลอีกรอยละ 0.50  

โครงการ PGS สําหรับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือภายใตโครงการการค้ําประกันสินเช่ือ
ในลักษณะ PGS สําหรับธนาคารพาณิชย กับ บสย. วงเงิน 3,000 ลานบาท เพ่ือใหธนาคารนําไปจัดสรรวงเงินค้ําประกัน
ใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) แตละราย ภายใตหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการคํ้าประกัน
สินเช่ือในลักษณะ PGS ซึ่งมีอายุโครงการไมเกิน 7 ป (เริ่มโครงการ วันที่ 26 มีนาคม 2553) โดยกําหนดความเสียหาย
สูงสุดที่เปนภาระค้ําประกันหน้ีจัดช้ันดอยคุณภาพ NPG) รอยละ 12 ของภาระค้าํประกันเฉล่ีย ณ วันสิ้นอายุการค้ํา
ประกัน โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.75 ตอปของวงเงินที่ค้ําประกัน  ดังน้ัน บสย. จึงต้ังเงินสํารอง       
คาประกันชดเชยของเงินรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรบัในปน้ัน ๆ รวมกันไมเกินรอยละ 12 ตลอดอายุโครงการ 7 ป 

โครงการแกไขปญหาหน้ีสินภาคประชาชน(หน้ีสินนอกระบบ)  เปนโครงการค้ําประกันสินเช่ือตามนโยบายของ
รัฐบาล  ดําเนินการภายใตโครงการคํ้าประกันในลักษณะ PGS สําหรับโครงการแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบแบบ
ระยะเวลาค้ําประกัน 8 ป วงเงินค้ําประกัน 3,000 ลานบาท และระยะเวลาค้ําประกัน 12 ป วงเงินค้ําประกัน 2,000  
ลานบาท   เพ่ือใหการค้ําประกันสินเช่ือแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่เขารวม
โครงการฯ และขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไมเพียงพอ ซึ่งเปนผูประกอบการที่ผานขั้นตอนการเจรจาหน้ีสิน
นอกระบบ การเจรจาปรับโครงสรางหน้ี และการพิจารณาสินเช่ือตามระเบียบของธนาคารท่ีเขารวมโครงการ  ทั้ง 2 แบบ 
กําหนดความเสียหายสูงสุดที่เปนภาระค้ําประกันหน้ีจัดช้ันดอยคุณภาพ (NPG)  รอยละ 15  และรอยละ 23  ของภาระ
ค้ําประกันเฉล่ีย ณ วันสิ้นอายุการค้ําประกัน ตามลําดับ โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2  ตอปของวงเงินที่ 
ค้ําประกัน  ดังนั้น บสย. จึงตั้งเงินสํารองคาประกันชดเชยของเงินรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับในปน้ัน ๆ รวมกันไม
เกินรอยละ 15 และรอยละ 23 ตลอดอายุโครงการ 8 ป และอายุโครงการ 12 ป ตามลําดับ 
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3.7.2  การกันเงินสํารองคาประกันชดเชย - โครงการ Portfolio Guarantee Scheme  (PGS)  (ตอ) 

โครงการรายสถาบันการเงิน  เปนโครงการค้ําประกันสินเช่ือระหวาง บสย. กับสถาบันการเงินแตละแหง ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553  โดยแบงการค้ําประกันสินเช่ือออกเปน 2 ประเภท  
คือ ระยะเวลา 5 ป และ 7 ป  ทั้ง 2 ประเภท  มีวงเงินรวมไมเกิน 10,000 ลานบาท  โดยกําหนดความเสียหายสูงสุดที่
เปนภาระค้ําประกันหน้ีจัดช้ันดอยคุณภาพ (NPG) รอยละ 8.50  และรอยละ 12.00 ของภาระค้ําประกันเฉล่ีย ณ วันสิ้น
อายุการคํ้าประกัน ตามลําดับ  โดยทั้ง 2 ประเภทเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.75 ตอปของวงเงินที่ค้ําประกัน  
ดังน้ัน บสย. จึงต้ังเงินสํารองคาประกันชดเชยของเงินรายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับในปน้ัน ๆ รวมกันไมเกินรอยละ 
8.50 และรอยละ 12.00 ตลอดอายุโครงการ 5 ป และ 7 ป ตามลําดับ  

การกันเงินสํารองคาประกันชดเชย  โครงการ  PGS สําหรับปสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม  2553 บันทึกเปน
คาใชจายคาประกันชดเชยสุทธิในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีน้ัน ๆ 

3.8     กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน   

บสย. ไดจดทะเบียนกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
โดยพนักงานจายสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน และ บสย. จายสมทบในอัตรารอยละ 5 - 
10 ของเงินเดือนพนักงาน ตามอายุการทํางานของพนักงาน บสย.โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดการกองทุน 

 เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพของ บสย. บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เก่ียวของ 

3.9    กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียก
ชําระเต็มมูลคาแลว 

4.      ขอมูลเพ่ิมเติม 
 4.1   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     ประกอบดวย 

   หนวย : ลานบาท 
 2553 2552 

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                                                            39.96 30.42 
  รายการเทียบเทาเงินสด   

                            -  เงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน 418.01 0.01 
   -  ต๋ัวเงินรับ 170.00 104.00 

                                     รวม 627.97 134.43  
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย จํานวน 39.48  ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีอัตรา
ดอกเบี้ยอยูระหวาง รอยละ 0.10 - 0.75 ตอป 
เงินฝากธนาคารประเภทประจําไมเกิน 3 เดือน จํานวน 418.01 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มี
อัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 1.00 - 1.83 ตอป  
ต๋ัวเงินรับเปนต๋ัวแลกเงินประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถาม จํานวน 170 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553   มีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวาง รอยละ 1.50 - 2.00 ตอป 
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4.2    เงินลงทุน  ประกอบดวย 

            4.2.1  เงินลงทุนช่ัวคราว 
หนวย : ลานบาท 

 2553 2552 
                           ต๋ัวเงินรับ 52.00                         - 
                           เงินฝากประจํา                 920.00 483.00 
                           972.00 483.00 

 
ต๋ัวเงินรับเปนต๋ัวแลกเงิน อายุ 4 เดือน จํานวน 52 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
2.00 ตอป 
เงินฝากประจํา เปนเงินฝากประจําประเภท ต้ังแต 5 เดือน ถึง 1 ป จํานวน 92 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553  มีอัตราดอกเบ้ียอยูระหวางรอยละ  1.88 - 2.25  ตอป 

  4.2.2   เงินลงทุนระยะยาว 
                                                                                                                                                 หนวย : ลานบาท 

 2553 2552 
   เงินลงทุนในกองทุนเปด                (หมายเหตุ 4.2.2.1)  18.80 15.92 
   เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล    (หมายเหตุ 4.2.2.2) 8,730.69 8,121.07 

 8,749.49 8,136.99 

 4.2.2.1  เงินลงทุนในกองทุนเปด 
 หนวย : ลานบาท 

 2553 2552 
                   เงินลงทุนในกองทุนเปดไทยดรากอน 3,000,000 หุน 30.00 30.00 
                   หัก  คาเผ่ือการลดราคาของหลักทรัพย (11.20)   (14.08) 
                   ราคาตามบัญชีสุทธิ  18.80   15.92 
                   ราคาตลาดตอหุน (บาท) 6.27 5.31 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  เงินลงทุนในกองทุนเปด แสดงราคาตามบัญชีสุทธิ จํานวน 18.80 ลานบาท และ 
15.92  ลานบาท  มีราคาทุน จํานวน 30 ลานบาท บันทึกขาดทุนจากการดอยคาในป 2544 จํานวน 23.25 ลานบาท 
คงเหลือกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 12.05 ลานบาท และ 9.17 ลานบาท ตามลําดับ   

กองทุนเปดไทยดรากอน  จํานวน 30 ลานบาท เปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน  โครงการจัดต้ังดําเนินการ
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บีโอเอ จํากัด โดยจัดต้ังนับต้ังแตวันที่ 22 มีนาคม 2537 (วันที่จดทะเบียนเปน
กองทุนรวม) กองทุนมวัีตถุประสงคที่จะระดมเงินออมและเงินลงทุนจากสถาบันการเงินทั้งในและนอกประเทศเปนหลัก 
และจากประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ เพ่ือลงทุนในตราสารแหงทุนหลักทรัพย  ตราสารทางการเงิน  และตลอดจน
เครื่องมือทางการเงินตาง ๆ โดยเนนที่ความมั่นคงและเสถียรภาพของการลงทุน 

เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย โดย บสย. ไดวาจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม 4 แหง  เปนผูดําเนินการบริหาร โดยลงทุนในตราสารหน้ี รอยละ 85 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และตราสารทุน 
รอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งน้ีการลงทุนเปนไปตามนโยบายและขอจํากัดการลงทุนที่ผานการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนคิดคาธรรมเนียมจัดการบริหารในอัตรารอยละ 
0.10  ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีคาใชจายเปน
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคล จํานวน 10.82 ลานบาท และ 9.22 ลานบาท และมีรายไดที่เกิดจากการบริหารเงิน
จํานวน 542.39 ลานบาท และ 280.84 ลานบาท ตามลําดับ 
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         4.2.2.2   เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 
                                                      แสดงตามราคาทุนเปรียบเทียบกับมูลคายุติธรรม 

      หนวย : ลานบาท 
        2553          2552 

 
 
 

  ราคาทุน 

 
มูลคา 
ยุติธรรม 

ราคาที่
แสดงใน 
งบการเงิน 

 
 

ราคาทุน 

 
มูลคา 
ยุติธรรม 

ราคาที่
แสดงใน 
งบการเงิน 

เงินฝากธนาคาร       
เงินฝากออมทรัพย 42.08 42.08 42.08 28.17 28.17 28.17 
เงินฝากประจํา 145.72 145.72 145.72  50.19 50.19 50.19 
 187.80 187.80 187.80 78.36 78.36 78.36 

เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น       
- ตราสารหน้ี       
ต๋ัวแลกเงินของธนาคาร 368.33 368.33 368.33 393.20 393.20 393.20 
ต๋ัวสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน - - - 7.50 7.15 7.15 
ต๋ัวสัญญาใชเงินของธนาคาร      187.04      187.04      187.04   80.21   80.21   80.21 

                               555.37 555.37 555.37 480.91 480.56 480.56 
- พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง        

พันธบัตรรัฐบาล 1,906.94 1,913.79 1,913.79 1,623.32 1,629.57 1,629.57 

พันธบัตรที่ธนาคารเปนผูออก 2,034.28 2,023.87 2,023.87 2,342.63 2,345.38 2,345.38 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่         
     กระทรวงการคลังค้ําประกัน 265.80 267.01 267.01 211.14 213.48 213.48 
ต๋ัวเงินคลัง     484.15      484.15      484.15    442.44     442.50    442.50 
 4,691.17 4,688.82 4,688.82 4,619.53 4,630.93 4,630.93 

- หุนกู       

หุนกูของธนาคาร 275.83 276.33 276.33 232.22 236.44 236.44 

หุนกูที่ไมใชของสถาบันการเงิน 1,792.21 1,817.47 1,817.47 1,581.08 1,601.86 1,601.86 
 2,068.04 2,093.80 2,093.80 1,813.30 1,838.30 1,838.30 

- หุน       
หุนสามัญ      972.45 1,201.71 1,201.71 952.19 1,092.92 1,092.92 
ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน          1.02          3.19         3.19           -    -   - 

      973.47 1,204.90 1,204.90 952.19 1,092.92 1,092.92 
รวม 8,475.85 8,730.69 8,730.69 7,944.29 8,121.07 8,121.07 
บวก กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง (หมายเหตุ 4.12)    254.84      176.78   
 8,730.69   8,121.07   
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                  4.2.2.2   เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล   (ตอ) 
                          แสดงตามมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามรายผูจัดการกองทุน 

หนวย : ลานบาท 
 2553 (มูลคายุติธรรม)  

   TISCO    MFC   ONE K-ASSET รวม 
      
เงินฝากธนาคาร      

เงินฝากออมทรัพย 6.91  6.74 10.76   17.67 42.08 

เงินฝากประจํา     70.10     25.40             -            50.22 145.72 
     77.01     32.14    10.76    67.89   187.80 

เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น      

- ตราสารหน้ี      

ต๋ัวแลกเงินของธนาคาร 252.48           - 115.85               -      368.33 
ต๋ัวสัญญาใชเงินของธนาคาร                -  187.04            -               -       187.04 

 252.48  187.04 115.85           -  555.37 

- พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง      

พันธบัตรรัฐบาล 255.68 566.87 474.98 616.26 1,913.79 
พันธบัตรที่ธนาคารเปนผูออก 211.93 514.39 438.08 859.47 2,023.87 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่        
     กระทรวงการคลังค้ําประกัน 267.01                -             -               - 267.01 
ต๋ัวเงินคลัง                -        224.92 259.23               -            484.15 

 734.62 1,306.18 1,172.29 1,475.73 4,688.82 

- หุนกู      

หุนกูของธนาคาร 256.22 20.11             -               - 276.33 
หุนกูที่ไมใชของสถาบันการเงิน 703.66 425.03 415.21 273.57 1,817.47 
 959.88 445.14 415.21 273.57 2,093.80 

- หุน      

หุนสามัญ      350.92      311.88      253.07      285.84 1,201.71 
ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน          0.91          0.54          0.54          1.20         3.19 
      351.83      312.42      253.61      287.04 1,204.90 
 2,375.82 2,282.92 1,967.72  2,104.23 8,730.69 
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                   4.2.2.2  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล   (ตอ) 
             แสดงตามมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามรายผูจัดการกองทุน 

     หนวย : ลานบาท 
           2552  (มูลคายุติธรรม)  

 TISCO    MFC   ONE K-ASSET        รวม 
      
เงินฝากธนาคาร      

เงินฝากออมทรัพย 0.83 8.03 1.51 17.80 28.17 

เงินฝากประจํา           -           -        - 50.19 50.19 
  0.83  8.03  1.51 67.99  78.36 

เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น      

- ตราสารหน้ี      

ต๋ัวแลกเงินของธนาคาร - 40.07 353.13 - 393.20 
ต๋ัวสัญญาใชเงินของสถาบันการเงิน - - 7.15 - 7.15 

   ต๋ัวสัญญาใชเงินของธนาคาร - -      -  80.21   80.21 
 -  40.07 360.28  80.21 480.56 
- พันธบัตรและต๋ัวเงินคลัง      

พันธบัตรรัฐบาล 40.44 686.57 312.43 590.13 1,629.57 
พันธบัตรที่ธนาคารเปนผูออก 907.21 698.47 100.60 639.10 2,345.38 

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่      

    กระทรวงการคลังค้ําประกัน 213.48 - - - 213.48 
ต๋ัวเงินคลัง      45.78      97.92 263.86      34.94    442.50 

 1,206.91 1,482.96 676.89 1,264.17 4,630.93 

- หุนกู      

หุนกูของธนาคาร 185.43 51.01 - - 236.44 
หุนกูที่ไมใชของสถาบันการเงิน 509.71 254.31 555.73 282.11 1,601.86 
 695.14 305.32 555.73 282.11 1,838.30 

- หุน      

หุนสามัญ    320.50    296.89    225.08     250.45 1,092.92 

    320.50    296.89    225.08     250.45 1,092.92 
 2,223.38 2,133.27 1,819.49 1,944.93 8,121.07 
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   4.3 ลูกหน้ีจากการค้ําประกัน 
หนวย : ลานบาท 

 2553 2552 
       ลูกหน้ีจากการคํ้าประกัน                    2,203.94                   2,087.83 

       หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                  (2,203.94)                 (2,087.83) 

       ลูกหน้ีจากการคํ้าประกัน - สุทธิ          -       .                         -       .    
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีลูกหน้ีจากการค้ําประกันที่ บสย.จายคาประกันชดเชยใหธนาคาร จํานวน 
257.32 ลานบาท และ 272.03 ลานบาท ไดรับชําระคืนเงินตน จํานวน 30.79 ลานบาท และ 22.39 ลานบาท มีสวนที่
ไดรับชําระจากลูกหน้ีดังกลาว โดยบันทึกดอกเบี้ยรับ จํานวน 21.75 ลานบาท และ 21.35 ลานบาท ตามลําดับ ในระหวางป 
2553 และ 2552  มีการจําหนายหน้ีสูญ จํานวน 111.71 ลานบาท และ 95.43 ลานบาท ซึ่งในจํานวนที่ตัดเปนหน้ีสูญน้ี 
รวมการตัดจําหนายเงินทดรองคาขึ้นศาล จํานวน 1.27 ลานบาท และ 0.45 ลานบาท  ตามลําดับแลว (หมายเหตุ 4.7) 

ดอกเบี้ยของลูกหน้ีจากการคํ้าประกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 2552  บสย. ไมไดบันทึกรับรูเปน
รายไดในบัญชีเน่ืองจากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเรียกเก็บเงินไมได จํานวน 148.23 ลานบาท และ 148.24  
ลานบาท  ตามลําดับ 

       4.4   คาธรรมเนียมคํ้าประกันคางรับ  
หนวย : ลานบาท 

                                                                                       2553                                                                       2552 
 ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง ปลายงวด  ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง ปลายงวด 

    -  PGS ระยะที่ 1 80.61   392.56 (473.17) -  -   80.61 - 80.61 
       -  PGS ระยะที่ 2 - 113.56 (0.68)     112.88  -   - - - 

          - โครงการปกติ       -  .      0.93 (0.38)       0.55     0.01     0.10   0.11          -  . 
       รวม 80.61  507.05 (474.23) 113.43  0.01   80.71   0.11     80.61 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบใหดําเนินการค้ําประกันสินเช่ือโครงการ PGS ระยะที่ 1 
(โครงการมีอายุ 5 ป) ในวงเงิน 30,000 ลานบาท  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.75 ตอปของวงเงิน              
ที่ค้ําประกัน และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553  
เห็นชอบให บสย. ยกเวนคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ PGS ในปแรกเปนระยะเวลา 1 ป  ต้ังแต         
เริ่มโครงการเมื่อวันที่  6 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 ในวงเงินไมเกิน 525 ลานบาทใหกับลูกคาที่ บสย. 
ค้ําประกันทุกราย โดยรัฐบาลจายชดเชยคาธรรมเนียมค้ําประกันให บสย. ตามมติดังกลาว และบสย.จะนํา
คาธรรมเนียมที่ยกเวนในปแรกมาคิดภาระค้ําประกันเฉล่ียดวย 
และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบใหดําเนินการค้ําประกันสินเช่ือโครงการ PGS ระยะที่ 2 
(โครงการมีอายุ 5 ป) ในวงเงิน 30,000 ลานบาท โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในปแรกอัตรารอยละ 0.75 ตอปกับลูกคา
ที่ บสย. ค้ําประกันทุกราย ต้ังแตเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่  31  ธันวาคม 2553  โดยรัฐบาลจะ
อุดหนุนสวนตางของคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ตอปของวงเงินค้ําประกันสําหรับปแรกในวงเงินไมเกิน 300 
ลานบาท บสย.จะนําคาธรรมเนียมที่ยกเวนในปแรกอัตรารอยละ 1  มาคิดภาระค้ําประกันเฉลี่ยดวย สวนคาธรรมเนียม   
ในปที่ 2 - 5 จะเรียกเก็บในอัตราปกติรอยละ 1.75 ตอปของวงเงินที่ค้ําประกัน 
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4.5 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดวย 
    หนวย : ลานบาท 

 2553 2552 
     เงินทดรองจาย - พนักงาน                   0.82 0.23    

     วัสดุสิ้นเปลืองสํานักงานคงเหลือ 0.39 0.30    

     คาใชจายลวงหนา             1.83 1.78 

    3.04    2.31 

  4.6   หองชุดสํานักงาน และอุปกรณ - สุทธิ 
หนวย : ลานบาท 

 2553 
 ราคาทุน  คาเสื่อมราคาสะสม ราคา 
 ตนงวด เพ่ิมขึ้น จําหนาย ปลายงวด  ตนงวด เพ่ิมขึ้น จําหนาย ปลายงวด สุทธ ิ
หองชุดสํานักงาน 93.53 - - 93.53    39.45 4.67 -        44.12 49.41 
เครื่องตกแตงและ 
   ติดตรึงสํานักงาน 

 
7.68 

 
  0.06 

 
- 

 
7.74 

  
7.16 

 
0.14 

 
- 

 
         7.30 

 
0.44 

เครื่องใชสํานักงาน 12.34 0.44 - 12.78  10.82 0.67 -        11.49 1.29 
คอมพิวเตอรและ 
   อุปกรณ 

 
10.68 

 
0.84 

 
    (0.12) 

 
11.40 

  
9.93 

 
0.55 

 
(0.12) 

 
       10.36 

 
1.04 

ยานพาหนะ  20.22    -   .     -    .  20.22  12.06 3.04       -   .        15.10  5.12 
รวม 144.45 1.34     (0.12) 145.67  79.42 9.07    (0.12)          88.37 57.30 

หนวย : ลานบาท 
 2552 

 ราคาทุน  คาเสื่อมราคาสะสม ราคา 

 ตนงวด เพ่ิมขึ้น จําหนาย ปลายงวด  ตนงวด เพ่ิมขึ้น จําหนาย ปลายงวด สุทธ ิ
หองชุดสํานักงาน 93.53 - -        93.53    34.78 4.67 -        39.45 54.08 
เครื่องตกแตงและ 
   ติดตรึงสํานักงาน 

 
7.68 

 
- 

 
- 

 
         7.68 

  
6.99 

 
0.17 

 
- 

 
         7.16 

 
  0.52 

เครื่องใชสํานักงาน 12.01 0.33 -        12.34  9.98 0.84 -        10.82   1.52 
คอมพิวเตอรและ 
   อุปกรณ 

 
11.07 

 
0.32 

 
(0.71) 

 
       10.68 

  
10.07 

 
0.57 

 
(0.71) 

 
         9.93 

 
  0.75 

ยานพาหนะ  19.82 1.16 (0.76)        20.22   9.36  3.46 (0.76)        12.06   8.16 
รวม 144.11 1.81 (1.47)      144.45  71.18 9.71 (1.47)        79.42 65.03 
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 4.7  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  

  หนวย : ลานบาท 
  2553    2552 

              เงินมัดจํา 0.32 0.32 
              เงินทดรองจาย - คาขึ้นศาล (หมายเหตุ 4.3) 6.71 7.60 
              เงินทดรองจาย - คาใชจายดําเนินคดี 2.01 1.70 
 9.04 9.62 
              หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินทดรองจาย - คาข้ึนศาลและดําเนินคดี (8.72) (7.60) 
              สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 0.32 2.02 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย.ไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเงินทดรองจาย - คาขึ้นศาลและดําเนินคดี ในอัตรา
รอยละ 100 เน่ืองจากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไมไดรับเงินคืนจากลูกหน้ี 

 4.8 เงินชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาล 

                     2553 2552 
                    ยอดตนงวด 3.60                          - 
                    บวก    รับชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาล 528.74                      4.75  
                    หัก      เงินชดเชยเปนคาธรรมเนียมรับ      (502.30)                    (1.15) 
                    ยอดปลายงวด   30.04                       3.60  

.    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  บสย.ไดรับเงินอุดหนุนคาธรรมเนียมค้ําประกันโครงการ PGS ระยะที่ 1 ในสวนที่ไดรับ
การยกเวนคาธรรมเนียมค้ําประกันในปแรกรอยละ 1.75 ตอป  จํานวน 525 ลานบาท  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553       
และไดรับเงินอุดหนุนคาธรรมเนียมค้ําประกันโครงการทองเที่ยว จํานวน 3.74 ลานบาท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2553 รวมเปนเงินรับทั้งสิ้นจํานวน 528.74 ลานบาท  โดยในระหวางงวด บสย.บันทึกรับรูเปนคาธรรมเนียม
โครงการ PGS ระยะที่ 1 จํานวน 494.96 ลานบาท และโครงการทองเที่ยว จํานวน 7.34 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 502.30 
ลานบาท  โดย บสย. พิจารณาจากโครงการท่ีลูกคามีการเบิกใชวงเงินค้ําประกันสินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มี
เงินชดเชยคาธรรมเนียมจากรัฐบาลคงเหลือ จํานวน 30.04 ลานบาท อยูระหวางการตรวจสอบของ บสย. เพ่ือรอนํา
สงคืนรัฐบาลตอไป  

 4.9 เงินคาธรรมเนียมรอจายคืนลูกหน้ี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  บสย. มีเงินคาธรรมเนียมรอจายคืนลูกหน้ี จํานวน 2.38 ลานบาท  เน่ืองจากไดเรียกเก็บ
จากลูกหน้ีแลว  แตไดรับยกเวนภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552  และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553  เห็นชอบให บสย. ยกเวนคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ PGS ในปแรก เปน
ระยะเวลา 1 ป  ต้ังแตเริ่มโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 
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 4.10  เงินสํารองคาประกันชดเชย 
หนวย : ลานบาท 

 2553  2552 
              ยอดตนงวด                2,744.13                 2,662.83 
              บวก จํานวนที่ต้ังสํารองระหวางงวด                1,353.83                    784.28        
                4,097.96                 3,447.11 
              หัก   คาประกันชดเชยจายระหวางงวด (โอนเปนลูกหน้ีตามหมายเหตุ 4.3)                (257.32)                  (272.03) 
              สํารองลดลงระหวางงวด (เกิดจากการจัดช้ันลูกหน้ี)                (212.53)                  (430.95) 
              ยอดปลายงวด                3,628.11                 2,744.13 

เงินสํารองคาประกันชดเชย เปนเงินที่ บสย. กันเงินสํารองตามหลักเกณฑและความรับผิดชอบที่กําหนดใน
หลักเกณฑการค้ําประกันแตละประเภทโครงการ และบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่กันเงินสํารองไว โดย บสย. 
กันเงินสํารองในสวนที่มีภาระค้ําประกัน (หมายเหตุ 4.13) เฉพาะโครงการเดิมที่เปนลูกหน้ีจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน
เปนตนไป ในระหวางงวดเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,353.83 ลานบาท  (รวมการกันสํารองสวนเพ่ิมอีกรอยละ 20  จํานวน 
195.84 ลานบาท ตามหมายเหตุ 3.6)  เมื่อหักยอดที่โอนเปนลูกหน้ีเน่ืองจากการจายคาประกันชดเชยแทนลูกหน้ี 
จํานวน 257.32 ลานบาท และสํารองที่เกิดจากการจัดช้ันลูกหน้ีลดลง จํานวน 212.53 ลานบาท คงเหลือเปนเงิน
สํารองคาประกันชดเชยที่ต้ังเพ่ิมสุทธิจํานวน 883.98 ลานบาท โดยสํารองคาประกันชดเชยดังกลาวจําแนกตาม
ประเภทการคํ้าประกันและการจัดช้ันหน้ี ดังน้ี 
          หนวย : ลานบาท  

31 ธันวาคม 2553 

 ภาระค้ํา
ประกัน 

ภาระค้ําประกันสุทธิ** ตั้งสํารองคาประกันชดเชย การกัน
สํารอง 
รอยละ 

  ปกติ NPL MOU RP รวม ปกติ NPL MOU RP รวม  
จัดช้ันปกติ 10,742.64 - - - - - - - - - -  

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 678.03 - - - - - - - - - -  

จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน 242.97 12.50 6.15 30.83 109.28 158.76 4.50 2.21 11.10        45.70 63.51  40.00 

จัดช้ันสงสัย 317.05 - - 13.56 147.66 161.22 - - 8.13       95.67 103.80  64.38 

จัดช้ันสงสัยจะสูญ  3,564.77  575.26  89.18    626.88    1,404.82    2,696.14    575.26  89.18    626.88   1,407.83  2,699.15   100.11 

รวม 15,545.46 587.76 95.33 671.27 1,661.76* 3,016.12 579.76 91.39 646.11  1,549.20* 2,866.46   95.04 

PGS ระยะท่ี 1 23,575.63          572.08    

PGS ระยะท่ี 2 29,831.04          152.01  
PGS สําหรับธนาคารพาณิชย 2,975.91          36.13  
โครงการหน้ีสิน นอกระบบ 19.57          0.06  
รายสถาบันการเงิน 942.49          1.37  
รวม 57,344.64          761.65  
รวมท้ังสิ้น (หมายเหตุ 4.13) 72,890.10          3,628.11  
          

*  การกันสํารองโครงการ RP  คิดเปนรอยละ  93.23  ของภาระค้ําประกันสุทธ ิ
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          หนวย : ลานบาท  
31 ธันวาคม 2552 

 ภาระค้ํา
ประกัน 

ภาระค้ําประกันสุทธิ** ตั้งสํารองคาประกันชดเชย 
การกัน
สํารอง 
รอยละ 

  ปกติ NPL MOU RP รวม ปกติ NPL MOU RP รวม  
จัดช้ันปกติ  13,797.59          - - - - - - - - - -  

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ  689.97          - - - - - - - - - -  

จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน 426.96 2.30  - 42.28        206.63        251.21   0.46  -     8.46          41.90       50.82    20.23 

จัดช้ันสงสัย  462.12      31.79 0.48     54.03        187.55       273.85      15.90 0.24  27.01          95.41     138.56    50.60 

จัดช้ันสงสัยจะสูญ  3,179.79  616.09  87.75    652.78     1,098.98    2,455.60    616.09  87.75   652.78     1,117.32  2,473.94  100.75 

รวม  18,556.43    650.18  88.23    749.09   1,493.16*     2,980.66    632.45  87.99   688.25   1,254.63* 2,663.32    89.35 

PGS ระยะท่ี 1 21,327.79          80.81  

รวม 21,327.79              80.81  

รวมท้ังสิ้น (หมายเหตุ 4.13) 39,884.22          2,744.13  
 

*   การกันสํารองโครงการ RP  คิดเปนรอยละ  84.03  ของภาระค้ําประกันสุทธิ  
** ภาระค้ําประกันสุทธิ หมายถึง ภาระค้ําประกันหลังหักมูลคาหลักประกันรวมดอกเบี้ยที่นํามาใชในการกันเงินสํารองซึ่ง 
     คํานวณจากหลักเกณฑการจายคาประกันชดเชยตามประเภทการค้ําประกัน (หมายเหตุ 3.7) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  บสย.กันเงินสํารองตามเกณฑที่กําหนดในนโยบายการคํ้าประกันสินเชื่อ 
(หมายเหตุ  3.7.2)  เปนเงินสํารองคาประกันชดเชยทั้งสิ้น 3,628.11 ลานบาทและ 2,744.13 ลานบาท ตามลําดับ  
แบงเปนโครงการปกติ บสย.กันเงินสํารองคาประกันชดเชยจํานวน 2,866.46 ลานบาท และ  2,663.32 ลานบาท คิดเปน
อัตรารอยละ 95.04 และ 89.35 ของภาระคํ้าประกันสุทธิตามลําดับ และโครงการ PGS กันเงินสํารองคาประกันชดเชย
เทากับรายไดที่รับรูในรอบบัญชีน้ันเปนจํานวน 761.65 ลานบาท และ 80.81 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับโครงการ RP เปนโครงการที่ บสย. จะรับผิดชอบการจายคาประกันชดเชยตามอัตราสวนสูญเสียที่กําหนดแตไม
เกินภาระค้ําประกัน ซึ่งจํานวนเงินที่จะตองประมาณการน้ันจะตองนํามูลคาหลักประกันที่ขายไดสุทธิมาหักออกจาก
ภาระหน้ีสินทั้งหมด จึงจะกําหนดสวนสูญเสียที่เกิดขึ้นเพ่ือนํามาประมาณการเงินสํารองคาประกันชดเชย ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2553  และ 2552 บสย. ไดกันเงินสํารองสําหรับโครงการ RP จํานวน 1,661.76 ลานบาท และ 1,493.16 ลานบาท   
คิดเปนอัตรารอยละ 93.23 และ 84.03 ของภาระค้ําประกันสุทธิ  ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่สูงกวาอัตราการจาย       
คาประกันชดเชยที่เกิดขึ้นจริงระหวางป 2551 ถึงปจจุบัน ในอัตรารอยละ 52.14 (เกิดจากลูกหน้ีที่ บสย. จายชดเชยให
สถาบันการเงินแลว จํานวน 217.71 ลานบาท  จากภาระค้ําประกัน จํานวน 417.55 ลานบาท)  
 
 
 

  

 



24 

 

  

 4.11 ทุนเรือนหุน                                                                                                                                      
                           หนวย : ลานบาท 

 2553   2552 
       ทุนที่เรียกชําระแลว มูลคาหุนละ 100 บาท   
       ยอดตนงวด (จํานวน 67,024,730 หุน / 47,024,730 หุน)               6,702.47                 4,702.47 

       เพ่ิม  หุนสามัญ (จํานวน 20,000,000 หุน)            - 2,000.00 

       ยอดปลายงวด (จํานวน 67,024,730 หุน / 67,024,730 หุน)            6,702.47                 6,702.47 

ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 ให บสย. มีทุนประเดิม 400  ลานบาท 
โดยกระทรวงการคลังถือหุนรอยละ 25 และผูถือหุนอื่นอีกรอยละ 75 และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2543 บสย. ไดรับการ
เพ่ิมทุนจากกระทรวงการคลังจํานวน 40 ลานหุน เปนเงิน 4,000 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,400 ลานบาท 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 และครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2548 ไดมีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนเงิน 2,000 ลานบาท  
บสย.ไดรับเงินเพ่ิมทุนดังกลาวจากกระทรวงการคลังจํานวน 3 ลานหุน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2550  และผูถือหุนอื่นอีกจํานวน 24,730 หุน เปนเงินรวม 302.47 ลานบาท และไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,702.47 ลานบาท คงเหลือหุนที่ยัง
ไมเรียกชําระจํานวน 16,975,270 หุน 

ตามมติพิเศษของการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เห็นชอบใหยกเลิกการ
เรียกชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุนสําหรับหุนที่ยังไมเรียกชําระจํานวน 16,975,270 หุน และใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 
21,374,737 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนเงิน 2,137.47 ลานบาท และไดรับชําระแลวจากกระทรวงการคลัง     
เปนเงิน 2,000 ลานบาท  เพ่ือสนับสนุนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2552  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,702.47 ลานบาท คงเหลือหุนที่ยังไมเรียกชําระจํานวน 1,374,737 หุนเปนเงิน137.47 
ลานบาท โดย บสย. ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ทําให
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญรอยละ 95.49 ของทุนที่เรียกชําระแลว ซึ่งการเพ่ิมทุนดังกลาวทําใหสัดสวน
ของภาระค้ําประกันกับขนาดของเงินกองทุนอยูในระดับที่เหมาะสม และทําใหสถาบันการเงินเกิดความเช่ือมั่นใน
ฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหน้ีตามภาระค้ําประกันของ บสย. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 68,399,467 หุน (2552 : 68,399,467 หุน) ซึ่งมี
มูลคาหุนละ 100 บาท เปนหุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว จํานวน 67,024,730 หุน 

 4.12   ผลกําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 
                                                                                                                                                               หนวย : ลานบาท 

 2553   2552 
         ยอดตนงวด 185.95 (59.82) 
         การปรับใหเปนมูลคายุติธรรม  80.94 245.77 
         ยอดปลายงวด 266.89 185.95 

 

ผลกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  ประกอบดวย ผลกําไรจากการตีราคาของเงินลงทุนใน
กองทุนสวนบุคคล จํานวน 254.84 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : 176.78 ลานบาท) และผลกําไรจากการ   
ตีราคาของเงินลงทุนในกองทุนเปดไทยดรากอน จํานวน 12.05 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 : 9.17 ลานบาท)  
ตามหมายเหตุ 3.4   
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 4.13  ภาระคํ้าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

การดําเนินงานเพ่ือประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอมของ บสย. สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
มีดังน้ี 

            หนวย : ลานบาท 
 2553   2552 

       ภาระค้ําประกันตนงวด 39,884.22 21,854.98 
       เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 42,600.24 21,573.04 
 82,484.46 43,428.02 
       ลดลงระหวางงวด (9,594.36) (3,543.80) 
       ภาระค้ําประกันปลายงวด               72,890.10 39,884.22 
       เงินสํารองคาประกันชดเชย (หมายเหตุ 4.10)                 3,628.11 2,744.13 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย.มีภาระค้ําประกันจํานวน 72,890.10 ลานบาท แบงเปนการค้ําประกันโครงการ
ปกติจํานวน 15,545.47 ลานบาท และภาระค้ําประกันโครงการ PGS  จํานวน 57,344.64 ลานบาท (หมายเหตุ 4.10) โดย 
บสย. มีภาระค้ําประกันที่เปน NPGs และเปนไปตามหนังสือสัญญาค้ําประกันกับสถาบันการเงินตาง ๆ ในสวนที่ 
บสย. ตองรับความเสี่ยง จํานวน 3,016.12 ลานบาท และ 1,685.56 ลานบาทตามลําดับ โดยภาระค้ําประกัน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังน้ี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบในหลักการโครงการค้ําประกันสินเช่ือผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1 (โครงการมีอายุ 
5 ป )  เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการกระตุนใหสถาบันการเงินปลอยสินเช่ือให SMEs เพ่ือเสริมสภาพคลองภายใตวิกฤติ
เศรษฐกิจปจจุบัน โดยมีเปาหมายการขยายวงเงินในการค้ําประกันสินเช่ือ จํานวน 30,000 ลานบาท และรัฐบาลจะ
ชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นการดําเนินการในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท โดยใหเบิกจายตามที่เกิดขึ้นจริงและ
ลูกคาที่มาใชบริการไมตองเสียคาธรรมเนียมในปแรก (ระยะเวลาการย่ืนคําขอค้ําประกันสิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2553)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  บสย. มีภาระค้ําประกัน จํานวน 23,575.63 ลานบาท   

คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 4/2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 มีมติอนุมัติจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือภายใต
โครงการการค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ PGS สําหรับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2553 โดยมี
ระยะเวลาในการใหการค้ําประกันภายใน 1 ป นับแตวันที่ทําบันทึกขอตกลงน้ี เพ่ือใหธนาคารนําไปจัดสรรวงเงินค้ํา
ประกันใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วงเงิน 3,000 ลานบาท กําหนดอายุโครงการ 7 ป โดย
จํากัดการจายคาประกันชดเชยไมเกินอัตรารอยละ 12 ของภาระค้ําประกันเฉล่ีย ณ วันสิ้นอายุ การคํ้าประกัน พรอมทั้ง
เรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.75 ตอปของวงเงินที่ค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีภาระค้ํา
ประกัน จํานวน 2,975.91 ลานบาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบใหดําเนินการค้ําประกันสินเช่ือโครงการ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 2 (โครงการมีอายุ 5 ป) วงเงิน 30,000 ลานบาท  ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อชวยเหลือวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  โดยใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในปแรกอัตรารอยละ 0.75 ตอป (ระยะเวลาการย่ืนคําขอคํ้า
ประกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553) ซึ่งรัฐบาลชดเชยคาธรรมเนียมอัตรารอยละ 1 ตอป และชดเชยความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการในวงเงินไมเกิน 1,875 ลานบาท  โดยใหเบิกจายตามที่เกิดขึ้นจริง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553  บสย. มีภาระค้ําประกันจํานวน 29,685.43 ลานบาท   
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เห็นชอบใหปรับเปล่ียนหลักเกณฑโครงการ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 2  และยกเวนคาธรรมเนียมการค้ําประกันใหกับผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการค้ําประกันจาก 
บสย. อยูเดิม ซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบจากการชุมนุมทางการเมือง 
และผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ ที่ขอสินเช่ือผานธนาคาร
พาณิชย โดยให บสย. แบงวงเงินจํานวนไมเกิน 5,000 ลานบาท จากวงเงินค้ําประกันรวม 30,000 ลานบาท จาก
โครงการค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 และใหยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับ
รอบค้ําประกันในป 2553 โดยรัฐบาลชดเชยคาธรรมเนียมการค้ําประกันใหในวงเงินไมเกิน 37.50  ลานบาท  และให
เบิกจายตามที่เสียหายจริง สําหรับเง่ือนไข ใหดําเนินการตามหลักเกณฑการคํ้าประกันโครงการ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะที่ 2 ตอไปเชนเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีภาระค้ําประกัน จํานวน 145.61 ลานบาท   

คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2553 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติใหจัดทําหลักเกณฑโครงการแกไขปญหา
หน้ีสินภาคประชาชน (หน้ีสินนอกระบบ) โดยดําเนินการภายใตโครงการคํ้าประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme ใหกับสถาบันการเงินของรัฐในวงเงิน 3,000 ลานบาท และ 2,000 ลานบาท โดยมีระยะเวลาค้ํา
ประกัน 8 ป และ 12 ป บสย. จายคาประกันชดเชยไมเกินอัตรารอยละ 15 และรอยละ 23 ของภาระค้ําประกันเฉล่ีย ณ 
วันสิ้นอายุการคํ้าประกัน ตามลําดับ พรอมทั้งเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2.00 ตอป ของวงเงินที่ค้ําประกัน 
ทั้งน้ีจะตองเปนผูประกอบการท่ีผานขั้นตอนการเจรจาหน้ีสินนอกระบบ การเจรจาปรับโครงสรางหน้ี และการ
พิจารณาสินเช่ือตามระเบียบของธนาคารท่ีเขารวมโครงการ โดยกําหนดวงเงินค้ําประกันสูงสุดแตละรายไมเกิน 
200,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 บสย. มีภาระค้ําประกัน จํานวน 19.57 ลานบาท   

มติที่ประชุม คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 5/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553  เหน็ชอบใหดําเนินการค้ําประกันโครงการ
รายสถาบันการเงิน ซึ่งเปนโครงการค้ําประกันสินเช่ือระหวาง บสย. กับสถาบันการเงินแตละแหง  โดยแบงประเภท
การคํ้าประกันสินเช่ือออกเปน 2 ประเภท   ประเภทระยะเวลา 5 ป และระยะเวลา 7 ป  รวมกันทั้ง  2  ประเภท มี
วงเงินรวมไมเกิน 10,000 ลานบาท  บสย.จายคาประกันชดเชยไมเกินอัตรารอยละ 8.50 และ รอยละ 12.00 ของภาระ
ค้ําประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ําประกัน  ตามลําดับ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บสย. มีภาระค้ําประกัน จํานวน 
942.49 ลานบาท 

นอกจากนี้ บสย. มีภาระค้ําประกันของโครงการปกติ จํานวน 15,545.46 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย โครงการปกติ 
จํานวน 759.52 ลานบาท โครงการ MOU จํานวน 1,513.28 ลานบาท โครงการ SME - NPL จํานวน 102.69 ลานบาท 
โครงการ RP (Risk Participation) จํานวน 13,168.70 ลานบาท และโครงการ Loan Guarantee Scheme จํานวน 1.27 
ลานบาท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  บสย. ยังมีวงเงินค้ําประกันที่อนุมัติแลวและอยูในระหวางทําสัญญาและวงเงิน
ค้ําประกันที่ผูกูมีปญหาและอยูในระหวางดําเนินการตามกฎหมาย ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

 2553   2552 

      วงเงินค้ําประกันที่อนุมัติแลวและอยูในระหวางทําสัญญา                      1.44                        5.00 

      วงเงินค้ําประกันที่ผูกูมีปญหาและอยูในระหวางดําเนินการตามกฎหมาย 

       -  สวนที่ยื่นฟองศาลแลว                 3,780.26                 3,417.24 

       -  สวนที่ยังไมยื่นฟองศาล                    639.19                    603.83 

                 รวม                 4,420.89                 4,026.07 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 2552  บสย. ไดต้ังเงินสํารองคาประกันชดเชยสําหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากภาระค้ําประกัน เปนจํานวนเงิน 3,628.11 ลานบาท และ 2,744.13 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุ 4.10)  

 4.14  ดอกเบี้ยรับ                 หนวย : ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.16   การกําหนดภาระการค้ําประกันตอเงินกองทุน 

การกําหนดอัตราสวนของการกอภาระการค้ําประกันสินเช่ือตอเงินกองทุน (Gearing Ratio) เปนอํานาจของ
คณะกรรมการ บสย. ซึ่งนับแตเริ่มกอต้ัง คณะกรรมการ บสย. ไดมีการพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราสวนตามความ
เหมาะสมเพื่อให บสย. สามารถดําเนินการใหการค้ําประกันสินเช่ือแก SMEs ไดอยางตอเน่ือง ซึ่งตามมติ
คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 15  กรกฎาคม 2553 กําหนดไวไมเกิน 13 เทา  โดยคํานวณจากสัดสวน
ภาระการค้ําประกันกับสวนของผูถือหุน ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 2552  บสย. มีอัตราสวนภาระการ   
ค้ําประกันตอเงินกองทุนเทากับ 11.47  เทา และ 6.64 เทา ตามลําดับ 

4.17 เงินโบนัสพนักงาน 
บสย. ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 11/2553  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553  ใหจัดสรรเงิน
โบนัสพนักงาน จํานวน 16.79 ลานบาท จากผลประกอบการประจําป 2552 ที่มีกําไรสุทธิ จํานวน 270.14 ลานบาท  

 4.18  การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการ บสย.  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

 2553 2552 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 9.96 8.87 

ดอกเบี้ยต๋ัวเงินรับ 2.18 0.60 

 ดอกเบี้ยรับ - ลูกหน้ีจากการค้ําประกัน 21.75 21.35 
           รวม 33.89 30.82 


