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• SOD : มุง่สนบัสนนุใหว้สิำหกจิขนำดกลำงและขยำดยอ่ม ทีม่ศีกัยภำพทำงธุรกจิแตม่หีลกัประกนัไมเ่พยีงพอ สำมำรถเขำ้ถงึ 
             แหลง่เงนิทนุได ้โดยมกีำรบรหิำรภำระค ำ้ประกนัทีม่ปีระสทิธภิำพ 
 

สนิทรพัยร์วม, หนีส้นิรวม, สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

รำยได ้, คำ่ใชจ้ำ่ยและคำ่ประกนัชดเชย , 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู , ก ำไร(ขำดทนุ) 

 

 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ผลกำรด ำเนนิงำนของ บสย. ปี 2559 
- สนิทรพัยร์วม ในปี 2559 บสย. มสีนิทรัพยจ์ ำนวน 19,443 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 

2558 จ ำนวน 3,295 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.4 (ปี 2558 มสีนิทรัพยจ์ ำนวน 
16,148 ลำ้นบำท) 

 

- หนีส้นิรวม ในปี 2559 บสย. มหีนีส้นิจ ำนวน 11,544 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2558 
จ ำนวน 3,225 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 38.8  (ปี 2558 มหีนีส้นิจ ำนวน 8,319  
ลำ้นบำท) 

 

- สว่นของผูถ้อืหุน้ ในปี 2559 บสย. มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 7,899 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้
จำกปี 2558 จ ำนวน 70 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 (ปี 2558 บสย. มสีว่นของผู ้
ถอืหุน้จ ำนวน 7,829 ลำ้นบำท) 

 

- รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนรวม ในปี 2559 บสย. มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนรวม
จ ำนวน 9,301 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 21 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.2 
(ปี 2558 บสย. มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนรวมจ ำนวน 9,322 ลำ้นบำท) 

 

- คำ่ใชจ้ำ่ยและคำ่ประกนัชดเชยจำกธรุกรรมนโยบำยรฐั ในปี 2559 บสย. มี
คำ่ใชจ้ำ่ยและคำ่ประกนัชดชเยจำกธรุกรรมนโยบำยรัฐจ ำนวน 2,019 ลำ้นบำท ลดลง
จ ำปี 2558 จ ำนวน 583 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 22.40 (ปี 2558 บสย. มคีำ่ใชจ้ำ่ย
และคำ่ประกนัชดเชยจำกธรุกรรมนโยบำยรฐัจ ำนวน 2,019 ลำ้นบำท) 

 

- หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ในปี 2559 บสย. มหีนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 
7,025 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 647 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.1  
(ปี 2558 บสย. มหีนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 6,378 ลำ้นบำท) 
 

- ก ำไรสทุธ ิในปี 2559 บสย. มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 256 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 
จ ำนวน 85 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 24.8 (ปี 2558 บสย. มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 341 
ลำ้นบำท) 

ทีม่ำ :  งบเบือ้งตน้ของ บสย. กอ่น สตง. รับรอง 

หนว่ย : ลำ้นบำท 
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2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

สนิทรัพย์รวม 16748 16,148 19,443 20.4%

หนีส้นิรวม 8981 8,319 11,544 38.8%

สว่นของผูถ้ือหุน้ 7768 7,829 7,899 0.9%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 1065 1,034 1,157 11.9%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รำยไดด้อกเบีย้ 249 226 196 (13.4%)

รำยไดค้ำ่ธรรมเนียมค ้ำประกันและธรุกรรมนโยบำยรัฐ 4,476 4,803 5,391 12.2%

คำ่ประกันชดเชย 1,058 1,778 1,709 (3.8%)

ก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุ 432 274 358 30.7%

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ 12 12 23 91.5%

รำยไดเ้งนิชดเชยจำกธรุกรรมนโยบำยรัฐ 1,090 2,228 1,624 (27.1%)

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน รวม 7,317 9,322 9,301 (0.2%)

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 339 374 395 5.8%

คำ่ประกันชดเชยจำกธรุกรรมนโยบำยรัฐ 1,090 2,228 1,624 (27.1%)

หนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสญู 5,342 6,378 7,025 10.1%

ก ำไร(ขำดทนุ) สทุธิ 546 341 256 (24.8%)

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 221 236 243 3.0%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 209 133 -

NPGs (%) 5.84% 7.72% 10.38% 34.5%

NPGs สะสม (ลำ้นบำท) 15,748 23,858 34,367 44.0%

เป้ำหมำยกำรค ้ำประกันสนิเชือ่ 100,000 80,000 85,000 6.3%

กำรค ้ำประกันสนิเชือ่ใหม่ (ลำ้นบำท) 61,051 102,802 87,495 (14.9%)

อัตรำกำรค ้ำประกันสนิเชือ่ใหม่/เป้ำหมำย (%) 61.05% 128.5% 102.9% (19.9%)

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 3.26% 2.11% 0.01%

D/E (เทำ่) 1.16 1.06 1.46

Gearing Ratio (%) 1.34% 1.21% 1.07%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวองัครำ  เตยีวม ัง่ม ี
ส ำนกั :  กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวสธุำวรรณ  ศกัด ิโ์กศล  
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2230 
วนัทีจ่ดัท ำ : 6 มนีำคม 2559 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 

กำรค ำ้ประกนัสนิเชือ่ 

บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสำหกรรมขนำดยอ่ม (บสย.) 
 ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)  

 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 

- ปี 2559 บสย. มกี ำไรสทุธริวม 256 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 85 ลำ้นบำท เมือ่
เทยีบกบัปี 2558 ซึง่มกี ำไรสทุธ ิ341 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 24.8 

- ยอดค ้ำประกนัสนิเชือ่ใหมใ่นปี 2559 บสย. มยีอดค ้ำประกนัสนิเชือ่คดิเป็นรอ้ยละ 
102.9 จำกเป้ำหมำยค ้ำประกนัในปี 2559 จ ำนวน 85,000 ลำ้นบำท โดยยอดค ้ำ
ประกนัดงักลำ่วสงูกวำ่เป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ / พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

- บสย. ควรมกีำรวำงแผนกำรท ำกำรตลำดเชงิรกุในกำรชว่ยเหลอืผูป้ระกอบกำร 
SMEs ใหไ้ดร้ับสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิผำ่นกำรด ำเนนิกำรของ บสย.  

- บสย. ควรเรง่พจิำรณำแนวทำงแกไ้ขหนีด้อ้ยคณุภำพของโครงกำร Non – PGS 
และ  PGS เพือ่ควำมมัน่คงขององคก์รในระยะยำว 

- บสย. ควรบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนใหส้อดคลอ้งกบัรำยไดข้อง
องคก์ร 

กำรค ำ้ประกนัสนิเชือ่ 
- เป้ำหมำยกำรค ำ้ประกนั ในปี 2559 บสย. มเีป้ำหมำยกำรค ้ำประกนัสนิเชือ่ใหม่

จ ำนวน 85,000 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 5,000 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 6.3 (ปี 2558 มเีป้ำหมำยกำรค ้ำประกนัสนิเชือ่ใหมจ่ ำนว 80,000 ลำ้นบำท) 

- กำรค ำ้ประกนัสนิเชือ่ใหม ่ในปี 2559 บสย. มกีำรค ้ำประกนัสนิเชือ่ใหมจ่ ำนวน 
87,495 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 15,307 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 14.9 
(ปี 2558 มกีำรค ้ำประกนัสนิเชือ่ใหมจ่ ำนวน 102,802 ลำ้นบำท) 

 
- อตัรำกำรค ำ้ประกนัสนิเชือ่ใหมต่อ่เป้ำหมำย ในปี 2559 บสย. มอีตัรำกำรค ้ำ

ประกนัสนิเชือ่ใหมต่อ่เป้ำหมำยทีร่อ้ยละ 102.9 ลดลงจำกปี 2558 ทีม่อีตัรำกำรค ้ำ
ประกนัสนิเชือ่ใหมต่อ่เป้ำหมำยทีร่อ้ยละ 128.5 
 

 
Non Performing Credit Guarantees : NPGs 
- ปี 2559 บสย. ม ีNPGs เทำ่กบั 34,367 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 10,509 

ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.5 (ปี 2558 บสย. ม ีNPGs เทำ่กบั 23,858 ลำ้นบำท) 
- ปี 2559 บสย. มอีตัรำสว่น NPGs ตอ่ภำระค ้ำประกนัรอ้ยละ 10.38 เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั 

ปี 2558 ซึง่มอีตัรำสว่น NPGs ตอ่ภำระค ้ำประกนัรอ้ยละ 7.72 

 
 
Gearing Ratio 
- ปี 2559 บสย. มภีำระค ้ำประกนัสนิเชือ่โครงกำร Non PGS และภำระค ้ำประกนัสนิเชือ่

โครงกำร PGS สว่นทีร่ัฐไมช่ดเชยตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ทีร่อ้ยละ 1.07 ลดลงจำก          
ปี 2558 ซึง่มภีำระค ้ำประกนัสนิเชือ่โครงกำร Non PGS และภำระค ้ำประกนัสนิเชือ่
โครงกำร PGS สว่นทีร่ัฐไมช่ดเชยตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ทีร่อ้ยละ 1.21 

 

NPGs , Gearing Ratio 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
• ผลติภัณฑค์ ้ำประกนัสนิเชือ่ PGS 5 (ปรับปรงุใหม)่ ส ำหรับผูป้ระกอบกำร SMEs ทัว่ไป เพือ่ชว่ยให ้SMEs สำมำรถกูเ้งนิและไดร้บัเงนิกูห้รอืสนิเชือ่ใน

ระบบสถำบนักำรเงนิไดเ้พยีงพอตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิ และชว่ยเสรมิสภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ 
• ผลติภัณฑค์ ้ำประกนัสนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ย ระยะที ่2 ส ำหรับผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ย คำ้ขำย ผลติ หรอืบรกิำรรบัจำ้ง อำท ิพอ่คำ้ แมค่ำ้ตำม

ตลำดยำ่นกำรคำ้ตำ่งๆ ทีม่กีจิกำรเป็นหลกัแหลง่ เป็นรำ้นคำ้ หอ้งเชำ่ แผงลอย หรอืหำบเร ่ทีม่สีนิทรัพยถ์ำวรไมเ่กนิ 5 ลำ้นบำท (ไมร่วมทีด่นิ) 
• ผลติภัณฑค์ ้ำประกนัสนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบกำรใหมแ่ละนวตักรรม ส ำหรับผูป้ระกอบกำร Start-up เป็นกจิกำรทีอ่ำยไุมเ่กนิ 3 ปี และผูป้ระกอบกำร

นวตักรรม ทีม่นีวตักรรม หรอืสนิคำ้/บรกิำร/กระบวนกำร ทีม่คีวำมแตกตำ่งจำกเดมิ 

หนว่ย : ลำ้นบำท 
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ตัวช้ีวดั น้้ำหนัก (รอ้ยละ) ระดับคะแนน
1. ผลกำรประเมินกระบวนกำร/ระบบของรฐัวสิำหกิจหมวด 1-6 35
    คุณภาพความสมบรูณืของการพฒันากระบวนการตาม OFI Roadmap 1.5150
2. ผลลัพธ์ 65
   2.1 การอนุมัติค า้ประกนัสินเชื่อ
        2.1.1 จ้านวนเงินท่ีอนุมัติค า้ประกนัสินเชื่อ
                2.1.1.1 โครงการตามนโยบายรัฐ 0.0878
                2.1.1.2 บสย. ด้าเนินการเอง 0.2500
        2.1.2 จ้านวน LG ท่ีอนุมัติค า้ประกนัสินเชื่อ
                2.1.2.1 โครงการ Micro Entrepreneur 0.0600
                2.1.2.2 โครงการ Non - Micro Entrepreneur 0.2500
   2.2 ความพงึพอใจของลูกค้า 0.1500
   2.3 กจิกรรมโครงการใหค้วามรู้
        2.3.1 จ้านวน SMEs ท่ีเขา้ร่วมกจิการโครงการใหค้วามรู้ 0.0750
        2.3.2 ประเมินความรู้ของผู้ประกอบการ SMEs 0.0658
   2.4 ความส้าเร็จในการขยายฐานลูกค้าใหม่ 0.0900
   2.5 เงินค่าประกนัชดเชยท่ีได้รับคืนต่อเงินค่าประกนัชดเชยท่ีจ่ายจริงสะสม
         2.5.1 โครงการ Non - PGS 0.0250
         2.5.2 โครงการ PGS 0.0750
   2.6 ค่าใชจ้่ายในการด้าเนินงานต่อรายได้จากการด้าเนินงาน 0.1358
   2.7 ระดับความส้าเร็จของการพฒันา Competency GAP
         2.7.1 จัดท้าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) 0.0500
         2.7.2 พฒันา Competency Gap 0.0417
   2.8 การพฒันาและแกไ้ขหนี  NPGs โครงการ Non-PGS
         2.8.1 จ้านวน NPGs ท่ีลดลงจากฐานเดิม 0.0600
         2.8.2 อตัราการแกไ้ข NPGs รายใหม่ระหวา่งป ี2559 0.3000
   2.9 การน้าส่งขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE 0.1000
   2.10 การจัดส่งฐานขอ้มูลใหก้บักระทรวงการคลัง (Data Set)
          2.10.1 การจัดส่งขอ้มูลทางการเงิน (Structured Dataset) 0.1000
          2.10.2 การจัดส่งฐานขอ้มูลทางการเงิน ตามผลการตรวจสอบของ   
                   ระบบ ธปท. 0.0500
          2.10.3 การจัดส่งขอ้มูลด้านการกา้กบัดูแลและธรรมาภบิาล           
                    (Unstructured Dataset) 0.0500

คะแนนรวม 3.5311


