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ประจ ำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

 

SOD: มุง่สนับสนุนใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขยาดยอ่ม ทีม่ศีกัยภาพทางธรุกจิแตม่หีลกัประกนัไมเ่พยีงพอ สามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุได ้โดยมกีารบรหิาร
ภาระค ้าประกนัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

รายได ้คา่ใชจ้่าย และก าไรสทุธ ิ

การอนุมัตคิ ้าประกัน 

• ผลกำรด ำเนนิงำนปี 2558 บสย. มผีลกำรด ำเนนิงำนก ำไรสทุธ ิ                    
347ลำ้นบำท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 202 ลา้นบาท ซึง่มคีา่ใชจ้่ายที่
เพิม่ขึน้จากคา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน 35 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.21 
และคา่ใชจ้่ายพนักงานทีเ่พิม่สงูขึน้ 47 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 32.42 จากปี 
2557 ทีม่คีา่ใชจ้่ายพนักงานจ านวน 146 ลา้นบาท เป็น 193 ลา้นบาทในปี 
2558  

 
• ในปี 2558 มยีอดอนมุตัคิ ำ้ประกนัรวมทกุผลติภณัฑจ์ ำนวนวงเงนิค ำ้
ประกนัท ัง้ส ิน้ 102,801 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีม่ยีอดอนุมัตคิ ้า
ประกันจ านวน 61,050 ลา้นบาท จ านวน 41,751 ลา้นบาท แบง่เป็น
โครงการรัฐบาล 94,338 ลา้นบาท และที ่บสย. ด าเนนิการเอง 8,463 ลา้น
บาท (ระหวา่งปี 2558 มนีโยบายรัฐบาลผลักดัน SMEs ในสว่นของโครงการ 
PGS 5 (ปรับปรงุใหม)่ และโครงการ Micro Entrepreneur) 

 
• เงนิส ำรองคำ่ประกนัชดเชยซึง่เป็นเงนิส ำรองที ่บสย. ต ัง้ตำมหนีจ้ดั
ช ัน้ของสถำบนักำรเงนิผูใ้หกู้ ้ณ สิน้ปี 2558 มจี ำนวน 2,156         
ลำ้นบำท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 228 ลา้นบาท 
 

• ในปี 2558 บสย. มทีรพัยส์นิรวมท ัง้ส ิน้ 16,156 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ
ปี 2557 ซึง่มทีรัพยส์นิจ านวน 16,751 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 595 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 4 

 
 
   

 ลา้นบาท 

ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท

2556 2557 2558 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

สนิทรัพย์รวม 16,494         16,751         16,156         -4%

หนีส้นิรวม 9,254            8,983            8,320            -7%

ทนุรวม 7,241            7,768            7,836            0.87%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 545 545 347 -36%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดท้ีเ่กดิจากการบรหิารเงนิ 422               432 274 -37%

รายไดค้า่ธรรมเนียมค ้าประกัน 3,702            4,476            4,803            7%

รายไดอ้ืน่ๆ 245               261 236 -10%

รายไดร้วม 4,369            5,169            5,313            3%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 311               339               374               10.21%

คา่ประกันชดเชยสทุธิ 26-  1,058-   301      -128%

คา่ใชจ้า่ยรวม 285               719-   675   -194%

คา่เผือ่หนีส้ญูและสงสัยจะสญู 3,539            5,342            6,224            17%

ก าไรสทุธิ 545               545               347               -36.39%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 202               146               193               32.42%

NPG 9,409            15,746         23,857         52%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

NPG ตอ่ภำระค ำ้ประกนั 3.86% 5.84% 7.72%

ROA 6.60% 3.28% 2.15%

ROE 8.22% 7.27% 4.43%

สนิทรัพย์เฉลีย่ 8,247            16,622.45    16,453.45    

BIS Ratio 42.74% 56.83% 75.31%

เงนิกองทนุ 6,373            6,678            6,702            

สนิทรัพย์เสีย่ง 14.91            11.75            8.90              

D/E (เทา่) 1.28              1.16              1.06              



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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   สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

ภาระค ้าประกันสะสม 

NPG ตอ่ภาระค ้าประกัน 

การด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล 

• โครงการค ้าประกนัสนิเชือ่ PGS New/Start-up ส าหรับผูป้ระกอบการทีเ่ร ิม่ธรุกจิใหมซ่ ึง่มอีายกุจิการไมเ่กนิ 2 ปี วงเงนิโครงการ 10,000 ลา้นบาท 

• โครงการค ้าประกนัสนิเชือ่ PGS ระยะที ่5 (PGS 5) วงเงนิโครงการ 240,000 ลา้นบาท โดยก าหนดเงนิค ้าประกนัสงูสดุ 40 ลา้นบาทตอ่รายตอ่สถาบันการเงนิ  

• โครงการค ้าประกนัสนิเชือ่ PGS ระยะที ่5 (ปรับปรงุใหม)่ วงเงนิโครงการ 100,000 ลา้นบาท  

• โครงการค ้าประกนัสนิเชือ่ Package Guarantee Scheme ส าหรับผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs วงเงนิโครงการ 5,000 ลา้นบาท 

• โครงการค ้าประกนัสนิเชือ่ ส าหรับผูป้ระกอบการ OTOP และวสิาหกจิชมึชน วงเงนิโครงการ 10,000 ลา้นบาท 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
          บสย. มกีารด าเนนิงานดา้นนโยบายภาครัฐในการค ้าประกนัสนิเชือ่ผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ไดด้กีวา่เป้าหมายมาก รวมถงึจ านวน IG ทีอ่นุมัตคิ ้าประกนัสนิเชือ่ที่
เป็นโครงการรัฐท าไดด้กีวา่เป้าหมาย และสง่ผลใหจ้ านวนลกูคา้รายใหมไ่ดด้กีวา่เป้าหมายเชน่กนั 
อยา่งไรกต็าม ผลการด าเนนิการค ้าสนิเชือ่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ที ่
บสย. ด าเนนิการเอง ท าไดต้ ่ากวา่เป้าหมายมาก  
          ดา้นการเงนิ บสย. มผีลการด าเนนิงานเรือ่ง Cost to income อยูใ่นระดับเป้าหมาย แตใ่น
ปี 2558 ไดม้คีา่ใชจ้า่ยส านักงานทีเ่พิม่สงูขึน้ จากการทีม่กีารปรับปรงุส านักงานใหม ่และคา่ใชจ้า่ย
ในการท าธรุกรรมการค ้าประกนัสนิเชือ่ทีม่จี านวนเพิม่มากขึน้ เนื่องจากลกูคา้เป็นรายขนาดเล็ก    

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
- บสย. ควรด าเนนิการในเชงิรกุ มุง่เนน้ไปทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ขนาดเล็ก (Micro) ใหม้ากยิง่ข ึน้ 
และสนับสนุนผูป้ระกอบการในกลุม่เรืม่ตน้ (Start-up) และกลุม่ผูป้ระกอบการกลุม่นวัตกรรม 
(Innovation SMEs) เพือ่เพิม่ศักยภาพของผูป้ระกอบรายใหมแ่ละรายเกา่ใหส้ามารถด าเนนิการ
ธรุกจิได ้
- บสย. ควรปรับทศิทางการด าเนนิงานค ้าประกนัสนิเชือ่ โดยควรเพิม่สดัสว่นการค ้าประกนัสนิเชือ่
โครงการที ่บสย. ด าเนนิการเอง ใหอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 20 ของมลูคา่โครงการทัง้หมด เพือ่เป็นการ
สะทอ้นถงึประสทิธภิาพการด าเนนิงานของ บสย. 
- บสย. ควรมกีารวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน และมแีนวทางในการควบคมุคา่ใชจ้า่ย เพือ่
เป็นการสะทอ้นวา่มรีายการไหนทีส่ามารถลดหรอืควบคมุคา่ใชจ้า่ยไดบ้า้ง และเป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพในการใชจ้า่ย เชน่ คา่โฆษณา บสย. อาจสามารถลดหรอืควบคมุใหอ้ยูใ่นระดับที่
เหมาะสมได ้
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• ภำระค ำ้ประกนัสะสม ณ สิน้ปี 2558 บสย. มภีาระค ้าประกันสะสม
คงเหลอืจ านวน 308,936 ลา้นบาท และมสีัดสว่น NPG ตอ่ภาระค ้า
ประกันคงเหลอืรอ้ยละ 7.72 เป็นการค ้าประกันในโครงการ PGS คดิ
เป็นรอ้ยละ 91.77 และโครงการ Non-PGS มสีัดสว่นรอ้ยละ 8.23  

 
• รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมค ำ้ประกนัเพิม่ข ึน้ตำมภำระค ำ้ประกนัที่
เพ ิม่ข ึน้ ณสิน้ปี 2558 มรีายไดค้า่ธรรมเนยีมค ้าประกันจ านวน 4,803 
ลา้นบาท โดยเมือ่เทยีบกับปี 2557 บสย. ซึง่มรีายไดค้า่ธรรมเนยีมค ้า
ประกัน 4,476 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 327 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7
ในขณะทีร่ายไดท้ีเ่กดิจากการบรหิารเงนิลดลงจากปี 2557 จ านวน 158 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 37 
 

• คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ข ึน้ คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูเป็นคา่ใชจ้่าย
จากการตัง้ส ารองส าหรับลกูหนีจ้ากการค ้าประกัน ซึง่ บสย. ตัง้ส ารอง
ไวเ้ต็มจ านวนลกูหนี ้โดยในปี 2558 มคีา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูจ านวน 
6,224 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีม่คีา่ใชจ้่ายดังกลา่วจ านวน 
5,342 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 882 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17 
 

• อตัรำสว่น NPGs ตอ่ภำระค ำ้ประกนัเพิม่ข ึน้ ณ สิน้ปี 2558 บสย.    
มอีัตราสว่นเทา่กับรอ้ยละ 7.72 ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีม่อีัตราสว่น
เทา่กับรอ้ยละ 5.84 ทัง้นีใ้นปี 2557 บสย. มจี านวน NPG เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 52 เพิม่ขึน้จ านวน 6,337 ลา้นบาท จากจ านวน 15,746 ในปี 2557 
เป็นจ านวน 23,857 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 
 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนปี 2557 


