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สิ่งวดลຌอม ดานพฒนาการศกษา
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ทัๅงดຌานการตลาด ดຌานการบริหารจัดการ ละดຌานการผลิต ชื่อมยง฿หຌสายปานธุรกิจยืนยาว
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พราะไดຌ
พ
พพราะะะไดຌ
ไ ຌหใในธนาคารทํ
น า ํางานชิ
น ิงรุก การที
า ี่บงก
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ธนบดีเซรามิี...
บุีเบิีชามตราไีเมืองลำปาง สรางชื่อดังไีลตางแดน (จ.ลำปาง)

...บัวตองไียางเขาสวนีวาง
เติบโตจาีรานเล็ีๆ ตอยอดสูธุรีิจของฝาี ถูีปาีนัีชิม (จ.ขอนแีน)
“รຌานพี่ปนรຌานลใกโ ขายสຌมตําไกยางที่ จ.ขอนกน ตอนที่จຌาหนຌา ธพว. ติดตอมา
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ตพี่ยืนยัยนวายังจจะปปนลูกู คຌาบงก
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จຌาของรຌานบัวตองไกยางขาสวนกวาง
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บ ออืื่นนาจะอยู
อ ทีท่ี
“ความตางของ SME
มืมื่อทียบกัับบงก
การสรຌางอกาส มองประยชน
คิดสส” ราตมาจาก
ปประยชนของลกคาปนหลก
 นของลูกคຌาปปนหหลัก อย
อยาง“ด
าง“ดี-คดส”
ต า ก
 นบบริกาารจัดกใบขยะอั
ะ จฉริยิ ะ คยไปขอสนชอ
ย ข นชือ่
งานสือ่ คอมพิวตอร ตตตพอตอยอดปนบรการจดกบขยะอจฉรยะ
พออตอยยอดป
คยไปขอสิ
กับบงกอื่นกใไมสน฿จ สดทาย
สุดทຌาย SMEE Development
e l m n Bank
a นีนหละทตอบกลบมา
่หละทีที่ตอบกลั
บ ับมา
น นาตมตมธรกจจนสารจ
น ารใรใจ งิงนทนทไดกไปตอยอด
งินทุนทีไ่ ดຌดกไใ ปต
ป อยอด
ชคดีทนี่ มี่ องหมือนราา ชชวยน
วยนะนํ
าติมตใมธุรกิจจนสํ
ซือๅ อุปกรณ จนวันนีๅ “ดี-คิดส” รับกําจัดขยะ฿นหลายพื
จากดิม฿หຌบริการฉพาะ
ล ย นๅ ที่ จากดม฿หบรการฉพาะ
ย ไไป งึ หาด
ดดกะตตตะ หหาดก
กกะรนนนละะะขตชิงิ ททะลล สรຌาางรา
ຌ งรายไดຌ
าายไดຌ
ไຌ
หาดปาตอง วันนีๅ ราขยายไปถึ
หาดกะตะ
หาดกะรนละขตชิ
น ท”
฿หຌบริษัทหลายสิบลຌานบาท”

เฉลิมรัตน ดิลกแพทย
พ

กรรมการบริษัท “ดี-คิดส”จํากัดั

จุดดน : นวั
จดดน
นนวตกรรม
ตกรรม
ร
“มຌมชຌ ว งงรกรายั
ก ยงปปน มือื ฿฿หมม฿นวงการ
ว า ตตกไใ ดຌຌ SME
M DDevelopment
m n Bank
Ban
ank ที่ี ขຌาຌ มา
ครื
ปปน พี่ี ลีๅยี ง ปน ที่ปี รึกึ ษษา ประชาสั
ร า มั พัพนั ธ฿ หຌชຌ าวสวนปาล
ว ป ม รูຌจักรา จนกิ
 ดปปนนครื
ค อื ขขา ย
ผูผຌ ลิติ ปปาลม นําๅํ มันั คุณภาพ
า สว นอนาคตที
อ ค ททຌ่ี าຌ ทาย
า คือื การทํ
า าํ ตามผนกຌ
ม น าຌ วขึนๅึ ปปนนผูผูนຌ าํ ธุรกิจิ
ปาล
ปาลม฿นปร
า ม฿นประทศก
฿ ร ทศกอนผลกดนออกไปขงขนกบตางปร
ท อนผลัลกดันั ออกไปข
อ ป งขันกับตางประทศต
ร ทศตอไป”
ท อไป””

บุญรักษษ อนยวง
บญรกษ
อุน ยวง
ว

บ ษทั พอก
บริ
บรษท
พื่อกระบี
กกระบ
ะ ่ ปปาล
ปาลมมออยล จํากัด

เพื่อกระบี่ปาลมออยล...
ตนบบบธุรกิจสรางสรรค พลิกเศรษฐกิจชุมชนเติบโตยั่งยืน (จ.กระบี่)

...ฮกเกี้ยน หมตฮองสำเร็จรตป
Startup ยกระดับเมนตโบราณขึ้นโตะสรางมตลคา (จ.ภตเก็ต)
จุดดน : นวัตกรรม - Startup
“1 ปที่ผานมา ธพว. ดูลราอยางดี ตัๅงตจຌาหนຌาที่ไปถึงผูຌบริหารระดับสูง
ไมวาจะลงพืๅนที่ยี่ยมยียน ฿หຌคําปรึกษานะนําการขียนผนธุรกิจ รวบรวม
อกสารละติดตามผลทัๅงหมด ผมวาปนรงผลักดัน฿หຌธุรกิจ“ฮกกีๅยนหมูฮຌอง
สํารใจรูป” ยกระดับจากอาหารบราณตอยอดจนติบตละสรຌางยอดขายไดຌ
ดือนละ 3 - 4 สนบาท”

สมโชค นาเยี่ยม

ผูຌจัดการ บริษัท กระบี่ฟูดสอนดมารกใตติๅง จํากัด

จุดดน : Green Hotel
“ตอนนันๅ ยังขาดงินกຌอนสุดทຌาย กใมองหาวาบงกไหนพอจะชวยไดຌ จนมาไดຌที่
SME Development Bank นอกจากงินทุนลຌวบงกยังชวยนะนําวาทรนด
รงรมสีขียวริ่มมานะ ทํา฿หຌราปลี่ยนจากรงรมธรรมดาปนนานบูติคฮทล
ปนมิตรกับสิ่งวดลຌอม ที่สําคัญบงกชวยปรมตจนปนที่รูຌจัก฿นฐานะรงรม
สีขียวมืองนาน ที่ หในชัดจนคือ รงรมมียอดขຌาพักจากขกตางชาติจองขຌามา
อยูนานขึๅนละราคาหຌองพักยังสูงกวารงรมทั่วไป 2 - 3 ทาตัว”

จัันทิิรา ชินินสุสุขเสริมิ

ฮ ล (G
r n HHotel)
otel)l)
จຌจຌาของธุรกิจิ นานนบูตติิกฮทล
(Green

นานบูติกโฮเทล
Green Hotel สรางชื่อฮุรกิจเติบโตไดดวยหัวใจสีเขียว (จ.นาน)

บานมอญ
วิสาหกิจชุมชน ภูมิใจสรางรายไดใหทองถิ่น (จ.นครสวรรค)

จุดดน : อนุรักษวัฒนธรรมทຌองถิ่น
“จุจดออนของบานมอญ
ดออนของบานมอญ
ออนของบຌ
น ง านนมอญ คอ
คือ ราตงอยบนทสา
ราตั
ราตงอยู
ร ๅงอยูบ นทีส่ าาธารณะทํา฿หຌราไมมีสิทธิ฿นที่ดิน
ไปขอกู
ไปขอกทไหนกไมได
ຌททีี่ไหนกใ
น ไมมไดຌ พราะบงก
พราะบงกอนวาราขาดห
า บ อือื่นวาราขาดหลั
ราขาดห
า ด กทรัพยคํๅาประกัน จนมีอกาส
อกาส฿หຌ
ไดຌรจຌู กั กับ ธพว.
ไดรจกกบ
ธพว
พ ซึซงปนธนาคารดยวทปดอกาส
ง่ ปปนธนาคารดี
น า ยวที่ ปดอกาส
า ราไดຌตอ ฝน งินกูทຌ ไี่ ดຌจะนําไป
สรຌางศู
ง นู ยยการรี
ร ยนรูปຌู ระจํจําชุมุ ชน ขขຌาง฿นมี
฿ ฮมสตย
ฮมสต
ส ฿หຌคนทัว่ ไปทีอ่ ยากรียนการปน
ครื่องปนดินผาฉบับมอญทຌโ อีกสวนจะนําไป
ไปปรับปรุงตาผา฿หຌทันสมัย สรຌาง
รายไดຌ
ไ ຌสชู มุ ชน ทัังๅ หมดนี
ม ี่คคืือฝนของราที
ง ี่ ธพว.ช
พ ชวย฿หຌปนจริง”

โรจ
โร เลี้ยงสุข
รุรงโรจน

ป าน มครื่องปนดินผาบຌานมอญ
ประธา
ประธานกลุ

SUCCESS

Smart
ธนาคารเพื่อการพัฒนาดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart SME 4.0

St re ngt h
แข็งแกรงดวยผลการดำเนินงานทางการเงิน

Sust ainable
ธนาคารที่เติบโตอยางยั่งยืนดวยความ

โปรงใสเปนธรรม

Smart
Strength
Sustainable

ฟนเฟองสวนเล็กแตเปน..พลั ง สำคั ญ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ
SME Development Bank ธนาคารที่พรอมกาวเดินเคียงขาง
พัฒนาเสริมสราง SMEs ไทย ใหเขมแข็งในทุกมิติรอบดาน พรอมเติบโต
กาวไกลอยางยั่งยืน

Strengthen
SMEs
to Growth

ปพรอมการดู ลดาน
จริยธรรม ปรง ส
ธรรมาภิบาล ละ ปนธรรม
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วิสย
ั ทัศน

ปนสถาบันการงินหลักของรัฐทีม่ น่ั คงยัง่ ยืน พือ่ ชวยหลือละสนับสนุน SMEs ไทย

พันธกิจ

• ฿หบริการทางการงินกับ SMEs ไทยรายลใก ดานสินชื่อ ดานรวมลงทุน พื่อพิ่มอกาสการขาถึงหลงงินทุน
ก SMEs ขนาดลใกที่ไมไดรับบริการจากระบบสถาบันการงินชิงพาณิชย
• ชวยหลือละพัฒนาผูประกอบการชิงรุก ดานการตลาด ดานการจัดการ ละดานการผลิตพื่อขับคลื่อน
ศรษฐกิจดยนนนวัตกรรม ทคนลยี ละ ความคิดสรางสรรค
• สรางความพึงพอ฿จละความผูกพัน กลูกคา คูคา ผูถือหุน ละผูมีสวนไดสวนสีย ภาย฿ตระบบการบริการ
ละกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดวยระบบทคนลยีสารสนทศที่ทนั สมัย

คานิยมองคกร

M
Morality

S

E
Efﬁciency

D
Development

Synergy

SME
Development

S
M
E
D

Synergy
Morality
Efﬁciency
Development

ประสานความรวมมือ
ยึดถือจรรยา
ตอบจทยคุมคา
พัฒนาอยางตอนื่อง
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แนวนโยบายผูถ
 อื หุน
 ภาครัฐ
มติคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครัๅงที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 หในชอบผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจ ละมอบหมาย฿หรัฐวิสาหกิจ ละหนวยงานที่กี่ยวของนำไป฿ชปนนวทาง฿นการจัดทำผนงานป 2560
ผนงานระยะ 5 ป ละปาหมาย 20 ป ภาย฿ต Umbrella Statement “ปนสถาบันการงินพื่อการพัฒนา ฿นการ
สรางอกาส฿หประชาชนขาถึงหลงงินทุนอยางทัว่ ถึง ควบคูก บั การ฿หความรูท างการงิน พือ่ สนับสนุนความขมขใง
ศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ละลดความหลือ่ มลๅำ฿นสังคมภาย฿ตการบริหาร
จัดการองคกรที่มั่นคง ปรง฿ส ละยั่งยืน ดยการนำทคนลยีละนวัตกรรมมาประยุกต฿ช฿นการบริหารจัดการละ
฿หบริการทางการงิน” ดยมียุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ดังตอไปนีๅ
ยุทธศาสตรที่ 1 กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ฿หชัดจนพื่อขับคลือ่ นยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารผนลงทุน฿หสอดคลองกับยุทธศาสตรประทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 สริมสรางความขใงกรงทางการงินพื่อความยั่งยืน฿นระยะยาว
ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนนวัตกรรมละทคนลยี ฿หสอดคลองกับ Thailand 4.0
ยุทธศาสตรที่ 5 สงสริมระบบธรรมาภิบาล฿หมีความปรง฿สละมีคุณธรรม
นโยบาย ยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงาน
กำกับดูแล และหนวยงานทีเ่ กีย
่ วของกับการสนับสนุนผูป
 ระกอบการ SMEs ในสวนทีเ่ กีย
่ วของ
กับ ธพว.
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
พิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs ฿หขมขใง สามารถขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดยการพิ่ม
องคความรู฿นดานการผลิต ละการบริหารจัดการ การขาถึงหลงงินทุน ละบริการทางการงิน การลงทุนสำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
พื่อ฿หบรรลุวิสัยทัศน “ประทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปนประทศพัฒนาลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง” อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง ละสรางความสุขของคนไทย
ดยมีนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติ ที่กี่ยวของดังนีๅ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาผูประกอบการละศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพรงงานละพัฒนา SMEs สูสากล
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม สรางความมั่นคงละ
การลดความหลื่อมลๅำทางศรษฐกิจละสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ดยนน฿หศรษฐกิจ
ขยายตัวอยางมีสถียรภาพละยั่งยืน การสรางความขมขใง฿หศรษฐกิจรายสาขามีการติบตอยางขมขใง อันจะ
นำไปสูก ารปลีย่ นปลงสู ประทศไทย 4.0 ดย มุง สูส นิ คาชิงนวัตกรรมขับคลือ่ น ดวยทคนลยี/ความคิดสรางสรรค
ละนวัตกรรมปลี่ยนจากการผลิต ปนบริการ
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แผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนา SMEs รายประเด็น ดยมุงนนการสรางระบบนิวศ (Ecosystem) ที่ชวย
สนับสนุนการติบต ละความขมขใง฿หกับ SMEs
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถ SMEs เฉพาะกลุม ดยมีนวทางการสงสริมละพัฒนา SMEs
ฉพาะกลุม ซึ่งตองการความชวยหลือที่ตกตางกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริม SMEs อยางเปนระบบ พื่อพัฒนาระบบสนับสนุน
ที่ชวยสงสริมละพัฒนา SMEs ฿หมีประสิทธิภาพมากขึๅน
กระทรวงการคลัง (สศค.)
นวนยบายการดำนินงานของสถาบันการงินฉพาะกิจ ระยะ 5 ป (ป 2559 - 2563)
ยุทธศาสตรที่ 1 การดําเนินการตามแผนฟนฟูองคกร นนการกไขปญหาสินชื่อดอยคุณภาพละ฿หสินชื่อ
ผูประกอบการ SMEs ขนาดลใก
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs ดยมุงนน฿หสินชื่อ วงงินไมกิน 15 ลานบาท
ละพัฒนาผลิตภัณฑทางการงิน รูปบบ฿หม ชน การรวมลงทุน อีกทัๅงการ฿หบริการกผูประกอบการ SMEs ตาม
นยบายภาครัฐ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผนยุ ท ธศาสตร ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 ที ่ ม ุ  ง น น การสริ ม สร า งศั ก ยภาพของภาค
อุตสาหกรรม฿หติบตละขมขใง พื่อสงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพืๅนฐานของประทศ
ดย นนงานวิจยั ทคนลยี ละนวัตกรรมพือ่ พิม่ ผลิตภาพละพัฒนามาตรฐาน ฿หภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถ
฿นการขงขัน฿นระดับที่สูงขึๅน อาทิ การจัดตัๅงกองทุนพัฒนาอสอใมอีตามนวประชารัฐ ละมาตรการชวยหลือ
SMEs ตัวลใก ปนตน
วัตถุประสงค เปาประสงค
ตามจตนารมณ฿นการจัดตัๅงธนาคารดังปรากฎ฿นพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมหงประทศไทย พ.ศ. 2545 ที่ระบุวา “วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมปนวิสาหกิจที่มีความสำคัญตอ
การพัฒนาศรษฐกิจของประทศ ฿หมีความขมขใงละติบตอยางยั่งยืน ดยกอ฿หกิดการจางงาน สรางรายได
ละปนฐานการผลิต จึงสมควรจัดตัๅงธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย ขึๅน ดยระบุ
วัตถุประสงคตามมาตราที่ 11 ความวา “฿หธนาคารมีวัตถุประสงคพื่อประกอบธุรกิจอันปนการพัฒนา สงสริม
ชวยหลือละสนับสนุนการจัดตัๅง การดำนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ดยการ฿หสินชื่อ คๅำประกัน รวมลงทุน ฿หคำปรึกษา นะนำ หรือ฿หบริการที่จำปนอื่น”
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รายงานประจำป 2560

ประวัติธนาคาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหง
ประทศไทย (ธพว.) มีการพัฒนาปลีย่ นปลงองคกร ดยบงออก
ปน 3 ระยะดังนีๅ
1. สำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม (พ.ศ. 2507 – 2534)
฿นป พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบกับครงการ
งินกู พือ่ สงสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม ซึง่ ปนครงการทีบ่ รรจุ
อยู฿นผนพัฒนาศรษฐกิจหงชาติ ฉบับที่ 1 ละไดดำนินการ
จัดตัๅงปน “สำนักงานงินกูพือ่ สงสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม”
(สกอ.) ฿นดือนมีนาคม 2507 ภาย฿ตการกำกับดูลของกรมสงสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พือ่ ทำหนาที฿่ หการสนับสนุน
ทางการงินกธรุ กิจอุตสาหกรรมขนาดยอม ละไดปลีย่ นชือ่ ปน
“สำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม” (สธอ.) ตนื่องจาก
สธอ. มีฐานะปนหนวยงานราชการ ฿นการดำนินงานจึงมีขอ จำกัด
฿นรื่องหลงงินทุนที่จะตองอาศัยจากงบประมาณผนดินพียง
หลงดียว การอำนวยสินชื่อตางๆ ถือหลักปฏิบัติชนดียวกับ
หนวยงานราชการทัว่ ไป ทำ฿หขาดความคลองตัว฿นการดำนินงาน
2. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (พ.ศ. 2534 – 2545)
นือ่ งจากสถานภาพของ สธอ. มีขอ จำกัด฿นการระดมทุนละ
การ฿หบริการทางการงิน กระทรวงอุตสาหกรรม ละกระทรวง
การคลัง จึงยกระดับสถานะปน “บรรษัทงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม” (บอย.) พือ่ ทำ฿หมสี ถานะปนนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
พงละพาณิชย มีทุนจดทะบียนริ่มรก 300 ลานบาท ละ
฿นป พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังไดพิ่มทุน฿หกับ บอย. อีก
จำนวน 2,500 ลานบาท
พ.ศ. 2534 ยกระดับปน บอย. ดยมีทุนจดทะบียน
300 ลานบาท
พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลัง พิ่มทุน จำนวน 2,500
ลานบาท ทำ฿หทนุ รือนหุน พิม่ ขึนๅ ปน 2,800 ลานบาท
ต฿ นป พ.ศ. 2540 ซึ ่งกิ ดวิ ก ฤตค างิ น ได ก อ฿ห  กิด
ผลกระทบอยางรุนรงตอภาคธุรกิจตางๆ ดยฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองทาง
การงิน จนกระทัง่ กลายปนลูกหนีทๅ ไ่ี มกอ ฿หกิดรายได กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงไดสนอนวคิด฿นการยกระดับปนธนาคาร
ดยรวมพิจารณาหารือกับกระทรวงการคลัง ฿หปนสถาบัน
การงินหลักพื่อการพัฒนา SMEs

.
.

3. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน)
฿นป พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีความหในชอบ฿หพิ่มบทบาท
ละขยายขอบขตการดำนินการของ บอย. ดยการจัดตัๅงปน
“ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย”
(ธพว.) ซึง่ กระทรวงอุตสาหกรรมละกระทรวงการคลังไดรว มกัน
ยกรางพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมหงประทศไทย พ.ศ. 2545 ดยมีผลบังคับ฿ชมือ่ วันที่
20 ธันวาคม 2545 จึงถือวันดังกลาวปนวันสถาปนากอตัๅง ธพว.
พรอมกันนีๅกระทรวงการคลังยังไดพิ่มทุนอีกจำนวน 11,955
ลานบาท ฿นชวง พ.ศ. 2547 - 2559 ทำ฿หปจจุบัน ธพว. มีทุน
รือนหุนทัๅงสิๅน 20,006.63 ลานบาท ดยมีสวนต่ำกวามูลคา
หุนสามัญ 5,251.63 ลานบาท
พ.ศ. 2547 กระทรวงการคลังพิ่มทุน จำนวน 2,000
ลานบาท ทำ฿หทนุ รือนหุน พิม่ ขึนๅ ปน 4,800 ลานบาท
พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังพิ่มทุน จำนวน 2,500
ลานบาท ทำ฿หทนุ รือนหุน พิม่ ขึนๅ ปน 7,300 ลานบาท
พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังพิ่มทุน จำนวน 1,200
ลานบาท ทำ฿หทนุ รือนหุน พิม่ ขึนๅ ปน 8,500 ลานบาท
พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังพิ่มทุน จำนวน 600
ลานบาท ทำ฿หทนุ รือนหุน พิม่ ขึนๅ ปน 9,100 ลานบาท
พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลังพิ่มทุน จำนวน 2,500
ลานบาท ทำ฿หทนุ รือนหุน พิม่ ขึนๅ ปน 11,600 ลานบาท
พ.ศ. 2555 กระทรวงการคลังพิ่มทุน จำนวน 600
ลานบาท ทำ฿หทนุ รือนหุน พิม่ ขึนๅ ปน 12,200 ลานบาท
พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังพิ่มทุน จำนวน 555
ลานบาท ทำ฿หทนุ รือนหุน พิม่ ขึนๅ ปน 12,755 ลานบาท
พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังพิ่มทุน จำนวน 1,000
ลานบาท ทำ฿หทุนรือนหุนพิ่มขึๅนปน 16,380.82
ลานบาท ดยมีสวนต่ำกวามูลคาหุนสามัญ 2,625.82
ลานบาท
พ.ศ. 2559 กระทรวงการคลังพิ่มทุน จำนวน 1,000
ลานบาท ทำ฿หทุนรือนหุนพิ่มขึๅนปน 20,006.63
ลานบาท ดยมีสวนต่ำกวามูลคาหุนสามัญ 5,251.63
ลานบาท

.
.
.
.
.
.
.
.
.
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รายงานคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย (ธพว.) ไดຌขຌาสูกระบวนการฟนฟูกิจการตัๅงต
ชวงกลางป 2557 ธนาคาร ไดຌมีการปรับปรุงระบบการทำงานละการกำกับดูลที่มีมาตรฐาน การกຌปญหา฿นอดีตละ
การสรຌางความยั่งยืน฿นการประกอบกิจการ฿นอนาคต ชน การจัดทำระบบการถวงดุลอำนาจของกระบวนการอำนวยสินชื่อ
ระบบบริหารความสี่ยงละการควบคุมภาย฿น รวมถึงระบบธรรมาภิบาล฿นกระบวนการตรวจสอบ ละการสงสริม฿หຌปน
องคกรคุณธรรมพือ่ สรຌางความยัง่ ยืน฿นอนาคต สงผล฿หຌธนาคารฯ มีผลประกอบการทีด่ ี ละมีความมัน่ คงจนไดຌรบั การจัดอันดับ
ความนาชื่อถือ (Credit Rating) ดย Fitch Rating อยู฿นอันดับ AAA (tha) ละผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส
(ITA) ดยสำนักงานคณะกรรมการปองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ (ปปช.) ขึๅนมาอยูอันดับ 10 (92.07 คะนน)
จากที่คยอยูอันดับ 13 (89.55 คะนน) ฿นป 2559 ละอันดับ 43 (79.44 คะนน) ฿นป 2558 ละมื่อวันที่ 19 มกราคม
2561 ธนาคารฯ ไดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ฿หຌออกจากผนการกຌไขปญหาองคกร
หรือผนฟนฟู
นอกจากนี฿ๅ นป 2560 ธนาคาร ไดຌรบั ความไวຌวาง฿จจากรัฐบาล฿นการดำนินการตามนยบายของรัฐทีส่ ำคัญ฿นการปน
หนวยรวมหลัก฿นการดำนินการ “กองทุนพัฒนาอสอใมอีตามนวประชารัฐ” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่หในชอบ฿หຌมีการจัดตัๅงกองทุนพัฒนาอสอใมอีตามนวประชารัฐ ดยจัดสรรงบประมาณ฿หຌกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตัๅง
กองทุนพัฒนาอสอใมอีตามนวประชารัฐ จำนวน 20,000 ลຌานบาท พือ่ ปนทุนชวยหลือ สนับสนุนผูปຌ ระกอบการขนาดกลาง
ละขนาดยอม (SMEs) สูอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูง ตามนยบาย Thailand 4.0 รวมทัๅงไดຌมอบหมาย฿หຌรวมจัดกิจกรรม
฿นตลาดคลองผดุงกรุงกษมอยางตอนื่อง ดยการปนจຌาภาพการจัดงานระหวางวันที่ 12-27 ธันวาคม 2560 ภาย฿ตຌชื่อ
"สุดยอด SMEs สงสุข สงทຌาย สงความประทับ฿จ ตลาดคลองผดุงกรุงกษม 2560” ดยมีลูกคຌาธนาคาร ละผูຌประกอบการ
ขຌารวมจำหนายสินคຌาตลอดทัๅงงานกวา 400 ราย มียอดขายรวมกวา 143 ลຌานบาท
฿นป 2561 ธนาคาร ไดຌกำหนดทิศทางการดำนินงาน฿หຌปน “ธนาคารพือ่ การพัฒนาอยางทຌจริง” สอดคลຌองกับภารกิจ
ละปนไปตามนวนยบายภาครัฐ ซึ่งปนนวทางที่ภาครัฐมีตอธนาคารฯ คือ มุงนຌนสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌขຌมขใงดย฿หຌบริการทางการงินควบคูไปกับการสริมสรຌางองคความรูຌ พรຌอมทัๅงกำหนด
นวทางการดำนินงานของธนาคารพื่อความยั่งยืน นอกจากนีๅ ธนาคารไดຌประกาศตัวปน “M SME Development Bank”
ดยตัว “M” มาจากคำวา “Micro” บงบอกภารกิจหลักของตัวองอยางชัดจน฿นการปนสถาบันการงินฉพาะกิจของรัฐ
พือ่ สนับสนุนกลุม “จุลอสอใมอี” หรือผูปຌ ระกอบการรายยอยคนตัวลใก฿นชุมชนตางโ ตามนวนยบายภาครัฐ ซึง่ จะชวยสรຌาง
ประยชนตอศรษฐกิจไทย กิดการสรຌางงาน สรຌางอาชีพ กระจายรายไดຌไปทั่วประทศ
฿นนามคณะกรรมการธนาคาร ผูຌบริหาร ละพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณ พลอกประยุทธ จันทรอชา นายก
รัฐมนตรี รัฐบาล คณะรักษาความสงบหงชาติ (คสช.) คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ผนการกຌไขปญหารัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ละธนาคารหงประทศไทย ทีก่ รุณา฿หຌการสนับสนุน
ธนาคาร อยางดียง่ิ ตลอดมา ละขอขอบคุณ ลูกคຌา คูค าຌ คูค วามรวมมือ ละหนวยงานพันธมิตร ทีก่ รุณาสนับสนุนการดำนินงาน
ของธนาคาร ที่ผานมาดຌวยดีละตอไป฿นอนาคต

(นายพสุ ลหารชุน)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย ไดรบั การตงตังๅ
จากคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย มื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560
ละวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ประกอบดวย
1. นายพรลิศ ลัธธนันท
ประธานกรรมการ
2. นายสรี นนทสูติ
กรรมการ
3. นางพูนสุข มุสิกลัด
กรรมการ
4. ผูชวยกรรมการผูจัดการ/รักษาการผูรับผิดชอบสายงานกำกับละตรวจสอบ
ลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดย฿ชความรู ความสามารถ ละความระมัดระวัง รอบคอบ มีความปนอิสระ฿นการปฏิบัติหนาที่ พื่อประยชนตอ
ผูมีสวนไดสียอยางทาทียมกัน
฿นป 2560 ธนาคารอยู฿นชวงของการฟนฟูกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบไดดำนินการรื่องสำคัญปน
การฉพาะ ไดก กำหนด฿หจัดทำนยบายการกันสำรอง฿หมีความชัดจน ละพิจารณา฿หความหในหลักกณฑ฿น
การกันงินสำรองสวนกิน ละการ฿ชสำรองสวนกินของธนาคาร รวมถึงการหารือประดในสำคัญรวมกับผูสอบบัญชี
ของสำนักงานการตรวจงินผนดิน ละธนาคารหงประทศไทย สนอนะ฿หฝายจัดการจัดทำนยบายบัญชี
การปดผยขอมูลประกอบงบการงิน รวมทัๅงสอบทานรายงานทางการงินละ฿หขอสังกต ละความหในตอรายงาน
ทางการงิน พื่อ฿หมั่น฿จวาการจัดทำรายงานทางการงินไดจัดทำขึๅนอยางถูกตอง ปนไปตามหลักการ ขอกำหนดของ
กฎหมาย มาตรฐานการบัญชี ละตามหลักการบัญชีที่รับรองดยทั่วไป นอกจากนีๅ คณะกรรมการตรวจสอบได฿ห
ความหในตอฝายจัดการ฿หมีการปรับปรุงละสอบทานรายการที่ตองปฏิบัติตามระบียบกฎกณฑของธนาคารหง
ประทศไทย ที่กำกับดูลธนาคารอยางตใมรูปบบ รวมทัๅง มีการประชุมรวมกับผูบริหารฝายงานตางๆ พื่อทำ
ความขา฿จการบริหาร ดยยึดหลักความถูกตองปรง฿ส ละสามารถตรวจสอบไดปนสำคัญ
สำหรับการปฏิบัติหนาที่ตามขอบขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธพว. ละตาม
นวทางการปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดยยึดหลัก฿ห
การดำนินการของธนาคารตองปนไปดยสุจริต ถูกตองตามขัๅนตอน มีมาตรฐาน ละรายงานผลการดำนินงานตอ
คณะกรรมการ ธพว. ปนรายไตรมาส ละรายป ดยมีประดในสำคัญ ดังนีๅ
1. สอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฿นการบริหารงานละการปฏิบัติงาน฿หปนไปตามหลักการ
การกำกับดูลกิจการที่ดีอยางสม่ำสมอละปนไปตามหลักกณฑของหนวยงานที่กำกับดูล
2. สอบทานการกำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงานของธนาคารใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ไดพิจารณา
การตรวจสอบ การกำกับดูล ควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่กี่ยวของกับการดำนินงานของธนาคารละรัฐวิสาหกิจ ละจง
฿หฝายจัดการปรับปรุง ละกำกับควบคุม฿หถือปฏิบัติอยางสม่ำสมอละรายงานคณะกรรมการ ธพว.
3. สอบทานกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ดยพิจารณาผลการตรวจสอบละการสอบทานสินชือ่ กีย่ วกับ
การควบคุมภาย฿น การปฏิบัติตามระบียบ คำสั่งที่กี่ยวของ พื่อประมินกระบวนการบริหารความสี่ยง
ครอบคลุมปจจัยสี่ยงที่สำคัญ มีผนงานละนวทางการบริหารความสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
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ควบคุมหรือ ลดผลกระทบที่อาจมีตอการบรรลุวัตถุประสงคการดำนินงานของธนาคาร฿หอยู฿นระดับ
ที่ยอมรับได รวมทัๅงพิจารณาประสิทธิภาพ ละความหมาะสมของการบริหารความสี่ยงอยางสม่ำสมอ
ดยรับทราบผลการประมินความสี่ยงของฝายบริหารความสี่ยง ละ฿หขอสนอนะกหนวยงานที่
รับผิดชอบพื่อนำไปปรับปรุง฿หดียิ่งขึๅน
4. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน ไดพิจารณาผลการตรวจสอบ
ของฝายตรวจสอบภาย฿น ละผลการสอบทานคุณภาพสินชื่อของฝายสอบทานสินชื่อ ดยกำกับสั่งการ
฿หมกี ารกำกับดูลการปฏิบตั งิ านของธนาคาร฿หมกี ารจัดวาง พัฒนาละปรับปรุงระบบการควบคุมภาย฿น
ประมินการควบคุมดวยตนอง การประมินการควบคุมของฝายบริหาร฿หมีความพียงพอ ครบถวน
มีประสิทธิผล ละปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นที่สำนักงานตรวจงินผนดินกำหนด
5. สอบทานใหการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อมีความเปนอิสระและเที่ยงธรรม ฿นการ
ปฏิบัติงานละรายงานผลที่ปนประยชนรวมกันตอธนาคาร
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิดการ
ทุจริต ที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของธนาคาร ซึ่งมีการติดตามอยางสม่ำสมอ
7. การปรับปรุงและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝายตรวจสอบภายใน ดยทบทวน
ปรั บ ปรุ ง ฿ห ค รอบคลุ ม หน า ที ่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ละสอดคล อ งตามนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ต ามคู  ม ื อ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ละธนาคารหงประทศไทยกำหนด
8. สอบทานการติดตามการปรับปรุงแกไขของฝายบริหาร ตามประดในขอสังกตละขอสนอนะของ
ฝายตรวจสอบภาย฿น ฝายสอบทานสินชื่อ ละฝายกำกับการปฏิบัติงาน ละผูสอบบัญชีกี่ยวกับการ
ควบคุมภาย฿น การบริหารความสี่ยง ละการปฏิบัติตามกณฑของราชการ หนวยงานกำกับดูล ละ
ธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบไดถือปฏิบัติตามนวทางปฏิบัติงานที่ดี ดวยความระมัดระวังรอบคอบอยางปน
อิสระละที่ยงธรรม พื่อ฿หธนาคารมีการกำกับดูลกิจการที่ดี การบริหารความสี่ยง ละการควบคุมภาย฿นมีความ
หมาะสม พียงพอตอการบริหารธนาคาร฿หบรรลุวัตถุประสงค ดยมีฝายตรวจสอบภาย฿น ฝายสอบทานสินชื่อ ละ
ฝายกำกับการปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิผล ละประสิทธิภาพ ปนครื่องมือสำคัญ฿นการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายพรลิศ ลัธธนันท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการธนาคาร

2

4

7

5

3
1
6

1. นายพสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการ

4. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ

2. นายสมชาย หาญหิรัญ
ประธานกรรมการ

5. นายอนุสรณ มุทราอิศ
กรรมการ

3. นางเสาวนีย กมลบุตร
กรรมการ

6. นายเสรี นนทสูติ
กรรมการ

(ชวงวันที่ 24 ส.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560)

(ชวงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2560)

Strengthen
SMEs
to Growth

(ชวงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 8 พ.ย. 2560)

7. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑเกยูร
กรรมการ
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8

10

9

12

11

14

13

8. นายชาญวิทย นาคบุรี
กรรมการ

12. นายประกิจ ชีพภักดี
กรรมการ

9. นายทวีศักดิ์ ฟุงเกียรติเจริญ
กรรมการ

13. นางจรี วุฒิสันติ
กรรมการ

(ชวงวันที่ 2 ม.ค. - 8 พ.ย. 2560)

10. นางพูนสุข มุสิกลัด
กรรมการ
11. นายพรเลิศ ลัธธนันท
กรรมการ

14. นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการและเลขานุการ

SUCCESS
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ประวัติคณะกรรมการธนาคารร

1. นายพสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการ
อายุ 58 ป
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ประวัติการศึกษา
• ปริญญาอก
วิศวกรรมศาสตรอุตสาหการละการวิจัยการดำนินงาน
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
• ปริญญาท วิศวกรรมอุตสาหการ Polytechnic Institute
of New York, (NYU.POLY) USA (พ.ศ. 2525)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2523)
การอบรม
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุนที่ 22
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาละการพาณิชย
(TEPCoT) : รุนที่ 8
• หลักสูตรนักบริหารศรษฐกิจสรางสรรค รุนที่ 1 (EXCET – 1)
ดยสำนักงานพัฒนาละจัดการความรู (OKMD) (พ.ศ. 2553)
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• นายกสมาคมนักรียนกาตรียมอุดมศึกษา
฿นบรมราชูปถัมภ รุนที่ 37
• ประธานรุนนิสิตกาวิศวกรรมศาสตร รุนที่ 2519
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการบริหารอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• พ.ศ. 2559 - อธิบดีกรมสงสริมอุตสาหกรรม
• พ.ศ. 2557 - อธิบดีกรมรงงานอุตสาหกรรม
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2. นายสมชาย หาญหิรัญ
ประธานกรรมการ

3. นางเสาวนีย กมลบุตร
กรรมการ

(ชวงวันที่ 24 ส.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560)

(ชวงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2560)

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาอกศรษฐศาสตร
Concordia University Canada
• ปริญญาท Master of Art (Economics)
Queen’s University, Canada
• ปริญญาท พัฒนาการศรษฐกิจ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การอบรม
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 7
(วพน.7)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาละการพาณิชย
กระทรวงพาณิชย
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 52
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมการสงสริมการลงทุน
• กรรมการศูนยอนุรกั ษพลังงานหงประทศไทย
• ประธานกรรมการบริษทั
บริหารละพัฒนาพือ่ การอนุรกั ษสง่ิ วดลอม จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(มิถนุ ายน 2559 – 30 กันยายน 2560)
• อธิบดีกรมสงสริมอุตสาหกรรม
(ตุลาคม 2557 – มิถนุ ายน 2559)
• ผูอ ำนวยการสำนักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(พฤษภาคม 2556 – ตุลาคม 2557)

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม
• ปริญญาบัตรการปองกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 2548
• หลักสูตร Senior Executive Program Kellogg
สถาบันศศินทร
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุน ที่ 69
หลักสูตร Financial Institution Governance Program
(FGP) สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• กรรมการอิสระละกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กลว พลังงาน (มหาชน) จำกัด
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความสี่ยงละประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล บริษทั อฟอใน ฟคตอรี่ อຍาทลใท จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระละประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คาราบาวกรุຍป จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระละกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินตอรลิงค คอมมิวนิคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

อายุ 60 ป

อายุ 65 ป
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4. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ
อายุ 50 ป

ประวัติการศึกษา
• M.S.(Economic Policy and Planning),
Northeastern University, U.S.A
• ศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรการปองกันราชการอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 58
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program รุน ที่ 205/2015
สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง :
ผูนำที่มีวิสัยทัศนละคุณธรรม (นบส.1) รุนที่ 75
ผูบริหารสวนราชการ (นบส.2) รุนที่ 7
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลรือน
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• กรรมการผูทนกระทรวงการคลัง
การทางพิศษหงประทศไทย
• กรรมการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)
• กรรมการผูทนกระทรวงการคลัง สถาบันคุมครองงินฝาก
ประวัติการทำงาน
• ที่ปรึกษาดานศรษฐกิจการงิน
สำนักงานศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• รองผูอำนวยการสำนักงานศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
• ผูอ ำนวยการสำนักนยบายระบบการงินละสถาบันการงิน
สำนักงานศรษฐกิจการคลัง
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

5. นายอนุสรณ มุทราอิศ
กรรมการ

(ชวงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 8 พ.ย. 2560)

อายุ 63 ป

ประวัติการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (กียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร
การอบรม
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่ 37
สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• ประธานสภาธุรกิจไทย – อินดีย
สภาหอการคาหงประทศไทย
• กรรมการ บริษัท DET INTERNATIONAL HOLDING
• กรรมการบริหาร
บริษัท ดลตา กรีน อินดัสตรียล (ประทศไทย) จำกัด
ประวัติการทำงาน
• กรรมการ
บริษัท ดลตา อีลคทรนิคส คอมพนน (ประทศไทย) จำกัด
• กรรมการ
บริษัท พาล อัลต มนูฟคจอริ่ง (ประทศไทย) จำกัด
• กรรมการ
บริษัท พาล อัลต พลาสติก (ประทศไทย) จำกัด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
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6. นายเสรี นนทสูติ
กรรมการ

7. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑเกยูร
กรรมการ

อายุ 43 ป

อายุ 63 ป

ประวัติการศึกษา
• Doctor of Philosophy (DPhil), University of Oxford,
United Kingdom
• LL.M. (International Trade Law),
Columbia University School of Law, New York,
USA (Fulbright Scholarship)
• นติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายหง นติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2533)
การอบรม
• หลักสูตร Director Certiﬁcation program (DCP) รุน 205
สถาบัน IOD (พ.ศ. 2558)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผูบริหาร
ทางการพทย รุนที่ 1
สถาบันพระปกกลาละพทยสภา (พ.ศ. 2556)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 14) วิทยาการตลาดทุน
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• ผูทนประทศไทย฿นคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาซียน
วาดวยสิทธิมนุษยชน
• กรรมการละประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวตอรซอวิสซส จำกัด
• รองกรรมการผูจัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยละพัฒนาองคกร
ภาครัฐ
ประวัติการทำงาน
• ทีป่ รึกษากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556)
• นิตกิ ร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2543)

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาท บริหารธุรกิจสาขาการงิน
ฟลอริดาสตท ยูนิวอรซิตีๅ
• ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาประยุกตทางธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรม
• Director Certiﬁcate Program (DCP)
สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Regional Credit Seminar, Citicorp - S. Korea
• Valuation & Restructuring, Citicorp - Singapore
• Real Estate Project Finance, Citicorp - USA
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• กรรมการผูจัดการ บจก. บຍทฮาสหัวหิน
• กรรมการละประธานกรรมการบริหาร
บจก. มาบุญยงรียลอสตท
• หัวหนาที่ปรึกษา บริษัท จดับบลิวอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กำกับดูลกิจการ ความรับผิดชอบ
ตอสังคมละสิ่งวดลอม ละกรรมการสรรหาละกำหนด
คาตอบทน บมจ. บัตรกรุงไทย
ประวัติการทำงาน
• กรรมการผูจัดการ฿หญ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ประธานกรรมการ บจก. อยุธยาดีวลลอปมนทลิสซิ่ง
• ประธานกรรมการบริหารละกรรมการ
บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย
• ประธานกรรมการละกรรมการผูจัดการ
บงล. ซิตีๅคอรป (ประทศไทย)
ละรองประธานกรรมการ ธนาคารซิตีๅบงค ประทศไทย
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8. นายชาญวิทย นาคบุรี
กรรมการ

อายุ 53 ป

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาท บริหารธุรกิจ (สาขาบริหารจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำหง
การอบรม
• หลักสูตรครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง :
ผูบริหารสวนราชการ (นบส. 2) รุนที่ 8
• หลักสูตร “การกำกับดูลกิจการสำหรับกรรมการละผูบริหาร
ระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจละองคการมหาชน” (PDI) รุนที่ 9
• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูนำที่มีวิสยั ทัศนละ
คุณธรรม (นบส.1) รุน 77
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• กรรมการบริษัท ขอมูลครดิตหงชาติ จำกัด
• กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
หงประทศไทย
• ประธานกรรมการบริษัท
ครงขายระหวางประทศละศูนยขอมูลอินทอรนใต จำกัด
ประวัติการทำงาน
• รองผูอำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
(กันยายน พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน)
• ผูอำนวยการสำนักนยบายละผนรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
(พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559)
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

9. นายทวีศักดิ์ ฟุงเกียรติเจริญ
กรรมการ

(ชวงวันที่ 2 ม.ค. - 8 พ.ย. 2560)

อายุ 62 ป

ประวัติการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2524)
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2520)
การอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางดานกฎหมายธุรกิจ
(พ.ศ. 2543)
• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงสำหรับผูบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
The Senior Administrators Program (พ.ศ. 2548)
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษทั พีพลนนอร จำกัด
ประวัติการทำงาน
• อนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการงินละสถาบันการงิน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปศรษฐกิจการงินละการคลัง
สภาปฏิรูปหงชาติ
• กรรมการละกรรมการบริหาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
หงประทศไทย
• ผูบ ริหารผน ผนฟน ฟูกจิ การ บริษทั ทีที อนดที จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการดานการธนาคารละสถาบันการงิน
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
สถาบันทคนลยีพระจอมกลาจาคุณทหารลาดกระบัง
• กรรมการละผูจัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
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10. นางพูนสุข มุสิกลัด
กรรมการ
อายุ 64 ป

ประวัติการศึกษา
• บริหารธุรกิจ Murray State University, Kentucky, USA
• ปริญญาทวิทยาศาสตรคอมพิวตอร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม
• วิทยาศาสตรละทคนลยีสี ขียว รุนที่ 2 (พ.ศ. 2556)
• Wharton Advance Management (พ.ศ. 2553)
• Director Certiﬁcation Program ( DCP) (พ.ศ. 2549)
ประวัติการทำงาน
• รองผูจัดการ ธนาคารพื่อการกษตรละสหกรณการกษตร
(พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557)

11. นายพรเลิศ ลัธธนันท
กรรมการ
อายุ 64 ป

ประวัติการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต กียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• นติบัณฑิตไทยสมัยที่ 60 นติบัณฑิตยสภา
• MBA in Marketing and Finance
การอบรม
• หลักสูตรสริมสรางสังคมสันติสุข สถาบันพระปกกลา
• Management Development, Harvard Business School
• Directors Certiﬁcation Program รุน 7
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• ผูบรรยายหลักสูตร DCP ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญา ฯ
ประวัติการทำงาน
• ผูบริหารกลุมบริษัท G.E ดูลกิจการ฿นประทศไทย พมา
กัมพูชา ลาว
• ประธานกรรมการธนาคาร จีอีมันนี่พื่อรายยอย จำกัด
• กรรมการผูจัดการ บมจ. พสทพับลิชชิ่ง
• กรรมการผูจัดการ บริษัทงินทุนหลักทรัพย SCF
(฿นครือธนาคารนครหลวงไทย)
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12. นายประกิจ ชีพภักดี
กรรมการ
อายุ 62 ป

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาท คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร ละการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ภาครัฐ อกชน
ละการมือง (พ.ศ. 2548)
ประวัติการทำงาน
• ผูชวยผูอำนวยการ ธนาคารออมสิน
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
• ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
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13. นางจรี วุฒิสันติ
กรรมการ
อายุ 60 ป

ประวัติการศึกษา
• อนุปริญญาการจัดการธนาคาร
สถาบันความรวมมือนานาชาติหงประทศสวีดน ซีดา
• ปริญญาท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)
(กียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยชียง฿หม
การอบรม
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาละการพาณิชย รุนที่ 9
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (พ.ศ. 2559)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (รุนที่ 16)
(พ.ศ. 2555)
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมอกชน วปอ.
(รุนที่ 19) (พ.ศ. 2549)
ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
• กรรมการบริษัท กรุงไทยอดไวซซอรี่
ประวัติการทำงาน
• รองกรรมการผูจัดการ฿หญ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560)
• รองกรรมการผูจัดการ฿หญ บมจ. ธนาคารธนชาต (พ.ศ. 2554)
• รองกรรมการผูจัดการ฿หญ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
(พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2554)

คณะกรรมการบริหาร

1

2

1. นายลวรณ แสงสนิท
ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย กมลบุตร

(ชวงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2560)
0)

ประธานกรรมการ

3. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑเกยูร
กรรมการ

3

4

5

6

4. นายชาญวิทย นาคบุรี

(ชวงวันที่ 9 ม.ค. - 8 ก.พ. 2560)

กรรมการ

5. นางจรี วุฒิสันติ
กรรมการ
6. นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการและเลขานุการ

ขຌอมูล ณ มกราคม – ธันวาคม 2560
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

นายพรลิศ ลัธธนันท
นายสรี นนทสูติ
นางพูนสุข มุสิกลัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการ/รักษาการผูรับผิดชอบสายงานกำกับละตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชาญวิทย นาคบุรี
นายมงคล ลีลาธรรม
นายวรมิตร ครุฑต
นายพงชาญ สำภางิน
นางจงรักษ ปลิตานนท
นายบุญสง จียมจิตวนิชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการละลขานุการ
ผูชวยลขานุการ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
1. นายชาญวิทย นาคบุรี
คณะกรรมการฝายนายจาง
1. รองกรรมการผูจัดการ
2. ผูชวยกรรมการผูจัดการ
3. ผูชวยกรรมการผูจัดการ
4. ผูชวยกรรมการผูจัดการ
5. ผูชวยกรรมการผูจัดการ
6. ผูอำนวยการอาวุส/ผูอำนวยการ
7. ผูอำนวยการอาวุส/ผูอำนวยการ
คณะกรรมการฝายลูกจาง
1. นางจิดาภา นิ่มนอย
2. นายวิรจน พรลิศพงศ
3. นายนำยศ ลักษณะงาม
4. นายปณณวิชญ ครือวัลย
5. นายภาสกร สุริย
6. นายประกิต กพลรัตน
7. นางสาวภิญญาภัทร อรรถมณียา

กรรมการ ธพว.

ประธานกรรมการ

ที่ไดรับมอบหมาย
สายงานกลยุทธละจัดการทรัพยากร
สายงานสารสนทศละสนับสนุนการบริหาร
สายงานบริหารงินละบัญชี
สายงานบริหารความสี่ยง
ฝายกิจการสาขากลาง
ฝายนิติการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานสหภาพรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
รองประธานสหภาพรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
รองประธานสหภาพรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
รองประธานสหภาพรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
กรรมการสหภาพรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
กรรมการสหภาพรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
กรรมการสหภาพรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายกรียงไกร รักษกุลชน
นายประกิจ ชีพภักดี
นายชาญวิทย นาคบุรี
นายสรี นนทสูติ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกลยุทธละจัดการทรัพยากร
ผูอำนวยการอาวุส/ผูอำนวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ลขานุการ
ผูชวยลขานุการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายอนุสรณ มุทราอิศ
2. พันอก ดร. จียรนัย วงศสอาด
3. รองกรรมการผูจ ัดการ รับผิดชอบกลุมลูกคาปาหมาย ผลิตภัณฑ
กระบวนการทำงาน ละบริหารความสี่ยง กำกับดูลสายงานการตลาด
ละนยบายภาครัฐ ละสายงานบริหารความสี่ยง
4. ผูชวยกรรมการผูจัดการ รับผิดชอบปาหมายสินชื่อ
กำกับดูลสายงานวิคราะหสินชื่อ ละสายงานปฏิบัติการ
5. กรรมการผูจัดการ
6. ผูชวยกรรมการผูจัดการกำกับดูลสายงานบริหารสินทรัพย
7. ผูชวยกรรมการผูจัดการกำกับดูลสายงานบริหารความสี่ยง
8. นายมธพลนันทน อธิมธพัฒน
9. นายกฤษณ วันอินทร
10. ผูชวยกรรมการผูจัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผูประกอบการ
ละรวมลงทุนละกำกับดูลสายงานสารสนทศละสนับสนุนการบริหาร
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการละลขนุการ
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คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. พลอกพิศณุ พุทธวงศ
2. นายพิทยา ธรรมนิจกุล
3. นายอนุสรณ มุทราอิศ
(ชวงวันที่ 9 ม.ค. - 30 พ.ย. 2560)
4. นายประกิจ ชีพภักดี
5. นายลวรณ สงสนิท
(ชวงวันที่ 9 ม.ค. - 8 ก.พ. 2560)
6. นายชาญวิทย นาคบุรี
(ชวงวันที่ 8 ก.พ. - 30 พ.ย. 2560)
7. นายมงคล ลีลาธรรม
8. ผูรับผิดชอบกลุมงาน/สายงานที่กำกับดูลงานดานสงสริมธรรมาภิบาล
9. ผูอำนวยการอาวุส/ผูอำนวยการที่กำกับดูลงานดานสงสริมธรรมาภิบาล
10. ผูจัดการ/ผูจัดการอาวุสที่กำกับดูลงานดานสงสริมธรรมาภิบาล

ผูทรงคุณวุฒิ ดานธรรมาภิบาล
ที่ปรึกษา ดานธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ลขานุการ
ผูชวยลขานุการ

คณะกรรมการรวมลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายมงคล ลีลาธรรม
นายวช นุชจริญ
นายกฤษฎา สกตระกูล
นางจุฬาภรณ นำชัยศิริ
นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย
นายสุวรรณชัย ลหะวัฒนกุล
ผูรับผิดชอบสายงานพัฒนาผูประกอบการละรวมลงทุน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ลขานุการ
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16

19

14
12
10
13

The

S UCCES S
10 นายสมานพงษ เกลี้ยงล้ายอง 11 นายสมดุลย จตุนารถ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

12 นางสาวมาลิน วูวนิช
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

13 นางจงรักษ โปลิตานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

14 นางสาววิภา เหลืองมณี
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

15 นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

16 นายกันตพนธ แกวมณี
ผูอ้านวยการอาวุโส

17 นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง
ผูอ้านวยการอาวุโส

18 นายเชิดชาย อวนมินทร
ผูอ้านวยการอาวุโส

19 นายอาณัติ วิบูลคณารักษ
ผูอ้านวยการอาวุโส

ประวัติรองกรรมการผูจัดการ

1. นายวรมิตร ครุฑโต
รองกรรมการผูจัดการ

รับผิดชอบกลุมลูกคຌาปาหมายผลิตภัณฑ กระบวนการ
ทำงาน ละบริหารความสี่ยง กำกับดูลสายงานการ
ตลาดละนยบายภาครัฐ ละสายงานบริหารความสีย่ ง

อายุ 58 ป

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาท พัฒนาการศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี ศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำหง
การอบรม
• หลักสูตรสัมมนาผูบริหารธนาคารละสถาบันการงิน รุนที่ 11
ป 2545
จัดดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารละการงินไทย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2 ป 2549
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• กำลังอบรมหลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงดานการคาละการพาณิชย
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot)
รุนที่ 11
ประวัติการทำงาน
• รองกรรมการผูจัดการ กลุมงานกิจการสาขา 1
• รองกรรมการผูจัดการ กลุมงานสินชื่อ 1
• รองกรรมการผูจัดการ กลุมงานบริหารความสี่ยง
• รองกรรมการผูจัดการ สายงานสินชื่อ
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจละผูประกอบการ
• ผูชวยผูจัดการทั่วไป สำนักงานบริหาร Portfolio
• ผูชวยผูจัดการทั่วไป สายงานพัฒนาองคกรละครือขายละ
กำกับดูลบริหารงานสายการตลาด
• ผูอำนวยการ ฝายวิจัยละพัฒนา
• ผูอำนวยการ ฝายตรวจสอบภาย฿น
• ผูจดั การ สาขาขอนกน
• หัวหนาฝายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนยสงสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (กรมสงสริมอุตสาหกรรม)
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2. นายพงชาญ สำเภาเงิน
รองกรรมการผูจัดการ

รับผิดชอบปาหมายสินชื่อ กำกับดูลสายงาน
วิคราะหสินชื่อ ละสายงานปฏิบัติการ

อายุ 58 ป

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาท รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี ศรษฐศาสตรละบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำหง
การอบรม
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ป 2554
จัดดยกระทรวงอุตสาหกรรม
• หลักสูตร ศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผูบริหาร ป 2560
จัดดยมูลนิธิสถาบันวิจัยละพัฒนาองคกรภาครัฐ
ประวัติการทำงาน
• รองกรรมการผูจัดการ รับผิดชอบปาหมายสินชื่อ กำกับดูล
สายงานวิคราะหสินชื่อ ละสายงานปฏิบัติการ
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ รับผิดชอบสายงานวิคราะหสินชื่อ
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ รับผิดชอบสายงานปฏิบัติการ
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานสินชื่อละฝายสินชื่อขนาดกลาง 3
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานสินชื่อนครหลวง 1
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานสินชื่อ
• ผูอำนวยการอาวุส ฝายสินชื่อ 2

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

รายงานประจำป 2560

3. นายพงษศักดิ์ ชาเจียมเจน
ผูชำนาญการ

4. นายคงเดชา ชัยรัตน
ผูชำนาญการ

ปฏิบัติงานตามที่กรรมการผูຌจัดการมอบหมาย

ปฏิบัติงานตามที่กรรมการผูຌจัดการมอบหมาย

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาท พัฒนาการศรษฐกิจ
(สาขาวิคราะหละประมินครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อายุ 60 ป

การอบรม
• หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษยขนๅั สูง รุน ที่ 2
คณะพาณิชยศาสตรละการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยละองคการ รุน ที่ 3
คณะพาณิชยศาสตรละการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรการบริหารศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปศส.) รุนที่ 1 สถาบันพระปกกลา
• หลักสูตร การมืองการปกครอง฿นระบอบประชาธิปไตย รุน ที่ 8
สถาบันพระปกกลา
• หลักสูตร Understanding and Analysis of Financial
Statement มหาวิทยาลัยกรุงทพ
ประวัติการทำงาน
• กรรมาธิการวิสามัญสภาผูทนราษฎรละกรรมาธิการวิสามัญ
วุฒิสภา รางพระราชบัญญัติ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
• ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานอนุมัติสินชื่อระบบ
CRR (Credit Risk Rating)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ “คณะกรรมการนยบายสงสริมละ
บริการวิชาการ”
สำนักสงสริมละบริการวิชาการพระจอมกลาลาดกระบัง

อายุ 58 ป

การอบรม
• หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุนที่ 3
สำนักงบประมาณ
• หลักสูตร การบริหารศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุนที่ 9 สถาบันพระปกกลา
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรพื่อสังคม”
(มนธ.) รุนที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร Leadership Succession Program รุนที่ 2
มูลนิธิสถาบันวิจัยละพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร การคิดอยางปนระบบ
• หลักสูตร กิจกรรมสงสริมพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจขนาดลใก
(APEC-IBIZ) กรมสงสริมอุตสาหกรรม
• หลักสูตร การสื่อสารการตลาดบบครบครื่อง IMC
ประวัติการทำงาน
งานดานสินชื่อละสาขา
• งานดานสินชื่อละสาขา
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• งานดานสินชื่อละสาขา
บมจ.ธนาคารอชีย
• งานดานสินชื่อละสาขา
ธนาคารอาคารสงคราะห
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ทำเนียบผูบริหาร
สายงานการตลาดและนโยบายภาครัฐ

นายสุนทร สุขสมนตร
นางละอองดาว ธีระรัตน
นายชัยณรงค ฉัตรรัตนวารี

สายงานบริหารความเสี่ยง

นายบุญสง จียมจิตวนิชา
นางสาวสมศรี ลิขิตปรีดา
นางสาวจันทรสถิตย วคะวากยานนท
สายงานวิเคราะหสินเชื่อ

นางมีนา จีรจษฎาภรณ
นายวีระศักดิ์ ขวัญกิจอรุณ
นายพงชาญ สำภางิน
นายประสิชฌ วีระศิลปຊ
สายงานปฏิบัติการ

นายกชกร ลัจฉสวี
นางสาวนงลักษณ นิลวงษานุวัติ
นายสฐียร ตันติพิภพ
นายประวศ มาสวัสดิ์
สายงานบริหารสินทรัพย

นางนีรนาฎ ชูติวงศ
นายฐากูร ปทมกวิท
นายวิทูรย บัวศักดิ์
นายบุญสก พันธุอุดม
นายขมชาติ อภิรัชตานนท
นายสรี มุสิกตุ
นายสรี มุสิกตุ

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ

นายประมวล รัตนลิศลบ
นายพิศณุ นาคสาร
นายวชิระพล วิชียรวรรณ
นายภาสพงษ ไทยณะ
นายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี

รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายพัฒนากระบวนการ
ผูอำนวยการ ฝายสนับสนุนการขาถึงของผูประกอบการ
รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายบริหารความสี่ยง
ผูอำนวยการอาวุส ฝายบริหารความสี่ยงดานครดิต
ผูอำนวยการ ฝายบริหารความสี่ยง บสย.
รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายวิคราะหสินชื่อ 1
รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายวิคราะหสินชื่อ 2
รองกรรมการผูจัดการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายวิคราะหสินชื่อ 3
ผูอำนวยการ ฝายวิคราะหสินชื่อ 4
ผูอำนวยการอาวุส ฝายพิธีการสินชื่อ
ผูอำนวยการ ฝายบัญชีสินชื่อ
ผูอำนวยการอาวุส ฝายปฏิบัติการสินชื่อฟคตอริ่ง
ผูอำนวยการอาวุส ฝายประมินราคาหลักประกัน
ผูอำนวยการ ฝายบริหารสินทรัพยกลาง
ผูอำนวยการ ฝายบริหารสินทรัพย 1
ผูอำนวยการอาวุส รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายบริหารสินทรัพย 2
ผูอำนวยการอาวุส ฝายบริหารสินทรัพย 3
ผูอำนวยการ ฝายสินทรัพยรอการขาย
ผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายคดี 1
ผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายคดี 2
ผูอำนวยการ ฝายควบคุมคุณภาพสินชื่อ 1
ผูอำนวยการ ฝายควบคุมคุณภาพสินชื่อ 2
ผูอำนวยการ ฝายควบคุมคุณภาพสินชื่อ 3
รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายควบคุมคุณภาพสินชื่อ 4
ผูอำนวยการ ฝายสินชื่อขนาดกลาง

สายงานพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน

นายชาตรี วทสรณสุธี
นายกานธรรม ไตรบวรรัตน
นายภิวัฒน ไชยานุกิจ
นางสาวลักษณาวดี ลิศศราวุธ
นางสาวยุพิน ธนะติวะกุล
นายสุมธ อนุสิทธิ์ศุภการ
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ผูอำนวยการอาวุส ฝายพัฒนาผูประกอบการละรวมลงทุน 1
ผู ชี่ยวชาญ ฝายพัฒนาผูประกอบการละรวมลงทุน 2
ผูอำนวยการอาวุส ฝายพัฒนาผูประกอบการละรวมลงทุน 4
ผูอำนวยการ ฝายจัดการทรัสตพื่อกิจการรวมลงทุน
ผูอำนวยการอาวุส ฝายสงสริมกิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ
ผูอำนวยการอาวุส ฝายสนับสนุนการชวยหลือผูประกอบการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

รายงานประจำป 2560

สายงานสารสนเทศ และสนับสนุนการบริหาร

นายสมชนก ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายสรี มุสิกตุ
นางอุบลรัตน คาพง
นางสาวบญจมาศ อมรชัยชาญ
นายจักรกฤษณ การุณสิต
สายงานบริหารเงินและบัญชี

นางสาวจินตนา สุชนชาติ
นางสาวมาลิน วูวนิช
นายสุทัศน คันธสายบัว

สายงานกลยุทธและจัดการทรัพยากร

นายสหัชชัย ลิศพรกุลรัตน
นายสุขสรรค รตวสสนันท
นายบุญชอบ ครุธบัว
นางสาวปพัฒทรี กลาง฿จ

สายงานกำกับและตรวจสอบ

นายจษฎา ช.จริญยิ่ง
นางจุฑามาศ นวลพริๅง
นางสาวมณฑาทิพย กิจจริญ

สายงานขึ้นตรงกรรมการผูจัดการ

นางบุษกร กิจติวรานนท
นายพิชิต มิทราวงศ
นายดำรงค ตัๅงธนากาล
นายอำนาจ ฮีๆยะหลง
นายอนุพงษ สงอรุณทอง
นายชคชัย รวมทวี
นายสุรภัส จันทรชติสถียร
นายสหชาติ หวนทอง
นายภาณุรักษ บุญไพศาล
นายศิริชัย ลอยประสริฐ
นายประกอบ อ่ำปลอด

รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ สำนักกรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการ ฝายนิติการ
ผูอำนวยการ ฝายสงสริมการตลาด ลูกคาสัมพันธละกิจกรรมพื่อสังคม
ผูอำนวยการ ฝายพัฒนาระบบสารสนทศ
ผูอำนวยการ ฝายวิศวกรรมระบบสารสนทศ

ผูอำนวยการ ฝายบริหารงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายบัญชี
ผูอำนวยการ ฝายการธนาคาร
ผูอำนวยการ ฝายกลยุทธผนงานละวิจัย
ผูอำนวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล
รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายบริหารงานทั่วไป
รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายการบริหารพัสดุ
ผูอำนวยการอาวุส รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายตรวจสอบภาย฿น
ผูอำนวยการ ฝายสอบทานสินชื่อ
รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ ฝายกำกับการปฏิบัติงาน
รองผูอำนวยการ รักษาการ฿นตำหนงผูอำนวยการ
ผู ชี่ยวชาญ ดานการตลาดละนยบายภาครัฐ
ผูอำนวยการ ฝายกิจการสาขากลาง
ผูตรวจการ ภาค 1
ผูตรวจการ ภาค 2
ผูตรวจการ ภาค 3
ผูตรวจการ ภาค 4
ผูตรวจการ ภาค 5
ผูตรวจการ ภาค 6
ผูตรวจการ ภาค 7
ผูตรวจการ ภาค 8
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โครงสรางองคกร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
คณะกรรมการรวมลงทุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ

ฝายกิจการสาขา
สายงานสาขา 1
สายงานสาขา 2
สายงานสาขา 3
สายงานสาขา 4

9 ภาค
ภาค
26 เขต
สำนักงานเขต
94 สาขา
สาขา

รองกรรมการผูจัดการ 1

รองกรรมการผูจัดการ 2

(รับผิดชอบกลุม ลูกคาปาหมาย ผลิตภัณฑ
กระบวนการทำงาน ละบริหารความสีย่ ง)

(รับผิดชอบปาหมายสินชือ่ )

สายงานการตลาด
และนโยบายภาครัฐ

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 1

ฝายพัฒนากระบวนการ

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 2

ฝายสนับสนุนการเขาถึงของ
ผูประกอบการ (SMEs Core Portal)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 3
ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 4

1 สำนัก
สำนัก
สายงานบริหารความเสี่ยง

โครงการ Core Business
Process System & ERP

ฝายบริหารความเสี่ยง

สายงานปฏิบัติการ
ฝายพิธีการสินเชื่อ

ฝายบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

ฝายบัญชีสินเชื่อ

ฝายบริหารความเสี่ยง บสย.

ฝายปฏิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง
ฝายประเมินราคาหลักประกัน
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คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานกำกับและตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายสอบทานสินเชื่อ
ฝายกำกับการปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษา / ผูชำนาญการ /
ผูเชี่ยวชาญ / นักวิชาการ

รองกรรมการผูจัดการ 3
(รับผิดชอบปาหมายบริหารสินทรัพย
ละ NPLs)

สายงานพัฒนาผูประกอบการ
และรวมลงทุน
ฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 1
ฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 2
ฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 3
ฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 4
ฝายสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ
ฝายจัดการทรัสตเพื่อกิจการรวมลงทุน
ฝายสนับสนุนการชวยเหลือผูประกอบการ

สายงานบริหารสินทรัพย

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ

ฝายบริหารสินทรัพยกลาง

ฝายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 1

ฝายบริหารสินทรัพย 1

ฝายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 2

ฝายบริหารสินทรัพย 2
ฝายบริหารสินทรัพย 3
ฝายสินทรัพยรอการขาย

ฝายสินเชื่อขนาดกลาง

ฝายคดี 1
ฝายคดี 2

สายงานสารสนเทศ
และสนับสนุนการบริหาร

สายงานบริหารเงิน
และบัญชี

สายงานกลยุทธ
และจัดการทรัพยากร

สำนักกรรมการผูจัดการ

ฝายบริหารเงิน

ฝายกลยุทธแผนงานและวิจัย

ฝายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 3

ฝายนิตกิ าร

ฝายบัญชี

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 4

ฝายสงเสริมการตลาดลูกคาสัมพันธ
และกิจกรรมเพื่อสังคม
(รายงานตรง กกจ.)

ฝายการธนาคาร

ฝายบริหารงานทัว่ ไป
ฝายการบริหารพัสดุ

ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
16 สายงาน / 48 ฝายงาน / 1 สำนัก / 9 ภาค / 26 เขต / 95 สาขา

โครงสรางอัตรากำลัง
(หนวย : คน)

อัตรากำลังพนักงาน

1,555

อัตรากำลังแยกตามสายงาน

36%
1,772

1,590

11%

2558

2559

2560

คาตอบแทนพนักงานและลูกจาง
1,304.42

(หนวย : ลຌานบาท)

1,028.30

1,142.30

9% 8% 8%
7%

5%

3% 3% 3%

2% 2% 1% 1%

ง
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คาตอบแทนผูบริหาร
18.26

2558

2559

20.15

(หนวย : ลຌานบาท)

16.14

2560

คาตอบทนพนักงานประกอบดຌวยงินดือน คาครองชีพชั่วคราว
งินพิ่มการครองชีพชั่วคราว คาสี่ยงภัย คาสื่อมรถจักรยานยนต
งินชวยหลือบุตรรายดือน บนัส คาลวงวลา คารักษาพยาบาล
ทัๅงนีๅปนขຌอมูลกอนหักภาษี ณ ที่จาย

2558
(หนวย : คน)

อัตรากำลังแยกตามสายงาน
สาขา 1 - 4
บริหารคุณภาพสินเชื่อ
ปฏิบัติการ
วิเคราะหสินเชื่อ
บริหารสินทรัพย
สารสนเทศ และสนับสนุนการบริหาร
กลยุทธและจัดการทรัพยากร
บริหารเงินและบัญชี
ขึ้นตรงกรรมการผูจัดการ
กำกับและตรวจสอบ
พัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน
บริหารความเสี่ยง
การตลาดและนโยบายภาครัฐ
ผูบริหารระดับสูง
รวม
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638
197
159
140
139
130
89
60
57
45
42
41
22
13
1,772
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2559

2560

คาตอบทนของผูຌบริหารสูงสุดละรองลงมา 1 ลำดับ
ประกอบดຌวย งินดือน ละงินสมทบกองทุนสำรองลียๅ งชีพ

ธพว. มีพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนรวม 1,772 คน พิ่มขึๅน
11.44% จากป 2559 ปนการติมตใมอัตรกำลังทีไ่ ดຌรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ธนาคาร พื่อสนับสนุนการดำนินงานตามภารกิจละปาหมายของตละ
หนวยงานบงปนสัดสวนอัตรากำลังของหนวยหลัก (Front Ofﬁce) ตอ
หนวยงานสนับสนุน (Back Ofﬁce) 75 : 25 สงผล฿หຌคาตอบทนพนักงานละ
ลูกจຌางพิ่มขึๅนตามจำนวนพนักงานที่พิ่ม ขณะที่คาตอบทนผูຌบริหาร฿นป 2560
จำนวนงินรวม 16.14 ลຌานบาท ลดลงจากป 2559 นื่องจากมีผูຌบริหารกษียณ
อายุงานละลาออกรวม 3 อัตรา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
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โครงสรางผูถือหุน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผูถือหุน

จำนวนหุน

จำนวนเงิน

รอยละ

197,816,318
550,000
222,000
18,000

14,530,000,000
55,000,000
22,200,000
1,800,000

98.875
0.275
0.111
0.009

198,606,318

14,609,000,000

99.270

400,000
697,711
359,389
2,900

40,000,000
69,771,100
35,938,900
290,000

0.200
0.349
0.180
0.001

1,460,000
200,066,318

146,000,000
14,755,000,000

0.730
100.0000

ภาครัฐบาล
1
2
3
4

กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
กองทุนพื่อการฟนฟูละพัฒนาระบบสถาบันการงิน

รวมภาครัฐบาล
ภาคเอกชน
1
2
3
4

บริษัท ทุนลดาวัลย จำกัด
สมาชิกสมาคมธนาคารไทย
สมาชิกสมาคมบริษัทงินทุน
อื่น ๆ

รวมภาคเอกชน
รวมภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาละกำหนดคาตอบทน ไดรับการตงตัๅงจากคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย มือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ประกอบดวย
1. นายกรียงไกร รักษกุลชน
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นายอนุสรณ มุทราอิศ
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการ
3. นายสรี นนทสูติ
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ฟุงกียรติจริญ
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
5. ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูรับผิดชอบสายงานกลยุทธ
ลขานุการ
ละจัดการทรัพยากร
6. ผูอำนวยการอาวุส/ผูอำนวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยลขานุการ
ทัๅงนีๅ นายอนุสรณ มุทราอิศ ละนายทวีศักดิ์ ฟุงกียรติจริญ ไดครบวาระการดำรงตำหนง คณะกรรมการ
ธนาคาร จึงไดตงตังๅ คณะกรรมการสรรหาละกำหนดคาตอบทนชุด฿หม ตามคำสัง่ คณะกรรมการธนาคาร ที่ 47/2560
มื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ดังนีๅ
1. นายกรียงไกร รักษกุลชน
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นายประกิจ ชีพภักดี
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการ
3. นายชาญวิทย นาคบุรี
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
4. นายสรี นนทสูติ
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
5. ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูรับผิดชอบสายงานกลยุทธ
ลขานุการ
ละจัดการทรัพยากร
6. ผูอำนวยการอาวุส/ผูอำนวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยลขานุการ
฿นป 2560 คณะกรรมการสรรหาละกำหนดคาตอบทน มีการประชุมรวมกันทังๅ สินๅ 13 ครังๅ พือ่ ดำนินการ
ดานตางๆ ภาย฿ตหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ดยไดกำหนดหลักกณฑ ละวิธกี ารสรรหารองกรรมการผูจ ดั การ (ระดับ 15)
พือ่ ทดทนรองกรรมการผูจ ดั การทีล่ าออก ดำนินการคัดลือกพนักงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ หมาะสมดำรงตำหนงรองกรรมการ
ผูจัดการ (ระดับ 15) ตามประกาศคำสั่งคณะกรรมการสรรหาละกำหนดคาตอบทน ที่ 36/2560 ละนำสนอตอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาตงตังๅ นายพงชาญ สำภางิน ปนรองกรรมการผูจ ดั การ ดำนินการปรับปรุงหลักกณฑ
วิธีการสรรหารองกรรมการผูจัดการ (ระดับ 15) ละผูชวยกรรมการผูจัดการ (ระดับ 14) ตลอดจนพิจารณานวทาง
การประมินผลการปฏิบตั งิ าน ประจำป 2560 ของพนักงานระดับ 13 รักษาการ฿นตำหนงผูร บั ผิดชอบสายงาน ละ
พนักงานระดับ 14-15 รวมถึงจัดทำบบประมินคณะกรรมการละกรรมการชุดยอย จำนวน 4 คณะ ประกอบดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความสี่ยง คณะกรรมการสรรหาละกำหนดคาตอบทน ละ
คณะกรรมการกำกับดูลกิจการที่ดี พื่อ฿หสอดคลองตามนวทางการกำกับดูลของธนาคารหงประทศไทย อีกทัๅง
ไดมีการพิจารณา฿หความหในชอบหลักกณฑ วิธีการสรรหา การตงตัๅงปนพนักงานระดับ 11 ถึงระดับ 13 ตามที่
กรรมการผูจัดการสนอ ละดำนินการอื่นๆ ที่กี่ยวของกับการสรรหาละกำหนดคาตอบทนตามที่คณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมาย

(นายประกิจ ชีพภักดี)
ประธานคณะกรรมการสรรหาละกำหนดคาตอบทน
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ธพว. มีการจัดครงสรางละกลไกการบริหารจัดการภาย฿น
องคกร พื่อชื่อมยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ธพว.
ผูบริหาร ละพนักงาน ดยมีวัตถุประสงคที่สำคัญ฿นการสราง
ประยชนที่หมาะสม ละคำนึงถึงผูมีสวนไดสียดยรวม ซึ่ง
การจัดครงสรางละกลไกการบริหารจัดการดังกลาว จะตอง
สะทอนถึงหลักการสำคัญอันปนมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนีๅ
1. Accountability ความรับผิดชอบตอการปฏิบตั หิ นาที่
2. Responsibility ความสำนึก฿นหนาที่ดวยขีดความ
สามารถ ละประสิทธิภาพที่พียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติตอผูมีสวนได
สวนสียดยสุจริต ละจะตองพิจารณา฿หกิดความ
ทาทียมกัน
4. Transparency ความปรง฿ส฿นการดำนินงานที่
สามารถตรวจสอบได มีการปดผยขอมูลอยางปรง฿ส
สดงผลประกอบการอยางปรง฿สกผูที่กี่ยวของ
ทุกฝาย
5. Value Creation การสรางมูลคาพิ่มกกิจการทัๅง
ระยะสันๅ ระยะยาว ดยการปลีย่ นปลงหรือพิม่ มูลคา
฿ดๆ นัๅน จะตองปนการพิ่มความสามารถ฿นทุกดาน
พื่อการขงขัน
6. Ethics การสงสริมพัฒนาการกำกับดูลกิจการที่ดี
ละจรรยาบรรณที่ดี฿นการประกอบธุรกิจ
7. Participation การมีสวนรวม ปนการสงสริม฿ห
กิดการกระจายอกาสกประชาชน ฿หมีสวนรวม฿น
การสดงความคิดหในกีย่ วกับการดำนินการ฿ดๆ ทีอ่ าจ
มีผลกระทบตอสิ่งวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต ละความปนอยูของชุมชนหรือทองถิ่น
฿นฐานะที่ปนธนาคารของรัฐ ธพว. ยึดหลักการกำกับดูล
กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ตามนยบายของกระทรวงการคลัง
ตลอดจนกรอบการกำกับดูลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลมา
ดยตลอด ซึง่ ภารกิจดังกลาวจะสำรใจไดตอ งมาจากนยบาย ผนงาน
ละกระบวนการทำงานที่ดี ดยฉพาะกระบวนการกำกับดูล
กิจการที่ดี ธพว. จึงไดสรางวัฒนธรรมองคกร฿หปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล พือ่ ผลักดัน฿หกิดขึนๅ ปนรูปธรรมอยางจริงจัง พรอมทังๅ
ไดปรับพืๅนฐานดานการกำกับดูลกิจการที่ดี (CG) ทั่วทัๅงองคกร
จะหในไดจากการจัดกิจกรรมพื่อสงสริมธรรมาภิบาล฿นองคกร
อยางตอนือ่ ง รณรงค฿หพนักงาน ละผูบ ริหารทุกระดับ ไดตระหนัก

ถึงความสำคัญของการกำกับดูลกิจการที่ดี ดยผูบริหารละ
พนักงานไดสดงจตนารมณอยางชัดจน฿นการที่จะประกาศ
จตจำนงสริมสรางวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต฿นองคกร ดยยึด
หลัก 5 ดาน ดังนีๅ
1. ดຌานความปรงใส (Transparency) ปฏิบัติหนาที่
ดวยความปนธรรม ซือ่ สัตยสจุ ริต ปรง฿สละตรวจสอบ
ได ดยการปดผยขอมูลละการขาถึงขอมูลดำนิน
การงานกี่ยวกับภารกิจตางๆ ปดอกาส฿หผูมีสวนได
สวนสียมีสวนรวมละตรวจสอบได
2. ดຌานความพรຌอมรับผิด (Accountability) ปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตน ดยคำนึงถึงความสำรใจของงานอยางมีคณ
ุ ธรรม
ละธรรมาภิบาล พรอมรับผิดชอบ฿นผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนอง
3. ดຌ า นความปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Corruption-Free) สงสริม฿หผบู ริหารละพนักงาน
ปฏิบัติหนาที่ดวยความปนธรรมละปรง฿ส ยึดมั่น
฿นการไมรบั สินบน หรือ฿ชตำหนงหนาที่ อือๅ ประยชน
฿นการปฏิบัติงานดยมิชอบ
4. ดຌานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)
สงสริม฿หมีคุณธรรม สรางทัศนคติที่ดีละวัฒนธรรม
สุจริต฿นองคกร ยกยะผลประยชนสวนตนกับ
ผลประยชนสวนรวม รวมถึงดำนินการพื่อปองกัน
ผลประยชนทับซอน
5. ดຌ า นคุ ณ ธรรมการทำงานในหน ว ยงาน (Work
Integrity) สงสริม฿หมีคุณธรรม฿นการบริหารงาน
บุ ค คล บริ ห ารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน
การบริหารสภาพวดลอม฿นการปฏิบัติงาน มุงนน
ผลประยชนสวนรวมละยึดหลักความคุมคา พื่อ฿ห
กิดประยชนสูงสุด฿นหนวยงาน
พื ่ อ ฿ห ก ารดำนิ น งานด า นการส ง สริ ม ธรรมาภิ บ าล
มีการดำนินงานปนรูปธรรมอยางจริงจัง ธพว. จึงไดขารวม
การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดำนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ กับสำนักงานคณะกรรมการปองกันละ
ปราบปรามการทุจริตหงชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการ
นยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ละหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 54 หนวยงาน
ดย ธพว. ไดขารวมตัๅงตป 2558 จนถึงปจจุบัน นับปนระยะ

ผลคะแนน ธพว. จากการประเมินคุณธรรมความโปรงใส
การดำเนินงานจาก ป.ป.ช. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แหง
ป พ.ศ.

คะแนน (%)

ลำดับที่

2560

92.07

10

2559

89.55

2558

79.44

13
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วลา 3 ป ซึ่งผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการ
ดำนินงานของหนวยงานภาครัฐ จาก ป.ป.ช. ประจำป 2560
ธพว. ไดรับคะนนจัดอยู฿นระดับคุณธรรมละความปรง฿ส
฿นการดำนินงานสูงมาก คือ คะนนรอยละ 92.07 ละอยูล ำดับ
ที่ 10 จากรัฐวิสาหกิจ 54 หงทีถ่ กู ประมิน ดยคะนนดังกลาว
ถือปนลำดับสูงสุดของกณฑการ฿หคะนน ซึง่ ปนคะนนสูงกวา
ป 2559 ที่ผานมาดวยคะนนรอยละ 89.55 อยู฿นลำดับที่ 13

แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารมีจดุ มุง หมายสำคัญ฿นการสือ่ ไปยังพนักงาน ผูถ อื หุน
ลูกคา คูคา ผูมีสวนไดสวนสีย ละสังคม ถึงความตระหนัก
ละยึดมั่น฿นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการ
ละผูบริหารไดสดงจตนารมณที่จะสงสริมละสนับสนุน฿หมี
การนำหลักการ ละนวทางปฏิบัติดานธรรมาภิบาลมายึดถือ
ละปฏิบัติ฿นธนาคาร฿หกิดปนวัฒนธรรมองคกร พัฒนาระบบ
การควบคุมภาย฿น การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎกณฑ ละ
การบริหารความสี่ยงที่ปนมาตรฐาน พรอมทัๅงสงสริม฿หมีการ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนสียอยางปนธรรม ละมีสวนรวม฿น
รื่องสำคัญของ ธพว. ละมุงนนการสรางความชื่อมั่น ละ
การยอมรับกลูกคา หรือผูประกอบการ SMEs
ผูถือหุน ธพว. ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางทาทียมกัน
฿นดานการปดผยขอมูลสารสนทศของ ธพว. อยางครบถวน
พียงพอ ยุติธรรม ละปรง฿ส กำหนดสิทธิการออกสียง฿นการ
ขาประชุมของผูถ อื หุน อยางชัดจน รวมทังๅ บริหารงานดวยความรู
ความสามารถทีด่ ี มีประสิทธิภาพ พือ่ ฿หกจิ การมีความจริญติบต
ก อ ฿ห  กิ ด ผลตอบทนที ่  หมาะสมต อ ผู  ถ ื อ หุ  น ตลอดจนจั ด
กระบวนการประชุมผูถ อื หุน ฿นลักษณะทีส่ นับสนุน฿หมกี ารปฏิบตั ิ
ตอผูถือหุนทุกรายอยางทาทียมกัน ละ฿หผูถือหุนทุกรายมี
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อกาสทาทียมกัน฿นการสดงความคิดหใน ละขอสนอนะ
ลูกคา ธพว. มุง มัน่ ฿หลกู คามีความพึงพอ฿จดยการนำสนอ
ผลิตภัณฑทห่ี ลากหลาย มีคณ
ุ ภาพ ละบริการที่ ปนลิศกลกู คา
ละพรอม฿หการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ดยมี
ความอา฿จ฿ส ความรับผิดชอบตอลูกคา ปฏิบัติตอลูกคา ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ปนธรรม รักษาคำมั่นสัญญาที่฿หไวตอลูกคา
ไมนำขอมูลลูกคาไปสวงหาผลประยชน ฿หขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตองสมบูรณละปนประยชนตอลูกคาอยางสม่ำสมอ
ทัๅงนีๅพื่อ฿หลกู คามีความพึงพอ฿จ
พนักงาน ธพว. ถือวาพนักงานปนสวนสำคัญ฿นการขับคลือ่ น
พันธกิจ฿หบรรลุวิสัยทัศนของธนาคาร ซึ่งตองรักษาละสรรหา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ จัด฿หมีอกาสกาวหนา฿นสาย
ทางดินอาชีพที่ชัดจน มุงมั่นพัฒนา฿หพนักงานทุกคนมีความรู
ความสามารถ ละทักษะที่จำปนตอการปฏิบัติงาน฿หประสบ
ความสำรใจ สามารถสรางความพึงพอ฿จสูงสุด฿หกลูกคา
รวมถึ ง ฿ห ผ ลตอบทนที ่  หมาะสมกั บ หน า ที ่ ผลงานละ
ความรับผิดชอบ จัด฿หมีสวัสดิการที่หมาะสม จัดสถานที่ทำงาน
ละสภาพวดลอม฿นการทำงาน฿หถูกสุขลักษณะ ละมีความ
ปลอดภัย รวมถึงสงสริมละสนับสนุน฿หพนักงานมีความจริญ
กาวหนา฿นหนาที่การงานอยางตอนื่อง
สถาบันการเงินอื่น และคูแขง ธพว. ฿หความทาทียม
กับคูคาทุกราย พื่อ฿หกิดความปรง฿ส ละปนธรรมตอผูที่
กี่ยวของทุกฝาย ดยยึดหลักผลประยชนสูงสุดของธนาคาร
ไมคำนึงถึงผลประยชนสวนตน หรือของพวกพอง ปฏิบัติหนาที่
ดวยความปรง฿ส ละสามารถตรวจสอบได ตลอดจนสงสริม
การกระทำหรือกิจกรรม฿ดๆ ทีน่ ำมาซึง่ ความขา฿จอันดีระหวางกัน
ทังๅ นีๅ ตอง฿หขอ มูลทีถ่ กู ตอง ละอยูบ นพืนๅ ฐานของความปนจริง
ไมทำ฿หคูคาขา฿จผิดพลาด หรือไดรับขอมูลที่ไมครบถวน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหง
ประทศไทย (ธพว.) ปนรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลัก฿นการปน
สถาบันการงินพื่อพัฒนาผูประกอบการ SMEs ไดตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance
: CG) ซึ่งถือปนปจจัยหลัก฿นการสงสริม฿ห ธพว. ปนสถาบัน
การงินชัๅนนำทางดานการกำกับดูลกิจการที่ดี มีการบริหาร
จัดการองคกรอยางปนลิศ มีคณ
ุ ธรรม฿นการดำนินงาน มีความ
ปรง฿ส ละสามารถตรวจสอบได สรางมูลคาพิ่มกกิจการ฿น
ระยะยาว คุม ครองผลประยชนของผู กีย่ วของ ผูม สี ว นไดสว นสีย
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ปนปจจัยสำคัญ ฿นการขับคลื่อนภารกิจ฿หบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกร ธพว. จึงไดจัดทำ คูมือธรรมาภิบาล จริยธรรม
จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน ธพว. สำหรับ
ผูบ ริหาร ละพนักงาน ธพว. พือ่ กำหนดมาตรฐานละถือปฏิบตั ิ
อยางจริงจัง พื่อ฿หกิดกลไก ละระบบการบริหารจัดการที่ดี
อันจะนำไปสูการปนสถาบันการงินของรัฐที่มีความปรง฿ส
มีความนาชื่อถือ สามารถพิ่มมูลคาทางศรษฐกิจ ละนำไปสู
การพัฒนา SMEs ไทยอยางยั่งยืน ดย ธพว. จะมีการทบทวน
คูมือดังกลาวอยางสม่ำสมอ

นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

พื่อ฿หการปองกันความขัดยงทางผลประยชนของ
ผูปฏิบัติงานธนาคารปนผล฿นทางปฏิบัติอยางปนรูปธรรม
ธนาคารไดดำนินการ ดังนีๅ
1. จัดทำคำสัง่ ธพว. รือ่ งหลักกณฑการปฏิบตั งิ านกีย่ วกับ
ความขัดยงทางผลประยชน (Conﬂict of Interest)
2. กำหนด฿หมีการรายงานทันที ที่กิดความขัดยงทาง
ผลประยชน ละ฿นกรณีที่ไมมีความขัดยงทางผล
ประยชน฿หมีการรายงานปนประจำทุกสิๅนปบัญชี
3. ยึดถือประยชนของธนาคารหนือกวาประยชนสว นตน
ละไมมีผลประยชนทับซอน
4. ฿หมกี ารสอบทานละกำหนดมาตรการปองกันความขัดยง
ทางผลประยชนของตละฝายงานปนประจำทุกป
5. สำหรับคณะกรรมการละกรรมการผูจัดการ ฿หมีการ
สดงรายการบัญชีทรัพยสินละหนีๅสินตามบบพิมพ
ของคณะกรรมการปองกันละปราบปรามการทุจริต
หงชาติ (ปปช.)
6. ฿หผูที่ทำหนาที่ ฿นกระบวนการจัดซืๅอจัดจาง ละ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่
ธนาคารตงตัๅงตองตรวจสอบตนอง (Declare) กอน
ทำหนาที่นัๅนๆ

คณะกรรมการธนาคาร

ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมหงประทศไทย พ.ศ. 2545 กำหนด฿หมคี ณะกรรมการ
คณะหนึง่ รียกวา “คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมหงประทศไทย” ประกอบดวย ประธานกรรมการ
1 คน ละกรรมการอื่นอีกไมกิน 9 คน ซึ่งไดรับลือกตัๅงจากที่
ประชุมผูถ อื หุน ละ฿หกรรมการผูจ ดั การปนกรรมการดยตำหนง
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กรรมการมีวาระอยู฿ นตำหนงคราวละ 3 ป กรรมการทีพ่ น
จากตำหนงตามวาระอาจไดรับลือกตัๅงอีกได ตตองไมกิน
2 วาระติดตอกัน
คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร ประกอบดวย ผูมีความรูความสามารถ
มีประสบการณการทำงานจากหลากหลายสาขา ที่ ปนประยชน
ตอองคกร ละมีคณ
ุ สมบัตติ ามพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน
สำหรับกรรมการละพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ละที่
กไขพิ่มติม รวมถึงพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย พ.ศ. 2545
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ
1. วางนยบายละควบคุ ม ดู  ลทั ่ ว ไป ซึ ่ ง กิ จ การของ
ธนาคารภาย฿นขอบขตหงวัตถุประสงคพื่อประกอบธุรกิจอัน
ปนการพัฒนา สงสริม ชวยหลือ ละสนับสนุนการจัดตัๅง
การดำนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ดยการ฿หสินชื่อ คๅำประกัน รวมลงทุน ฿หคำ
ปรึกษานะนำดานการงิน ทคนิค วิชาการ การพัฒนาการผลิต
การตลาด การบริหาร การจัดการ กวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ละชวย฿หวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมไดรับ
บริการกี่ยวกับการงิน การบริหาร การจัดการ หรือทางทคนิค
หรือการ฿หบริการที่จำปนอื่น
2. ตงตัๅงคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยประธาน
กรรมการบริหาร ละกรรมการบริหารอื่นอีกไมกิน 3 คน ละ
฿หกรรมการผูจัดการปนกรรมการบริหารดยตำหนง
3. กำหนด฿หมขี อ บังคับ พือ่ ฿ช฿นกิจการของธนาคาร ดังนีๅ
3.1 ขอบังคับวาดวยหุนของธนาคาร
3.2 ขอบังคับวาดวยการ฿หกูงิน การคๅำประกันหนีๅ
การขาย หรือขายลดชวงตัว๋ งินกสถาบันการงิน
ตางๆ การรับจำนำ การรับจำนอง ละการประกอบ
ธุรกิจอื่นของธนาคาร
3.3 ขอบังคับกี่ยวกับการบริหารงานละการดำนิน
กิจการของธนาคาร
3.4 ข อ บั ง คั บ กี ่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล งิ น
ตอบทน ละคา฿ชจายอื่นของธนาคาร
3.5 ขอบังคับกีย่ วกับการจัดซือๅ จัดจาง การงิน ทรัพยสนิ
การบัญชี รวมทังๅ การตรวจสอบภาย฿นของธนาคาร
3.6 ขอบังคับวาดวยสวัสดิการพนักงาน ลูกจางของ
ธนาคาร ละครอบครัวของบุคคล ดังกลาว
3.7 การตัๅงสาขา หรือสำนักผูทนของธนาคาร

การเปดเผยขอมูลของกรรมการธนาคาร ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

หมายหตุ วันวลารับตำหนงละพนจากตำหนง

นายสมชาย
หาญหิรัญ
ประธาน

นายพสุ
ลหารชุน
ประธาน

นางสาวนีย
กมลบุตร
กรรมการ

นายลวรณ
สงสนิท
กรรมการ

นายอนุสรณ
มุทราอิศ
กรรมการ

นายประไพสิทธิ์
ตัณฑกยูร
กรรมการ

ดำรงตำหนงถึง
30 ก.ย. 2560

รับตำหนงมื่อ
9 พ.ย. 2560

ดำรงตำหนงถึง
14 พ.ค. 2560

ดำรงตำหนงถึง
8 พ.ย. 2560
ละรับตำหนง฿หมมื่อ
9 พ.ย. 2560

ดำรงตำหนงถึง
8 พ.ย. 2560

ดำรงตำหนงถึง
ดำรงตำหนงถึง
8 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560
ละรับตำหนง฿หมมื่อ ละรับตำหนง฿หมมื่อ
9 พ.ย. 2560
9 พ.ย. 2560

นายสรี
นนทสูติ
กรรมการ

1. ดำรงตำหนงปนกรรมการ฿นรัฐวิสาหกิจ ละ หรือ
กรรมการ ธพว. ทุกทานดำรงตำหนง฿นรัฐวิสาหกิจ ไมกิน 3 หง
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจปนผูถือหุน ไมกิน 3 หง
2. การรายงานที่กี่ยวยงระหวางกรรมการ ละ
กรรมการ ธพว. คูสมรส ละบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการทุกทาน ไมมีธุรกรรมดานสินชื่อ หรือปนคูคากับ ธพว.
ญาติสนิทกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ปนการสวนบุคคล หรือนิติบุคคลที่กรรมการปนผูถือหุน หรือกรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือผูบริหาร หรือผูคๅำประกัน
ละขนาดยอมหงประทศไทย
3. มีรายชื่ออยู฿นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Director's Pool)
4. การขารวมดำรงตำหนง หรือถือหุน฿นบริษัทที่
กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
หงประทศไทยขาถือหุน
1. บรรษัทประกันสินชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
x
x
x
x
x
x
x
2. บริษัท ขอมูลครดิตหงชาติ จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
3. บริษัท จาพระยาประกันภัย จำกัด มหาชน
x
x
x
x
x
x
x
3.1 บริษัท วีไทยดอท จำกัด
x
x
x
x
x
x
(ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2557)
4. บริษัท สื่อวัฏสาร จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
5. บริษัท พใททค อินตอร กรุຍป จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
6. บริษทั ไทยฟชั่น ซในตอร จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
7. บริษัท ทคนอซียไทร จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
8. บริษัท บางกอก มารีน อในจินียริ่ง จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
9. บริษัท ทรีนิตีๅ อใดดูคชั่น จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
10. บริษัท ไทยอุมาพรทใกซไทล จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
10.1บริษัท อในพีที อในจินียริ่ง ซลูชั่น จำกัด
x
x
x
x
x
x
(ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2557)
11. บริษัท อ.พี.ซด.คอรปอรชั่น จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
12. บริษัท มณีตาหมิง จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
13. บริษัท อารตวูຍด (ไทยลนด) จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
14. บริษัท ไบทค คูลบลใอก จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
14.1บริษัท วิศวกรรมไฟฟาละประหยัดพลังงาน จำกัด
x
x
x
x
x
x
(ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2557)
15. บริษัท ขา฿หญพานรามา ฟารม จำกัด
x
x
x
x
16. บริษัท รวมทุนสตางค จำกัด
x
x
x
x
x
x
(ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2557)
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รายงานประจำป 2560

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

รายงานประจำป 2560
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การเปดเผยขอมูลของกรรมการธนาคาร ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560
นายทวีศักดิ์
ฟุงกียรติจริญ
กรรมการ
หมายหตุ วันวลารับตำหนงละพนจากตำหนง

ดำรงตำหนงถึง
8 พ.ย. 2560

นางพูนสุข
มุสิกลัด
กรรมการ

นายชาญวิทย
นาคบุรี
กรรมการ

ดำรงตำหนงถึง
ดำรงตำหนงถึง
8 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560
ละรับตำหนง฿หมมื่อ ละรับตำหนง฿หมมื่อ
9 พ.ย. 2560
9 พ.ย. 2560

นายพรลิศ
ลัธธนันท
กรรมการ

นายประกิจ
ชีพภักดี
กรรมการ

นางจรี
วุฒิสันติ
กรรมการ

นายมงคล
ลีลาธรรม
กรรมการละ
ลขานุการ

ดำรงตำหนงถึง
8 พ.ย. 2560
ละรับตำหนง฿หมมื่อ
9 พ.ย. 2560

รับตำหนงมื่อ
9 พ.ย. 2560

รับตำหนงมื่อ
9 พ.ย. 2560

รับตำหนงมื่อ
1 ม.ค. 2559

1. ดำรงตำหนงปนกรรมการ฿นรัฐวิสาหกิจ ละ หรือ
กรรมการ ธพว. ทุกทานดำรงตำหนง฿นรัฐวิสาหกิจ ไมกิน 3 หง
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจปนผูถือหุน ไมกิน 3 หง
2. การรายงานที่กี่ยวยงระหวางกรรมการ ละ
กรรมการ ธพว. คูสมรส ละบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการทุกทาน ไมมีธุรกรรมดานสินชื่อ หรือปนคูคากับ ธพว.
ญาติสนิท กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ปนการสวนบุคคล หรือนิติบุคคลที่กรรมการปนผูถือหุน หรือกรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือผูบริหาร หรือผูคๅำประกัน
ละขนาดยอมหงประทศไทย
3. มีรายชื่ออยู฿นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Director's Pool)
4. การขารวมดำรงตำหนง หรือ ถือหุน฿นบริษัทที่
กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ กี่ยวของ ไมกี่ยวของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
หงประทศไทยขาถือหุน
1. บรรษัทประกันสินชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
x
x
x
x
x
x
x
2. บริษัท ขอมูลครดิตหงชาติ จำกัด
x
x
x
x
x
x
3. บริษัท จาพระยาประกันภัย จำกัด มหาชน
x
x
x
x
x
x
x
3.1 บริษัท วีไทยดอท จำกัด
x
x
x
x
x
(ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2557)
4. บริษัท สื่อวัฏสาร จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
5. บริษัท พใททค อินตอร กรุຍป จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
6. บริษทั ไทยฟชั่น ซในตอร จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
7. บริษัท ทคนอซียไทร จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
8. บริษัท บางกอก มารีน อในจินียริ่ง จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
9. บริษัท ทรีนิตีๅ อใดดูคชั่น จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
10. บริษัท ไทยอุมาพรทใกซไทล จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
10.1บริษัท อในพีที อในจินียริ่ง ซลูชั่น จำกัด
x
x
x
x
x
(ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2557)
11. บริษัท อ.พี.ซด.คอรปอรชั่น จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
12. บริษัท มณีตาหมิง จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
13. บริษัท อารตวูຍด (ไทยลนด) จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
14. บริษัท ไบทค คูลบลใอก จำกัด
x
x
x
x
x
x
x
14.1บริษัท วิศวกรรมไฟฟาละประหยัดพลังงาน จำกัด
x
x
x
x
x
(ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2557)
15. บริษัท ขา฿หญพานรามา ฟารม จำกัด
x
x
x
x
x
x
16. บริษัท รวมทุนสตางค จำกัด
x
x
x
x
x
(ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2557)

หมายถึง
หมายถึง

บริษัทฯ ที่ ธพว. ขาถือหุน ฿นขณะที่กรรมการทานนัๅนยังมิไดปนหรือพนจากตำหนงกรรมการ ธพว. ลว
บริษัทฯ ที่ปจจุบัน ธพว. ไมไดขาถือหุนลว

คณะกรรมการบริหาร

ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมหงประทศไทย พ.ศ. 2545 กำหนด฿หคณะกรรมการ
ธนาคารมีอำนาจตงตัๅงคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
ประธานกรรมการบริหาร ละกรรมการบริหารอื่นอีกไมกิน
3 คน ละ฿หกรรมการผูจ ดั การปนกรรมการบริหารดยตำหนง
฿หคณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำหนง 2 ป
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดนวทาง ละวิธกี าร฿นการดำนินงานของ ธพว.
฿หปนไปตามนยบาย ละปาหมายทีค่ ณะกรรมการ ธพว. กำหนด
ซึง่ จะตองไมกา วลวงตออำนาจหนาทีข่ องกรรมการผูจ ดั การตาม
มาตรา 25
2. รายงานผลการดำนินงานตอคณะกรรมการ ธพว. ทุก
รอบสามดือน
3. อนุมตั กิ ารขอปลีย่ นปลงงบประมาณภาย฿นวงงินตาม
ขอบังคับของ ธพว. ละ฿หรายงานคณะกรรมการ ธพว.พือ่ ทราบ
4. อนุมัติการปรับปลี่ยนครงสรางองคกร ละขอบขต
ความรับผิดชอบของหนวยงานที่กำกับดูลดยรองกรรมการ
ผูจัดการ ละ฿หรายงานคณะกรรมการ ธพว. พื่อทราบ
5. กำหนดอัตราการจายงินบนัสประจำป การจายงิน
฿นกรณีพิ ศษ ละสนอคณะกรรมการ ธพว. พือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
6. กำหนดอัตราการขึๅนงินดือนประจำปกพนักงานละ
สนอคณะกรรมการ ธพว. พื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ตงตัๅงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน พื่อดำนินการ
฿ดๆ ภาย฿นกรอบอำนาจหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
8. อนุมตั กิ ารจัดหา ละชาพัสดุ฿นวงงินกินกวา 20 ลานบาท
ตไมกิน 50 ลานบาท
9. ตงตังๅ หรือจางผู ชีย่ วชาญ หรือผูท รงคุณวุฒจิ ากภายนอก
ตามความหมาะสม หรืออาจสวงหาความหในทางวิชาชีพจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่กี่ยวของ หรือจากผูชี่ยวชาญภายนอกไดดวย
คา฿ชจายของธนาคาร
10. พิจารณาอนุมัติตออายุสินชื่อ หรือทบทวนวงงิน ละ
การปรับปรุงครงสรางหนีๅ วงงินตอราย กินกวา 50 ลานบาท
ตไมกิน 200 ลานบาท ดยมีอำนาจอนุมัติ ดังนีๅ
10.1 กำหนดนยบาย หลักกณฑตางๆ ละวิธีปฏิบัติ
ที่กี่ยวของกับการพิจารณาตออายุสินชื่อ หรือทบทวนวงงิน
ละการปรับปรุงครงสรางหนีๅ ภาย฿นวงงินตามอำนาจอนุมัติ
฿นขอ 10.
10.2 อนุมัติตออายุสินชื่อ หรือทบทวนวงงิน ละ
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

อนุมัติการผอนผัน หรือการขอปลี่ยนปลงงื่อนไข฿นการ฿ห
สินชื่อตางๆ ที่ไดอนุมัติไปลว ภาย฿นวงงินตามอำนาจอนุมัติ
฿นขอ 10. ดังตอไปนีๅ
1) ขยาย หรือลดระยะวลาชำระหนีๅ (Grace Period)
2) ปรับหนีรๅ ะยะสันๅ ปนระยะยาว หรือ฿นทางกลับกัน
3) พิม่ หรือลดอัตราดอกบียๅ ระยะวลาปลอดหนีๅ
การชำระจำนวนงินตน ละหรือดอกบีๅยที่
ผอนชำระ฿นตละงวด
4) ปรั บปรุงประภทสินชื ่ อที่ไมท ำ฿หวงงิ น
พิ่มขึๅนกินอำนาจอนุมัติ
5) พิ่ม หรือลด ปลี่ยนปลงหลักประกัน หรือ
ผูคๅำประกัน
6) รับอนทรัพยทัๅงที่ปนหลักประกันละมิ฿ช
หลักประกัน พื่อชำระหนีๅ
7) ลด หรือยกวนดอกบียๅ คางรับ บียๅ ปรับ อัตรา
ดอกบียๅ ผิดนัด ละคาธรรมนียมอืน่ ๆ ฉพาะ
฿นสวนทีย่ งั ไมรบั รู ปนรายได฿นบัญชีกำไรขาดทุน
ตามกณฑของธนาคารหงประทศไทย
ทัๅงนีๅ การดำนินการ฿นขอ 1) - 7) ตองไมกอ฿หกิดผล
ขาดทุนทางบัญชี฿นสวนทีร่ บั รู ปนรายไดลว฿นบัญชีกำไรขาดทุน
ตามกณฑการรับรูร ายไดของธนาคารหงประทศไทย฿นขณะนันๅ
10.3 อนุมตั ปิ รับปรุงครงสรางหนีทๅ ไ่ี มกอ ฿หกิดรายได
(NPLs) ภาย฿นวงงินตามอำนาจอนุมัต฿ิ นขอ 10. ดังตอไปนีๅ
1) ขยาย หรือลดระยะวลาชำระหนีๅ (Grace Period)
2) ปรับหนีๅระยะสัๅนปนระยะยาว หรือ฿นทาง
กลับกัน
3) พิ ่ ม หรื อ ลดอั ต ราดอกบี ๅ ย ระยะวลา
ปลอดหนีๅ การชำระจำนวนงินตน ละหรือ
ดอกบีๅยที่ผอนชำระ฿นตละงวด
4) ปรั บ ปรุงประภทสิ นชื่ อที่ ไมท ำ฿หวงงิ น
พิ่มขึๅนกินอำนาจอนุมัติ
5) พิ่ม หรือลด ปลี่ยนปลงหลักประกัน หรือ
ผูคๅำประกัน
6) รับอนทรัพยทัๅงที่ปนหลักประกันละมิ฿ช
หลักประกัน พื่อชำระหนีๅ
7) ลด หรื อ ยกว น ดอกบี ๅ ย ค า งรั บ บี ๅ ย ปรั บ
อัตราดอกบีๅยผิดนัด ละคาธรรมนียมอื่นๆ
ฉพาะ฿นสวนที่ยังไมรับรูปนรายได฿นบัญชี
กำไรขาดทุ น ตามกณฑ ข องธนาคารห ง
ประทศไทย
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ทัๅงนีๅ การดำนินการ฿นขอ 1) - 7) ตองไมกอ฿หกิดผล
ขาดทุนทางบัญชี฿นสวนทีร่ บั รู ปนรายไดลว฿นบัญชีกำไรขาดทุน
ตามกณฑการรับรูร ายไดของธนาคารหงประทศไทย฿นขณะนันๅ
11. พิจารณากลัน่ กรองสินชือ่ ละการปรับปรุงครงสรางหนีๅ
วงงินกินกวา 200 ลานบาทตอราย กอนนำสนอคณะกรรมการ
ธพว. พื่อพิจารณาอนุมัติ
12. ดำนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพว. มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนีๅ
กำกับดูลการดำนินงาน฿หปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระบียบปฏิบัติตางๆ รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรี ละประกาศ
ธนาคารหงประทศไทยที่กี่ยวของ ดยถือตามหลักกณฑ
ละนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ฿นรัฐวิสาหกิจ
รวมถึงการสริมสรางประสิทธิภาพ฿นการดำนินการพิม่ มูลคา฿ห
กับองคกร สรางความนาชือ่ ถือ ละความชือ่ มัน่ ฿นการดำนินงาน
ตางๆ วามีการกำกับดูลอยางรอบคอบ มีความยุติธรรม ปรง฿ส
ดยมีอำนาจหนาที่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ำหนดไว฿นกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ละ฿หคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพว.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนีๅ
1. กำหนดนยบายพื่อสนอตอคณะกรรมการ ธพว. พื่อ
พิจารณา฿นรื่องของการบริหารความสี่ยงดยรวม ซึ่งตอง
ครอบคลุมถึงความสี่ยงประภทตางๆ ที่สำคัญ ชน ความสี่ยง
ดานครดิต ความสีย่ งดานการตลาด ความสีย่ งดานสภาพคลอง
ความสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร ความสีย่ งดานกลยุทธ ละความสีย่ ง
ที่มีผลกระทบตอชื่อสียงของธนาคาร
2. กำหนดนยบายการบริหารความสี่ยง฿หสอดคลองกับ
กลยุทธดย฿หครอบคลุมถึงการประมิน ติดตาม ละดูลปริมาณ
ความสี่ยงของธนาคาร฿หอยู฿นระดับที่หมาะสม
3. ทบทวนความพียงพอของนยบาย ละกระบวนการ
การบริหารความสีย่ ง ซึง่ รวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
ละการปฏิบัติตามนยบายที่กำหนด
4. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ำสมอ฿น
สิ่งที่ตองดำนินการปรับปรุง กไขพื่อ฿หสอดคลองกับนยบาย
ละกลยุทธที่กำหนด
5. อนุ ม ั ต ิ  ผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด า นการบริ ห ารความสี ่ ย ง
พดานความสีย่ ง ครือ่ งมือวัด หลักกณฑการชีวๅ ดั ฿หอยู฿ นระดับ
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ที่ หมาะสม ละยอมรับไดของธนาคาร ละปรับปรุง฿หหมาะสม
ตามสภาพวดลอมของธนาคารอยู สมอ พิจารณา฿หความหในชอบ
หรืออนุมัติครงการดำนินงานที่กี่ยวของ พื่อ฿หบรรลุผลตาม
ผนปฏิบัติการ ตลอดจนทบทวนความพียงพอของทรัพยากร
สำหรับการบริหารความสี่ยง
6. อนุมัติผลิตภัณฑ (Non - Derivatives) ทุกประภท
ยกวน ผลิตภัณฑสนิ ชือ่ ทีไ่ มมหี ลักประกันทีก่ ำหนดวงงินสินชือ่
ตอรายมากกวา 1 ลานบาท
7. กลั่นกรองผลิตภัณฑ Derivatives ทุกประภท ละ
ผลิตภัณฑ Non - Derivatives ประภทผลิตภัณฑสินชื่อที่ไมมี
หลักประกันที่กำหนดวงงินสินชื่อตอรายมากกวา 1 ลานบาท
ละผลิตภัณฑสินชื่อตามนยบายภาครัฐ
8. อนุมัติการบริหารความตอนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management) รวมถึงผนรองรับการดำนินธุรกิจ
ตอนือ่ ง (Business Continuity Plan) ของทุกฝายงานภาย฿นธนาคาร
9. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธพว.

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

฿หผูอำนวยการอาวุส/ผูอำนวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล
ทำหนาที่ ลขานุการของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ธพว. ละ
฿หคณะกรรมการกิจการสัมพันธมีหนาที่ความรับผิดชอบตาม
มาตรา 23 หงพระราชบัญญัติรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.
2543 ละมีวาระการดำรงตำหนงคราวละ 2 ป
หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนีๅ
1. พิจารณา฿หความหในกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
฿นการดำนินงานของ ธพว. ตลอดจนสงสริมละพัฒนาการ
รงงานสัมพันธ
2. หาทางปรองดองละระงับขอขัดยงที่ กิดขึนๅ ภาย฿น ธพว.
3. พิจารณาปรับปรุงระบียบ ขอบังคับ฿นการทำงาน อันจะ
ปนประยชนตอนายจาง ลูกจาง ละ ธพว.
4. ปรึกษาหารือ พื่อกไขปญหาตามคำรองทุกขของ
ลูกจาง หรือสหภาพรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว. รวมถึงการรองทุกข
ที่กี่ยวกับการลงทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนีๅ
1. กำหนดนยบาย หลักกณฑ ละวิธีการ฿นการสรรหา
รองกรรมการผูจ ดั การ ละผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ พือ่ สนอ฿ห

คณะกรรมการ ธพว. พิจารณาอนุมัติ
2. คัดลือก ละสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติหมาะสม
พื่อดำรงตำหนงตางๆ ดังตอไปนีๅ พื่อสนอตอคณะกรรมการ
ธพว.
2.1 กรรมการ฿นคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับ
มอบหมายอำนาจหนาที่ ละความรับผิดชอบจากคณะกรรมการ ธพว.
2.2 รองกรรมการผูจ ดั การ ละผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ
3. กำหนดนยบายการจายคาตอบทนละผลประยชน
อื ่ น รวมถึงจำนวนค าตอบทนละผลประยชน อื่ นที่ ฿ ห  ก
กรรมการ฿นคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รองกรรมการผูจัดการ
ละผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ ดยตองมีหลักกณฑทช่ี ดั จน ปรง฿ส
พื่อสนอ฿หคณะกรรมการ ธพว. พิจารณาอนุมัติ
4. ปดผยนยบายละรายละอียดของกระบวนการสรรหา
฿นรายงานประจำป
5. ดูล฿หกรรมการ฿นคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รอง
กรรมการผูจ ดั การ ละผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ ไดรบั ผลตอบทน
ที่หมาะสมกับหนาที่ละความรับผิดชอบ ดยกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย฿หมีหนาที่ละความรับผิดชอบพิ่มขึๅนควรไดรับคา
ตอบทนที่หมาะสมกับหนาที่ละความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายนัๅน
6. กำหนดนวทางการประมินผลงานของกรรมการ฿น
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ รองกรรมการผูจัดการ ละผูชวย
กรรมการผูจ ดั การ พือ่ พิจารณาปรับผลตอบทนประจำป ดยจะ
ตองคำนึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ ละความสี่ยงที่กี่ยวของ
7. ปดผยนยบายกี่ยวกับการกำหนดคาตอบทน ละ
ปดผยคาตอบทน฿นรูปบบตางๆ รวมทัๅงจัดทำรายงานการ
กำหนดคาตอบทน ดยอยางนอยตองมีรายละอียดกี่ยวกับ
ปาหมาย การดำนินงาน ละความหในของคณะกรรมการ฿น
รายงานประจำป
8. พิจารณา฿หความหในชอบ฿นหลักกณฑ ละวิธีการ
สรรหาพนักงานตัๅงตระดับ 11 ถึงระดับ 13 ตามที่กรรมการ
ผูจัดการสนอ
9. ดำนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ธพว. มอบหมาย

2. ฿หความหใน฿นการจัดทำผนมบททคนลยีสารสนทศ
(IT Master Plan) ทีส่ อดคลองกับผนธุรกิจของ ธพว. ดยคำนึง
ถึงการบูรณาการ (Integration) ของระบบสารสนทศ฿นปจจุบนั
สอดคลองกับนยบายความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนทศ (IT
Security Policy) ละมาตรฐานดานสารสนทศ (IT Standard)
3. กำหนดนยบาย ละนวทางดานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนทศของ ธพว. (IT Security Policy) พื่อ฿ห
ปนไปตามมาตรฐาน ละขอกฎหมาย
4. พิจารณา กลั่นกรอง ละ฿หความหใน฿นการจัดหา
ละพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ ละระบบครงสราง
พืๅนฐานดานทคนลยีสารสนทศ กำกับดูลการดำนินการ฿ห
ปนไปตามผน พื่อ฿หครงการดานสารสนทศสัมฤทธิ์ผล ละ
ปนไปตามปาหมายที่วางไว
5. รายงานผลการดำนิ น งานด า นสารสนทศต อ
คณะกรรมการ ธพว. พื่อทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการรวมลงทุน

หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนีๅ
1. กำหนดนยบาย (IT Policy) ละนวทางการพัฒนา
ระบบทคนลยีสารสนทศ (IT Road Map) วางผนการนำ
ทคนลยีสารสนทศที่หมาะสมมาประยุกต฿ชกับ ธพว. ดย฿ห
สอดคลองกับทิศทาง ละผนดำนินธุรกิจของ ธพว.
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คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนีๅ
1. พิจารณากำหนดหลักการกำกับดูลกิจการที่ดี฿นการ
ดำนินงานของ ธพว. ฿หกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดย
พัฒนาละสงสริม฿หบคุ ลากรของ ธพว. ขา฿จ฿นการปฏิบตั ติ าม
หลักการกำกับดูลกิจการที่ดี ละตามหลักกณฑการกำกับของ
หนวยงานอื่นที่กี่ยวของ
2. กำกับดูล ละสงสริม฿หการปฏิบัติงานของ ธพว.
มีความสอดคลองกับหลักการกำกับดูลกิจการที่ดี
3. ประมินผล ละทบทวนนยบายดานการกำกับดูล
กิจการที่ดีของ ธพว. อยางตอนื่อง ฿หสอดคลองกับนวทาง
ปฏิบัติตามหลักสากล ละขอสนอนะของกระทรวงการคลัง
4. ฿หคำนะนำกี่ยวกับการดำนินการของ ธพว. กฝาย
จัดการ ละคณะกรรมการที่กี่ยวของ฿นการนำหลักการกำกับ
ดูลกิจการที่ดีมา฿ช฿นการปฏิบัติงาน฿หกิดประสิทธิภาพ
5. พิจารณาตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอย พื่อทำหนาที่
สนับสนุนงานกำกับดูลกิจการที่ดี
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1. มีอำนาจรวมลงทุนตามจำนวนงินละสัดสวนทีก่ ำหนด
ไว฿นขอบังคับ วาดวยการรวมลงทุน ดยพิจารณางือ่ นไขสำหรับ
การรวมลงทุน ซึ่งรวมถึงประภทละวงงินรวมลงทุนระยะวลา
คาธรรมนียม หรือผลประยชนตอบทนการลงทุน การบิกงิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
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พือ่ ชำระคาหุน การชำระหนีๅ การถอน หรือการจำหนายสวนรวม
ลงทุน หรือหุนที่รับรวมลงทุน การบอกลิกสัญญา การปรับ
ครงสรางหนีๅอื่นๆ ที่กี่ยวของ฿หปนไปตามขอบังคับละ
นยบายที่คณะกรรมการ ธพว. กำหนด
2. มีอำนาจอนุมัติ ผอนผัน หรือปลี่ยนปลงหลักกณฑ
งื่อนไขละวิธีการรวมลงทุนรวมทัๅงการลด หรือพิ่มวงงิน
รวมลงทุน ภาย฿ตวงงินรวมลงทุนตอรายไมกิน 30 ลานบาท
ภาย฿ตขอ บังคับวาดวยการรวมลงทุน
3. พิจารณาการออกจากการรวมลงทุน (Exit) หรือการ
สงฟองดำนินคดีกับบริษัทที่ธนาคารขารวมลงทุน
4. พิจารณากำหนดนยบายการลงทุนสำหรับกองทุนรวม
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ลงทุนหรือกองทรัสต (Private Equity Trust) ตามนยบายของ
ภาครัฐ
5. คัดลือกละอนุมัติการรวมลงทุนจากการนำสนอของ
ผูบริหารกองทรัสต
6. กำกับ ดูล การดำนินงานของทรัสตีละผูบริหาร
กองทรัสต฿หปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตัๅงกองทรัสต
7. มีอำนาจตงตังๅ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะทำงาน พื่อดำนินการ฿ดๆ ที่กี่ยวกับการรวมลงทุน
8. รายงานผลการรวมลงทุน฿หคณะกรรมการ ธพว. ทราบ
อยางนอยปละครัๅง
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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44,333

120,000

102,667

120,000

120,000

120,000

102,667

120,000

110,000

17,333

17,333

120,000

นางสาวนีย กมลบุตร

นายลวรณ สงสนิท

นายอนุสรณ มุทราอิศ

นายสรี นนทสูติ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑกยูร

นายชาญวิทย นาคบุรี

นายทวีศักดิ์ ฟุงกียรติจริญ

นางพูนสุข มุสิกลัด

นายพรลิศ ลัธธนันท

นายประกิจ ชีพภักดี

นางจรี วุฒิสันติ

นายมงคล ลีลาธรรม

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,170,000

110,000

20,000

20,000

100,000

110,000

100,000

100,000

110,000

100,000

100,000

110,000

40,000

25,000

125,000

คาเบีๅยประชุม
คณะกรรมการ
ธพว. รายเดือน
(รวม)

บริหาร

1,145,000

ประธาน
(13/14)
ประธาน
(3/3)
กรรมการ
(6/6)
กรรมการ
(17/18)
กรรมการ
(12/15)
กรรมการ
(14/18)
กรรมการ
(17/18)
กรรมการ
(15/18)
กรรมการ
(15/15)
กรรมการ
(18/18)
กรรมการ
(16/18)
กรรมการ
(3/3)
กรรมการ
(3/3)
กรรมการละ
ลขานุการ
(18/18)
452,500

กรรมการ
(1/1)
กรรมการละ
ลขานุการ
(24/24)

กรรมการ
(23/23)
กรรมการ
(3/5)

ประธาน
(9/10)
กรรมการ (5/7)
ประธาน (14/17)

(จำนวนครัๅงที่ขา/
(จำนวนครัๅงที่ขา/
จำนวนครัๅงที่ประชุม) จำนวนครัๅงที่ประชุม)

ธนาคาร

370,833

กรรมการ
(14/14)
ประธาน
(14/14)

กรรมการ
(11/14)

กรรมการ

(จำนวนครัๅงที่ขา/
จำนวนครัๅงที่ประชุม)

ตรวจสอบ

150,000

กรรมการ
(18/18)

ประธาน
(16/16)

ประธาน
(2/2)

(จำนวนครัๅงที่ขา/
จำนวนครัๅงที่ประชุม)

150,000

ประธาน
(1/1)

ประธาน
(11/12)

(จำนวนครัๅงที่ขา/
จำนวนครัๅงที่ประชุม)

267,500

ประธาน
(2/2)

กรรมการ
(2/2)
กรรมการ
(11/11)

ประธาน
(11/11)
กรรมการ
(4/13)

(จำนวนครัๅงที่ขา/
จำนวนครัๅงที่ประชุม)

การเขาประชุม และการรับคาเบีๅยประชุม ของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กิจการสัมพันธ
สรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

หมายหตุ
1. การจายคาตอบทนคณะกรรมการปนไปตามบันทึกสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) บันทึกขอความที่ กค 0805/1630 ลว. 24 พ.ค. 2547
2. คณะกรรมการ ธพว. ครบวาระการดำรงตำหนงมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2560 ละ ไดรับการตงตัๅงขึๅน฿หม฿นการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัๅงที่ 1/2560 มื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560
3. นายสมชาย หาญหิรัญ ลาออกจากตำหนงประธานกรรมการ ธพว. มีผลมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560
4. กรรมการ ธพว. ทีค่ รบวาระการดำรงตำหนงมือ่ วันที่ 8 พ.ย. 2560 จำนวน 2 ทาน ไดก นายอนุสรณ มุทราอิศ ละ นายทวีศกั ดิ์ ฟุง กียรติจริญ
5. นายประกิจ ชีพภักดี ไดรบั การตงตังๅ ปนประธานคณะกรรมการกำกับดูลกิจการทีด่ ี มีผล฿ชบงั คับตังๅ ตวนั ที่ 1 ธ.ค. 2560

1,328,333

34,667

นายพสุ ลหารชุน

2

คาตอบแทน-คาเบีๅยประชุม

179,333

คาตอบแทน
รายเดือนรวม
(12 เดือน)

นายสมชาย หาญหิรัญ

ชื่อ-นามสกุล

1

ลำดับ

ตารางสรุปการเขารวมประชุม และคาตอบแทนคณะกรรมการ ธพว.
และกรรมการบริหาร ในการประชุม ป 2560

-

ประธาน
(11/11)

(จำนวนครัๅงที่ขา/
จำนวนครัๅงที่ประชุม)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

20,000

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ
( 2/3 )

กรรมการ
( 1/3 )
ประธาน
(3/3)

(จำนวนครัๅงที่ขา/
จำนวนครังๅ ที่ประชุม)

กำกับดูแลกิจการที่ดี

-

ประธาน
(2/2)

(จำนวนครัๅงที่ขา/
จำนวนครัๅงที่ประชุม)

รวมลงทุน
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ธพว. ไดดำนินการกี่ยวกับการปดผยขอมูลขาวสารของ
ธพว. สูส าธารณชนตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 อยางครบถวนละตอนื่อง พื่อ฿หกิดประยชนก
ประชาชน฿นการขาถึงขอมูลขาวสารของ ธพว. ดยสาระสำคัญ
ของการดำนินการสรุปไดดังนีๅ
1. ธพว. ไดตงตัๅงคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ดย฿หมี
อำนาจหนาที่฿นการกำหนดหลักกณฑ ละคูมือปฏิบัติกี่ยวกับ
ประภทขอมูลขาวสารของ ธพว. ทังๅ ดานบริหาร การจัดระบบ ละ
การ฿หบริการขอมูลขาวสารของ ธพว. รวมถึงการดำนินการตาม
ระบียบวาดวยการจัด฿หมีขอมูลขาวสารของ ธพว. สูสาธารณชน
฿หปนไปตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ธพว. ประกาศผยพรครงสรางองคกร คณะกรรมการ
ผูบ ริหารของ ธพว. ละอำนาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตธิ นาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
พ.ศ. 2545 พือ่ ฿หประชาชนทัว่ ไปสามารถตรวจคนหาได฿นวใบไซต
www.smebank.co.th
3. ธพว. ประกาศการประกวดราคาละสอบราคาพื่อการ
จัดซืๅอจัดจางของ ธพว. ประกาศยกลิก ละประกาศผลรายชื่อ
ผูช นะการประกวดราคาละสอบราคา ไว฿นวใบไซตของ ธพว. ละ
บริวณที่ติดปายประชาสัมพันธ ณ อาคาร SME Bank Tower
4. ธพว. ปดชองทาง฿หประชาชนสามารถสอบถามขอมูล
ขาวสารละบริการ หรือนะนำขอมูลการ฿ชบริการ หรือรองรียน
รื่องตางๆ ผาน Call Center 1357 ละสื่อสังคมออนไลน ไดก
1) facebook : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
หงประทศไทย 2) twitter SME Development Bank
3) YouTube : SME Devlelopment Bank 4) LINE@: SME
Development Bank
5. ธพว. ไดนำสงรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฿หกบั สำนักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ อยางตอนื่องปนประจำทุกป

6. ธพว. ป ด ผยข อ มู ล ของ ธพว. ละข อ มู ล ลู ก ค า ก
หนวยงานภาครัฐละอกชน รวมถึงบุคคลภายนอกตามที่รองขอ
ดยสามารถรองขอตรวจสอบขอมูลจากธนาคารได ภาย฿ตขอ
บังคับของกฎหมายละหลักการพิจารณาของธนาคาร ดังนีๅ
6.1 หน ว ยงานที ่ ม ี อ ำนาจตามกฎหมาย฿นการขอ
ตรวจสอบขอมูลหรือรียกอกสารหลักฐาน หรือ
ขอ฿หพนักงาน ธพว. ไป฿หปากคำ฿นฐานะพยาน
บุคคล ไดก ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร
กรมสอบสวนคดีพิศษ สำนักงานตำรวจหงชาติ
สำนั ก งานคณะกรรมการคุ  ม ครองผู  บ ริ  ภค
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยละตลาดหลักทรัพย สำนักงาน
ป อ งกั น ละปราบปรามการทุ จ ริ ต ห ง ชาติ
สำนักงานปองกันละปราบปรามการฟอกงิน
สำนักงานปองกันละปราบปรามยาสพติดหงชาติ
สำนักงานการตรวจงินผนดิน ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ผูตรวจการผนดินของรัฐสภา
ธนาคารหงประทศไทย ปนตน
6.2 หนวยงานละบุคคลที่ไมมีอำนาจตามกฎหมาย
฿นการขอตรวจสอบข อ มู ล อาจป น หน ว ยงาน
ราชการละหนวยงานอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป
ดยสวน฿หญปนการรองขอตรวจสอบขอมูล
ส ว นบุ ค คล ซึ ่ ง ธนาคารไม ส ามารถป ด ผยได
นือ่ งจากพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัติวา หนวยงานของ
รัฐจะปดผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยู฿น
ความควบคุ ม ดู  ลของตนต อ หน ว ยงานของรั ฐ
หงอื่น หรือผูอื่น ดยปราศจากความยินยอม
ปนหนังสือจากจาของขอมูลที฿่ หไวลว งหนา หรือ
฿นขณะนัๅนไมได

ปจจัยที่มีผลกระทบหลักตอกิจการ
การปลี่ยนปลงภาวะวดลอม฿นการดำนินธุรกิจที่จะมี
ผลกระทบตอการดำนินงานงานของธนาคาร ละความสามารถ
฿นการดำนินธุรกิจของลูกคา ดยธนาคารมีการติดตามละ
ทบทวนปจจัยสี่ยงตางๆ ฿หสอดคลองกับสถานการณอยาง
สม่ำสมอ ดังนีๅ

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะศรษฐกิจไทยที่ติบตดวยรงขับคลื่อนจากภาค
การสงออกละการทองที่ยว ดยการติบต฿นสวนดังกลาว
ยังปนภาพการติบตบบกระจุกตัวอยู฿ นบางภาคอุตสาหกรรม
ละกลุม ธุรกิจขนาด฿หญทท่ี ำ฿หการลงทุนภาคอกชนริม่ กลับมา
ขยายตัว ขณะที่ธุรกิจ SMEs ละศรษฐกิจระดับฐานราก ยัง
ไมไดรับประยชนจากการขยายตัวของศรษฐกิจอยางตใมที่
ดยธนาคารไดติดตามปจจัยสี่ยงอื่นๆ พื่อประมินผลกระทบ
ดังกลาวอยางตอนื่อง อาทิ การลดลงของราคาสินคากษตรที่
สำคัญกระทบตอรายไดครัวรือน฿นภาคกษตรกรรม ความ
ไมนนอนของนยบายทางศรษฐกิจละการมืองของประทศ
สำคัญๆ ที่สงผลกระทบตอการสงออกของไทย ละการขใงคา
ของงินบาท
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีเทคนลยี
เปนตัวนำ

ความกาวหนาทางทคนลยีขามามีบทบาทตอการดำนิน
ธุรกิจ ประกอบกับพฤติกรรมของผูบ ริภคที่ ปลีย่ นไป มีนวนม
การทำธุรกรรมทางการงินผานชองทางออนไลนมากขึนๅ สอดคลอง
กับนยบายภาครัฐทีต่ อ งการพัฒนาครงสรางพืนๅ ฐานทางการงิน
พื่อลดตนทุนการจัดการงินสด฿นระบบการงินของประทศ
ละอกาสการขาถึงบริการทางการงิน ทำ฿หกิดบริการรูปบบ
฿หมๆ ตอภาคธุรกิจละประชาชน ดยที่ผานมาการขงขันการ
฿หบริการ นวัตกรรมทางการงิน ทังๅ จากสถาบันการงินละไม฿ช
สถาบันการงิน ดยฉพาะนวัตกรรมฟนทคขามาพิม่ ประสิทธิภาพ
฿นการดำนินงานกธุรกิจ รวมทัๅงพิ่มทางลือก฿นการ฿ชบริการ
ตางๆ ฿หกบั ลูกคาที่ นนความสะดวก รวดรใว ดวยคาบริการทีถ่ กู ลง
ทามกลางการปลี่ยนปลงหลานีๅ ทำ฿หธนาคารจำปน
ต อ งตรี ย มความพร อ มต อ รู ป บบการดำนิ น งาน฿หม ๆ
ดยปรับปรุงทคนลยีพื่อพิ่มประสิทธิภาพ฿นการทำงาน
ซึ่งผลักดัน฿หกิดคา฿ชจาย฿นการลงทุนที่พิ่มขึๅนสงผลตอตนทุน
ของธนาคาร฿นการบริหารจัดการ
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ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธพว. ไดนำหลักการบริหารความสี่ยงละการควบคุม
ภาย฿นตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM) นวทางของธนาคาร
หงประทศไทย (ธปท.) ละกระทรวงการคลังมาปนกรอบ฿น
การบริหารความสี่ยง ดยมีปาหมายพื่อ฿หการดำนินงานของ
ธพว. ปนไปตามปาหมายที่ไดกำหนดไวอยางมีสถียรภาพละ
มีธรรมาภิบาล สำหรับการดำนินงาน฿นปบัญชี 2560 ธพว. ได
กำหนดทิศทางละยุทธศาสตรการดำนินงานดานการบริหาร
ความสี่ยงพื่อสนับสนุน฿หการดำนินงานของ ธพว. ฿หบรรลุ
ตามวัตถุประสงคละปาหมายที่วางไวประกอบดวยประดใน
สำคัญๆ ดังตอไปนีๅ
1. ฿ชนวทางการบริหารความสี่ยงที่มีมาตรฐานปนที่
ยอมรับ฿หหมาะสมกับภาระกิจละกิจกรรมของ ธพว.
มีการจัดทำผนงานละกำหนดมาตรการจัดการความสีย่ ง
พื่อนำไปสูการปฏิบัติที่ปนไป฿นทิศทางดียวกัน ดยมีการ
ทบทวนนยบายละกระบวนการบริหารความสี่ยงที่ถือ฿ชอยู
อยางตอนือ่ ง พือ่ ฿หนยบายละกระบวนการบริหารความสีย่ ง
ของธนาคารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึๅน
2. ฿ชประยชนจากการบริหารความสี่ยงพื่อสรางอกาส
ทางธุรกิจ สรางมูลคาพิม่ กระจายความสีย่ ง ละลดการสูญสีย
ขององคกร
ธพว. มุง นนการจัดการระบบงานดานการบริหารความสีย่ ง
ทีส่ ำคัญๆ ดยการจัด฿หมรี ะบบบริหารความสีย่ ง การพัฒนาระบบ

บริหารความสี่ยงดานปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดกใบขอมูล
ความสียหายที่กิดจากความสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation
Loss Data) พือ่ ฿หมฐี านขอมูลสำหรับคำนวณความพียงพอของ
งินกองทุนตามนวทางมาตรฐานสากลตอไป มีการตรียมการ
จัดทำระบบตือนภัยลวงหนาของ ธพว. พื่อ฿ช฿นการกำกับ
ติดตาม ละสงสัญญาณตือนภัยที่มีความชื่อมยงกับปจจัย
ความสี่ยงสำคัญขององคกร
3. การบริ ห ารความสี่ยงป นความรั บ ผิ ดชอบของทุ ก
หนวยงาน ตัๅงตคณะกรรมการธนาคาร ฝายจัดการ ผูบริหาร
ละพนักงาน ธพว. ทุกคน ที่จะตองตระหนักละปฏิบัติจนกิด
ปนวัฒนธรรมองคกร
การ฿หความสำคัญ฿นรือ่ งของการสือ่ สาร การสราง ความรู
ความขา฿จ฿หกิดขึๅนกับผูมีสวนไดสวนสียของ ธพว. ฿นรื่อง
ที่กี่ยวของกับการกำกับดูลกิจการที่ดี การบริหารความสี่ยง
ละการควบคุมภาย฿น ผยพรผานชองทางตางๆ ชน วใบไซต
ของ ธพว. สือ่ สิง่ พิมพละรายงานตางๆ พือ่ สรางความตระหนัก
จนกิดปนวัฒนธรรมองคกร นอกจากนีๅ ธพว. ยังมีการบูรณาการ
งานดานการบริหารความสี่ยงขากับการบริหารจัดการองคกร
ภาย฿ตรูปบบการบูรณาการรวมกัน฿นรื่องของ Governance,
Risk Management ละ Compliance (GRC)
4. พัฒนาบุคลากรละครื่องมือ฿นการบริหารความสี่ยง
อยางตอนื่อง ทันตอสถานการณพื่อสูความปนมืออาชีพ฿น
การจัดการความสี่ยง฿หอยู฿นระดับที่ยอมรับได ละสามารถ

ตอบสนองตอปาหมายความสำรใจของธนาคาร
5. พื่อ฿หการบริหารความสี่ยงของ ธพว. ปนไปตาม
หลักการบริหารความสี่ยงทั่วทัๅงองคกร (Enterprise Risk
Management: ERM) ธพว. จึงดำนินการปลูกฝงการบริหาร
ความสี่ยง฿หปนวัฒนธรรมขององคกร รวมถึงกำหนด฿หทุก
ภาคสวนตังๅ ตกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความสีย่ ง
ฝายจัดการ ละสวนงานตางๆ มีสว นรวม฿นการบริหารความสีย่ ง
ของธนาคารอยางตอนื่อง
• ระดับคณะกรรมการ คณะกรรมการ ธพว. ไดมี
การตงตังๅ คณะกรรมการบริหารความสีย่ ง (Risk
Management Committee: RMC) ประกอบดวย
ผูทนกรรมการ ธพว. กรรมการผูจัดการ ละ
ผูบริหารระดับสูงปนกรรมการ ดยทำหนาที่
กำหนดนยบายกลยุ ท ธ กรอบ฿นการบริ ห าร
ความสี่ยง ทบทวนปจจัยสี่ยงกำหนดกลยุทธ
ผนบริหารความสี่ยง ติดตามกำกับการบริหาร
ความสี่ยง฿หปนไปตามนยบายละกลยุทธ฿ห
อยู฿ นระดับทีย่ อมรับได ตลอดจนทำหนาทีท่ บทวน
ละประมินความพียงพอของระบบควบคุม
ภาย฿นของ ธพว.
• ระดับฝายจัดการ ผูบริหารระดับสูงของ ธพว. ที่
ดูลสวนงานตางๆ ทำหนาที่฿นการกำกับดูล
การบริ ห ารความสี ่ ย งของส ว นงาน฿นสั ง กั ด
ตลอดจนมีสว นรวม฿นการบริหารความสีย่ ง ผาน
การปนคณะกรรมการตางๆ
• ระดับสวนงาน สวนงานจาของความสีย่ ง (Risk
Owner) ทำหน าที ่ ฿ นการประมิน ความสี ่ยง
การควบคุมภาย฿นดวยตนอง (Risk Control
Self-Assessment : RCSA) ภาย฿ตการกำกับ
ดูลของผูบริหารหนวยงาน ฿หปนไปตามกรอบ
นยบายการบริหารความสีย่ ง พือ่ ฿หการปฏิบตั งิ าน
ของสวนงานปนไปตามปาหมายที่ไดกำหนดไว
นอกจากนีๅ ธพว. ยังมีฝายบริหารความสี่ยง ทำหนาที่ดูล
รับผิดชอบงานทางดานการบริหารความสี่ยง฿นภาพรวม คือ
฿หความรูละคำนะนำกี่ยวกับการบริหารความสี่ยงกับ
หนวยงานตางๆ สนอนยบายการบริหารความสีย่ งละกำหนด
กรอบการบริหารความสีย่ ง ตลอดจนติดตามกำกับดูลรวบรวม
ผลการบริหารความสี่ยง ละรายงานสถานะความสี่ยงดาน
ตางๆ ของ ธพว. ละนำสนอคณะกรรมการบริหารความสี่ยง
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ปจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ธพว. กำหนดการบริหารความสี่ยง ดยจัดกลุมความสี่ยง
ตามนวทางธนาคารหงประทศไทย ละกระทรวงการคลัง
ปน 2 กลุมหลัก 6 ประภทความสี่ยง คือ กลุมความสี่ยงดาน
การงิน (Financial Risk) ไดก ความสีย่ งดานครดิต ความสีย่ ง
ดานตลาด ละความสี่ยงดานสภาพคลอง ละกลุมความสี่ยง
ทีไ่ มกีย่ วของกับการงิน (Non Financial Risk) ไดก ความสีย่ ง
ดานกลยุทธ ความสี่ยงดานปฏิบัติการ ละความสี่ยงดานการ
กำกับละปฏิบัติตามกฎกณฑ ฿นป 2560 ธพว. มีการระบุ
ปจจัยสี่ยงระดับองคกรจากการประมินละวิคราะหปจจัย
ภาย฿นละปจจัยภายนอกอยางครบดานตามกลุมละประภท
ความสี่ยงสำคัญขางตนซึ่ง ธพว. ไดจัดทำผนภูมิความสี่ยง
(Risk Map) พือ่ ปนครือ่ งมือ฿นการบูรณาการชือ่ มยงความสีย่ ง
ทุกดานขาดวยกันอยางปนระบบทั่วทัๅงองคกร ตามหลักการ
บริหารความสีย่ งทัว่ ทังๅ องคกร (Enterprise Risk Management
: ERM)
ความเสีย่ งดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความสี่ยงที่กิดจากการ
กำหนดผนกลยุทธ ผนการดำนินงานละการนำไปปฏิบัติที่
ไมหมาะสมหรือสอดคลองกับปจจัยภายนอก ละสภาพวดลอม
ภายนอก อันสงผลกระทบตอรายได งินกองทุน หรือการดำรงอยู
ของกิจการ หรือปนการพิจารณาวาสิง่ ทีธ่ นาคารทำอยู หรือคิดที่
จะทำ มีผลตอความอยูร อดจริญติบตอยางมัน่ คงขใงรงหรือไม
ธพว. ไดมีการดำนินการบริหารความสี่ยงดานกลยุทธ
ดยสรุปได ดังนีๅ
1. การกำหนด/ทบทวนนยบายการบริหารความสี่ยง
ดานกลยุทธ พื่อปนกรอบนยบายละนวทางการบริหาร
ความสี่ยงดานกลยุทธ สำหรับ฿ช฿นการบริหารละควบคุม
ความสี่ยงดานกลยุทธของธนาคาร
2. การกำหนดกลยุทธละปาหมายของ ธพว. ดยนำ
ขอมูลจากการวิคราะหสภาพวดลอมภาย฿นละภายนอก ดย
฿ช SWOT Analysis อาทิ ผลการดำนินงานละสถานการณ
ปจจุบันของ ธพว. ภาวะศรษฐกิจ สถานการณของธุรกิจ SMEs
นยบายของรัฐบาล ละปจจัยความสีย่ งตางๆ ของ ธพว. ปนตน
มา฿ชประกอบ฿นการกำหนดปาหมายละกลยุทธของ ธพว.
รวมทังๅ กระบวนการ฿นการติดตามผลการดำนินงานปรียบทียบ
กับปาหมายตางๆ ละกำกับดูลการดำนินงาน฿หปนไปตาม
ปาหมาย
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3. การนำนวทางการบริหารความสี่ยงตามนวทาง
COSO มา฿ช฿นกระบวนการจัดทำผนบริหารความสี่ยงของ
ธพว. ซึ่งสอดคลองตามนวทางของระบบการประมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ ดยมีการชื่อมยงการบริหารความสี่ยงขากับ
ปาหมายละผนกลยุทธของ ธพว. ดย ธพว. ไดมกี ารวิคราะห
ความสี่ยง ประมินความสี่ยงจากทัๅงปจจัยภาย฿นละภายนอก
ซึง่ อาจจะสงผลกระทบตอปาหมายของผนธุรกิจ ธพว. กำหนด
ระดับความสีย่ งทีย่ อมรับได (Risk Appetite) ละระดับความสีย่ ง
ที่ยอม฿หบี่ยงบนได (Risk Tolerance) มีการจัดทำผนภูมิ
ความสี่ยง (Risk Map) ละจัดทำผนจัดการความสี่ยง พื่อ
ลดระดับความสี่ยง฿หอยู฿นระดับความสี่ยงที่ยอมรับได ละ
ชวยสนับสนุน฿หบรรลุปาหมายของ ธพว. นอกจากนีๅ ธพว. จะมี
การรายงานติดตามผลการบริหารความสีย่ งสนอตอคณะกรรมการ
ที่กี่ยวของปนรายไตรมาส รวมทัๅงมีการทบทวนผนบริหาร
ความสี่ยงระหวางป พื่อ฿หมั่น฿จวาไดมีการบริหารจัดการ
ความสี่ยงอยางหมาะสม
4. การติดตามละรายงานสถานะความสี่ยงดานกลยุทธ
ตอคณะกรรมการที่กี่ยวของอยางสม่ำสมอ ดยรายงาน฿ห
คณะกรรมการบริหารความสี่ยงทราบปนรายดือน พื่อจะได
มีการกไข หรือกำหนดนวทาง฿นการดำนินการ฿หบรรลุ
ปาหมายที่กำหนด
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
ความสี่ยงดานครดิต หมายถึง ความสี่ยงที่กิดจากลูกคา
หรือคูสัญญาของ ธพว.ไมสามารถชำระหนีๅคืนหรือไมปฎิบัติตาม
สัญญาที่ตกลงไวกับ ธพว. รวมถึงอกาสที่คูสัญญาจะถูกปรับลด
ความนาชื่อถือ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอผลการดำนินงาน
ละฐานะของงินกองทุนของ ธพว.
ธพว. ไดดำนินกระบวนการบริหารความสี่ยงดานครดิต
฿นป 2560 ที่สอดคลองกับนวทางการกำกับดูลดยธนาคาร
หงประทศไทย กลาวดยสรุป ดังนีๅ
1. การจัดการกอนรับความสี่ยงดานครดิต พื่อ฿หการ
บริหารความสี่ยงที่ดีละสอดคลองกับปาหมายละพันธกิจ
การขยายฐานลูกคาสินชื่อพื่อชวยหลือผูประกอบการขนาด
กลางละขนาดยอม การออกผลิตภัณฑหรือมาตรการ฿หมๆ ของ
ผลิตภัณฑสินชื่อที่สอดคลองกับพันธกิจหลักละปนไปตาม
นวนยบายภาครัฐบาล ดยผานกระบวนการออกผลิตภัณฑ
ที่มีการประมินความสี่ยงผานคณะทำงานกลั่นกรองการออก
ผลิตภัณฑ ละนำสนอผลิตภัณฑตอคณะกรรมการความสี่ยง
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พื่ออนุมัติหในชอบกอนออกผลิตภัณฑ สวนกระบวนการอนุมัติ
สินชื่อของกลุมพอรตที่ปลอย฿หมตัๅงตป 2558 นัๅน จะผาน
ระบบ check and balance ฿นลักษณะอำนาจอนุมัติที่ปน
ระบบ “co-sign” ที่สอดคลองกับนยบายการอำนวยสินชื่อที่ดี
หมาะสมกับสินชื่อรายยอยละยังดำรง฿นพันธกิจที่มุงนน
สินชื่อที่สนับสนุนการติบตของผูประกอบการขนาดกลางละ
ขนาดยอมผานการคๅำประกันดย บสย.
฿นป 2560 ธพว. มีการบริหารการกันสำรองที่พิ่มขึๅน
฿นลักษณะรายกลุมที่ยังไมปน NPL มีการติดตามกำกับดูล
อยาง฿กลชดิ รือ่ งการดำรงงินกองทุนตอสินทรัพยสีย่ งตามกณฑ
Basel II ละรายงานตอคณะกรรมการธนาคารทุก 6 ดือน
2. การระบุความสี่ยง ฿นป 2560 ทำการทดสอบความ
มนยำของครื่องมือวัดความสี่ยงลูกหนีๅสินชื่อรายตัวละ
คณะกรรมการบริหารความสีย่ งไดอนุมตั ิ ผนงานรือ่ งการพัฒนา
A score ฿หม พือ่ ฿ชปนครือ่ งมือพิม่ ประสิทธิภาพ฿นกระบวนการ
อำนวยสินชื่อรายยอย (วงงินไมกิน 15 ลานบาท) ที่ปน
ปาหมายหลักของธนาคาร
3. การกำกับดูลพอรต ธพว. ฿หความสำคัญดานการ
ดูลสถานะลูกคาอยาง฿กลชิดละการติดตามการคางชำระดย
ยกกลุมงานดานควบคุมคุณภาพสินชื่อ (Loan Monitoring)
พื่อชวยปองการการตกชัๅนหนีๅจนนำไปสูหนีๅดอยคุณภาพ มีการ
฿ชครื่องมือบริหารความสี่ยงกลาวดยสรุปคือ ทบทวนนยบาย
ละครื่องมือการกำกับความสี่ยง ดังนีๅ
3.1 กระบวนการบริหารพอรตละติดตามหนีๅ (Loan
Monitoring) ที่ บงตามลักษณะความสีย่ งละตัวปรับลดความสีย่ ง
ของตละกลุมพอรต การกำกับติดตามปนพิศษกับกลุมลูกหนีๅ
รายที่มีวงงินสูงพื่อลดหนีๅสียยอนกลับ (NPL Re-entry)
3.2 ตือนภัยดวยรายงาน First Date Not Paid รายดือน
ทีป่ ระกอบดวยการวิคราะหชิงลึกพือ่ นำไป฿ชปรับปรุงกณฑการ
อำนวยสินชือ่ ละสือ่ สาร฿หปน lesson learn ฿หกบั หนวยงานสินชือ่
3.3 การกำกับดูลคุณภาพ Early warning พื่อ
ปองกันการตกชันๅ หนีๅ ดยลำดับความสำคัญการติดตามกใบหนีๅ ละ
กไขหนีตๅ ามกลุม ทีม่ คี วามสีย่ งละมีอกาสความสียหายสูงกอน
3.4 ปรัปปรุงการกำกับดูลระดับพดานราย อุตสาหกรรม
ดวยขอมูลจากภายนอกพือ่ ฿หขอ มูล฿นการกำหนดพดานสะทอน
ความสีย่ งทีด่ ยี ง่ิ ขึนๅ จัด฿หมกี ารทดสอบผลการ฿ชของกลไกพดาน
ระหวางปทำ฿หการบริหารจัดการปรับปรุงการปรับพดานลวงหนามี
ประสิทธิภาพมากขึนๅ นอกจากนียๅ งั มีการกำกับพดานลูกหนีกๅ ารคา
ฟคตอริง่ พือ่ ลดความสีย่ งรือ่ งการกระจุกตัวของลูกหนีกๅ ารคาดวย

3.5 Industry Rating มีการทบทวนขอมูลดานปจจัย
ดานความชื่อมั่นอุตสาหกรรมละปจจัยดานความสี่ยง NPL
฿หทันสมัย ละจัดหมวดหมูอุตสาหกรรมพื่อ฿หครอบคลุม
หมวดอุตสาหกรรมทีล่ ะอียดขึนๅ พิม่ ประสิทธิภาพละมาตรฐาน
การอำนวยสินชื่อ
4. การบริหารจัดการหนีๅ NPL พื่อ฿หสามารถลด NPL
ตามปาหมายขององคกร มีการรงดำนินการทางกฎหมายกับ
กลุมที่ปน NPL Re-entry ปนปาหมายหลักซึ่งปนกลุมพอรต
ที่มีภาระหนีๅสูงละไม฿หความรวมมือ฿นการจรจา อันจะนำไป
สูการปดบัญชีจากการคลม บสย. การยึดทรัพย สืบทรัพย ขาย
ทอดตลาดละตัดหนีสๅ ญ
ู ฿นขณะทีก่ ารประนอมหนีๅ ละจรจากับ
กลุมลูกหนีๅรายยอยที่ยังมีกระสงินสดพียงพอที่จะชำระหนีๅ
ไดตามสัญญาปรับปรุงหนีๅ พื่อ฿หลูกหนีๅสามารถดำนินธุรกิจ
ตอไปได ละธนาคารยังสามารถควบคุมการตกชัๅนของ NPL
฿นภาพรวม฿หอยู฿นปาหมาย NPL ที่กำหนดไว
ธพว. มี ก ารติ ด ตามละรายงานผลการดำนิ น งานของ
วงจรพอรตสินชื่อที่คลื่อนไหวปนรายดือน นอกจากการนน
ที่ติดตามรายงานพอรต฿นทุกสถานะของวงจรสินชื่อลว ยังได
นำสนอนวนมละบทวิคราะหชิงคุณภาพดยยกกลุมราย
วงงินทีม่ ากกวา 15 ลานบาท ละนอยกวา 15 ลานบาท ซึง่ ปน
รายยอย พื่อ฿หผูบริหารระดับสูงหใน risk proﬁle ชิงลึกของ
ตละกลุม สามารถนำไปกำหนดทิศทางการวางผนขยายสินชือ่
รวมไปถึงนวทางพื่อปรับปรุงกระบวนการการบริหารจัดการ
หนีๅที่ตองระมัดระวังปนพิศษซึ่งตองการการติดตาม฿กลชิด
กลุมลูกหนีๅที่ออนอจากการปรับครงสรางหนีๅ
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
ความสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความสี่ยง
ที่ธนาคารอาจไดรับความสียหาย นื่องจากการปลี่ยนปลง
มูลคาของฐานะทัๅงที่อยู฿นงบดุล ละนอกงบดุลที่กิดจากการ
คลือ่ นไหวของอัตราดอกบียๅ ราคาตราสารทุน อัตราลกปลีย่ น
ละราคาสินคาภคภัณฑ
ธพว. ไดดำนินการบริหารความสี่ยงดานตลาด สอดคลอง
ตามนวทางของธนาคารหงประทศไทย ดยสรุปได ดังนีๅ
1. การกำหนดนยบายที่ กีย่ วของกับการบริหารความสีย่ ง
ดานตลาด ไดก นยบายการบริหารความสี่ยงดานตลาด
นยบายการบริหารความสี่ยงดานอัตราดอกบีๅย฿นบัญชีพื่อ
การธนาคาร ละนยบายการบริหารฐานะ฿นบัญชีพือ่ การคาละ
บัญชีพือ่ การธนาคาร พือ่ ปนกรอบนยบายละ฿ชปนนวทาง
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สำหรับการบริหารละควบคุมความสี่ยงดานตลาดของธนาคาร
2. การพัฒนาครื่องมือ฿นการวัดละประมินความสี่ยง
ดานตลาด อาทิ
• การวิ  คราะห ค วามตกต า งของระยะวลา
กำหนดอัตราดอกบีๅย฿หม หรืออายุสัญญา
คงหลือระหวางสินทรัพย หนีๅสิน ละรายการ
นอกงบดุล (Repricing Gap) การพิจารณา
ผลกระทบของการปลี่ยนปลงอัตราดอกบีๅย
ตอรายได ละมูลคาทางศรษฐกิจของธนาคาร
• การวัดผลกระทบของการปลี่ยนปลงปจจัย
สี่ยงตางๆ อาทิ การวัดผลกระทบจากการ
ปลี่ยนปลงอัตราผลตอบทน฿นตลาดตราสาร
หนีๅที่มีตอราคาตราสารหนีๅ (DV01) การประมิน
มูลคายุติธรรมของตราสารหนีๅ ละธุรกรรม
งินตราตางประทศ
3. การติดตามละควบคุมความสี่ยงดานตลาด ดย
มีการดำนินการ ดังนีๅ
• การกำหนดพดานความสีย่ งดานตลาด (Market
Risk Limits) ละมีการทบทวนปนประจำทุกป
พื่อ฿หพดานความสี่ยงมีความหมาะสม
• การจัดทำรายงานสถานะการลงทุน ละรายงาน
สถานะความสีย่ งดานตลาด สนอตอคณะกรรมการ
ละผูบริหารที่กี่ยวของอยางสม่ำสมอ
• การควบคุ ม ดู  ลความสี ่ ย งด า นตลาดดย
ผูบริหารละคณะกรรมการที่กี่ยวของ ไดก
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยละหนีๅสิน ละ
คณะกรรมการบริหารความสี่ยง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
ความสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง
ความสี่ยงอันกิดจากการที่ธนาคารไมสามารถชำระหนีๅสินหรือ
ภาระผูกพันมื่อถึงกำหนด นื่องจากไมสามารถปลี่ยนสินทรัพย
ทีม่ อี ยู ปนงินสดไดทนั วลา หรือไมสามารถจัดหางินทุนไดอยาง
พียงพอ หรือสามารถหางินมาชำระไดตดว ยตนทุนทีส่ งู กินกวา
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดละงินกองทุน
ของธนาคาร
ธพว. ไดดำนินการบริหารความสี่ยงดานสภาพคลอง
สอดคลองตามนวทางของธนาคารหงประทศไทย ดยสรุปได
ดังนีๅ
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1. การกำหนดนยบายการบริ ห ารความสี ่ ย งด า น
สภาพคลอง พื่อปนกรอบนยบายละ฿ชปนนวทางสำหรับ
การบริหารละควบคุมความสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร
2. การพัฒนาครื่องมือ฿นการวัดละประมินความสี่ยง
ดานสภาพคลอง อาทิ
• การจัดทำรายงานฐานะสภาพคลองสุทธิ (Liquidity
Gap)
• การวัดละประมินความสี่ยงดานสภาพคลอง
ดย฿ชอัตราสวนทางการงิน ชน อัตราสวนการ
กระจุกตัวของลูกคางินฝากราย฿หญ การดำรง
สินทรัพยสภาพคลอง ละ Mismatch ปนตน
3. การติดตามละควบคุมความสี่ยงดานสภาพคลอง
ดยมีการดำนินการ ดังนีๅ
• การกำหนดพดานความสี่ยงดานสภาพคลอง
(Liquidity Risk Limits) ละมีการทบทวน
ปนประจำทุกป พื่อ฿หพดานความสี่ยงมี
ความหมาะสม
• การจัดทำรายงานสถานะความสีย่ งดานสภาพคลอง
สนอตอคณะกรรมการละผูบริหารที่กี่ยวของ
อยางสม่ำสมอ
• การควบคุมดูลความสี่ยงดานสภาพคลอง
ดยผู  บ ริ ห ารละคณะกรรมการที ่  กี ่ ย วข อ ง
ไดก คณะกรรมการบริหารสินทรัพยละหนีๅสิน
ละคณะกรรมการบริหารความสี่ยง
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ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
การบริหารความสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
หมายถึง ความสี่ยงที่กอ฿หกิดความสียหาย อันนื่องมาจาก
ขาดการกำกับดูลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาล฿นธนาคาร
ละขาดการควบคุมภาย฿นที่ดี ดยอาจจะกี่ยวของกับกระบวน
การปฏิบตั งิ านภาย฿น ผูป ฏิบตั งิ าน ระบบงาน หรือปจจัยภายนอก
ตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบ฿นทางลบตอรายได ละงินกองทุน
ของธนาคาร ตไมรวมความสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ละความสี่ยงดานชือ่ สียง (Reputational Risk)
ธพว. ไดดำนินการบริหารความสี่ยงดานปฏิบัติการ
สอดคลองตามนวทางของธนาคารหงประทศไทย พือ่ ลดหรือ
ควบคุมความสี่ยงที่อาจกิดขึๅนดยกำหนดมาตรการปองกัน฿น
สวนของงานประจำซึ่งจัด฿หมีระบบการควบคุมภาย฿นที่ดี
ดยสรุปได ดังนีๅ
1. ธนาคารมีการกำหนดนยบายที่กี่ยวของกับการ
บริหารความสี่ยงดานปฏิบัติการ ฿หมีความสอดคลองตาม
นวทางที่ธนาคารหงประทศไทยกำหนดไวลวอยางครบถวน
ไดก นยบายการบริหารความสี่ยงดานปฏิบัติการ นยบาย
การบริหารความตอนื่องทางธุรกิจ นยบายการ฿ชบริการจาก
บุคคลภายนอก ละนยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนทศ
2. การกำหนดนยบายที่ กีย่ วของกับการบริหารความสีย่ ง
ดานการปฏิบตั ติ ามกฎกณฑ ไดก นยบายการบริหารความสีย่ ง
ดานการปฏิบตั ติ ามกฎกณฑ นยบายการปองกันละปราบปราม

การฟอกงินละการสนับสนุนทางการงินกการกอการราย
นยบายการบริหารความสีย่ งดานการฟอกงิน ละการสนับสนุน
ทางการงินกการกอการราย ละนยบายการรับลูกคา
3. การพั ฒ นาครื ่ อ งมื อ หรื อ นวทาง฿นการวั ด ละ
ประมินความสี่ยงดานปฏิบัติการ อาทิ
• จัดการอบรม฿หพนักงานมีความรูความขา฿จ
ละสรางความตระหนักกี่ยวกับความสี่ยง
ดานปฏิบัติการ฿นระดับพนักงาน รวมถึงระดับ
บริหารตลอดจนการฝຄกอบรมพนักงานอยาง
ปนรูปธรรมพื่อ฿หระบบงานมีประสิทธิภาพ
• กำหนด฿ห ท ำการประมิ น ผลการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน฿นทุกหนวยงานดยการประมิน
การควบคุมความสี่ยงดวยตนอง (RCSA) อยาง
ตอนื่องปนประจำทุกป
4. ธนาคารมีการตรียมความพรอมรับมือกับความสี่ยง
ที่อาจกิดขึๅน฿นอนาคตอันจะสงผลกระทบตอการ฿หบริการ
กลูกคาของธนาคาร ดยมีกรอบนวทางการบริหารความ
ตอนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
ปนรูปบบวงจรการบริหารจัดการความตอนื่องทางธุรกิจ
(BCM Life Cycle) พื่อ฿หกิดการพัฒนาอยางตอนื่องภาย฿ต
องคประกอบ ดังนีๅ
• มี ก ารจั ด ทำละทบทวนนยบายการบริ ห าร
ความตอนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management Policy : BCM) ละกำหนด
฿หมีผนรองรับการดำนินธุรกิจอยางตอนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP) ละ
ผนผชิญหตุละการฟนฟู (Faced events
& Restore Plan : FRP) สำหรับปนกรอบ฿นการ
บริหารจัดการ ตลอดจนการกำหนดครงสราง
หนาที่ความรับผิดชอบของผูที่กี่ยวของ
• ปลูกฝง BCM ฿หปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมองคกร
• มีกระบวนสรางความรูความขา฿จสภาพของ
ธนาคารว า จะรั บ ผลกระทบทางธุ ร กิ จ หรื อ
ความสีย่ งไดมากนอยพียง฿ดดยมีการวิคราะห
ผลกระทบทางธุ ร กิ จ (Business Impact
Analysis – BIA) พื่อพิจารณาความสำคัญ
ต ล ะผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ก าร กระบวนการละ
กิ จ กรรมของธนาคาร ละทำความข า ฿จ
ผลกระทบที ่  กิ ด ขึ ๅ น หากกิ ด การหยุ ด ชะงั ก
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รวมถึงความจำปน฿นการรงกูคืนตามลำดับ
ความสำคัญของงาน พื่อไม฿หกิดผลกระทบ
ตอการ฿หบริการกลูกคา คูคา หรือสี่ยงตอการ
ถูกฟองรอง มีการตัๅงสมมติฐานของความสี่ยง
จากสถานการณตาง ๆ ที่อาจจะกิด฿นอนาคต
ละสงผลกระทบตอการดำนินธุรกิจของธนาคาร
พื่อรับมือกับความไมนนอนนัๅนๆ ได
• มี ก ารกำหนดกลยุ ท ธ ก ู  ค ื น การดำนิ น งาน
(Recovery Strategy) ละนวทาง฿นการ
ตอบสนองตอการหยุดชะงักของการดำนินงาน
ของธนาคาร
• พั ฒ นาละจั ด ตรี ย มวิ ธ ี ก ารตอบสนองต อ
หตุการณ฿นภาวะฉุกฉิน (Developing and
Implementing a BCM Response)
• มีการทดสอบ ปรับปรุง ละทบทวนผน BCP
(Exercising, Maintaining and Reviewing)
อยางสม่ำสมอ
5. การติ ด ตามละควบคุ ม ความสี ่ ย งด า นปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ดยมีการดำนินการ ดังนีๅ
• การจั ด ทำรายงานสถานะความสี ่ ย งด า น
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร สนอต อ คณะกรรมการบริ ห าร
ความสี่ยงอยางสม่ำสมอ
• การกำหนด฿ห ท ุ ก หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบต อ
การบริ ห ารความสี ่ ย งด า นปฏิ บ ั ต ิ ก ารของ
หนวยงานตนองดยการรายงานหตุการณ
ความสียหายตามนวทางของธนาคารหง
ประทศไทย พรอมทัๅงนวทางการกไขตอ
ฝายบริหารความสีย่ งของธนาคารพือ่ บูรณาการ
รวม฿นการหาสาหตุละนวทางกไข ละ
นำสนอตอคณะกรรมการบริหารความสี่ยง
รับทราบอยางตอนื่อง
ความเสีย่ งดานการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ (Compliance Risk)
ความสีย่ งดานการปฏิบตั ติ ามกฎกณฑ หมายถึง ความสีย่ ง
อันนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ระบียบปฏิบัติ ประกาศของทางการที่กี่ยวของ ซึ่งอาจสงผล
กระทบทำ฿หกิดความสียหายตอการดำนินงาน อาจทำ฿หสีย
ชื่อสียงละภาพลักษณ
ธพว. ตระหนักละ฿หความสำคัญ฿นการบริหารความสี่ยง
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ด า นการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎกณฑ ดยจั ด ทำนยบายบริ ห าร
ความสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎกณฑ ละมีหนวยงานกำกับ
การปฏิบัติงาน ทำหนาที่ควบคุมดูลการกำกับการปฏิบัติงาน
฿หปนไปตามกฎกณฑของหนวยงานกำกับดูลตางๆ ไดก
ธนาคารหงประทศไทย สำนักงานปองกันละปราบปรามการ
ฟอกงิน ละหนวยงานทางการอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
รวมถึง฿หคำปรึกษาดานการปฏิบัติงาน฿หปนไปตามกฎกณฑ
ละกฎหมาย รวมทัๅงสื่อสารกฎกณฑละกฎหมายที่ออก฿หม
หรือที่มีการปลี่ยนปลง฿หหนวยงานภาย฿น ธพว. ทราบ ละ
ปนหนวยงานกลาง฿นการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน
กำกับละหนวยงานทางการทีม่ อี ำนาจตามกฎหมายกับหนวยงาน
ภาย฿น ธพว. พื่อ฿หมั่น฿จไดวาการปฏิบัติงานสอดคลองตาม
กฎกณฑละกฎหมาย รวมถึงกฎกณฑภาย฿นของ ธพว.
การควบคุมภายใน
ธพว. ฿หความสำคัญกับระบบการควบคุมภาย฿นดยมี
การพัฒนาระบบการควบคุมภาย฿นอยางตอนื่องพื่อสนับสนุน
การดำนินธุรกิจของ ธพว. ฿หบรรลุวัตถุประสงคละปาหมาย
ที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงสุดนื่องจาก
ระบบการควบคุมภาย฿นปนครื่องมือดานการจัดการที่ชวย฿น
การปองกันละรักษาทรัพยสนิ ของธนาคาร การ฿ชทรัพยากรของ
ธนาคารปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ละชวย฿หการปฏิบตั งิ าน฿น
ขัๅนตอนตางๆ ปนไปอยางถูกตอง หมาะสม ดยฉพาะอยางยิ่ง
฿นสถานการณที่ตใมไปดวยการขงขัน฿นปจจุบัน กอปรกับการ
ที่กฎระบียบ ขอบังคับ มีการปลี่ยนปลงพิ่มขึๅนตอนื่องอยาง
มีนยั สำคัญของทังๅ หนวยงานกำกับละหนวยงานภาครัฐที่ กีย่ วของ
ธพว. จึงมีการปรับปรุงมาตรการควบคุมตางๆ ฿หมคี วามหมาะสม
กับสถานการณ สิ่งวดลอม ละความสี่ยงที่ปลี่ยนปลง
พรอมกับไดทำการประมินความพียงพอของระบบการควบคุม
ภาย฿น ดยกำหนด฿หสวนงานตางๆ ทัๅง฿นสำนักงาน฿หญละ
สวนภูมภิ าคนำการประมินความสีย่ งจากการควบคุมดวยตนอง
(Risk Control Self – Assessment : RCSA) มา฿ชปนครือ่ งมือ
฿นการดำนินงานดานการบริหารความสี่ยงละควบคุมภาย฿น
ตามระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดวยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. 2544 ละนวปฏิบตั ทิ ป่ี ระยุกต
จากระบบการควบคุมภาย฿นของ The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่ง
ครอบคลุมองคประกอบตางๆ ฿นการบริหารงานที่ปนที่ยอมรับ
ดยทั่วไป ดังนีๅ

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
คณะกรรมการ ละผูบริหาร ธพว. มีการสงสริมละ
สนับสนุนวัฒนธรรมองคกร฿หมีการนำหลักการ ละนวทาง
ปฏิบัติดานธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย ละมีจริยธรรม฿นการ
บริหารละการปฏิบตั งิ าน พือ่ ฿หบคุ ลากร฿นธนาคารกิดจิตสำนึก
ที่ดี฿นการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ฿หบรรลุวัตถุประสงค
ซึง่ ปนองคประกอบพืนๅ ฐานทีจ่ ะไปสริมองคประกอบการควบคุม
อื่นๆ พรอมทัๅง ฿หมีการกำกับดูลกิจการที่ดีมีความปรง฿ส มี
การปฏิบัติตามกฎหมายระบียบขอบังคับที่กี่ยวของ พื่อ฿หมี
สภาพวดลอมของการควบคุมภาย฿นที่ดีละหมาะสม ดังนีๅ
• จัดทำคูมือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผูบ ริหาร ละพนักงานของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหง
ประทศไทย พ.ศ. 2560 ดย฿หความสำคัญกับ
ความปรง฿ส (Transparency) ความพรอม
รับผิด (Accountability) ความปลอดจากการ
ทุจริต฿นการปฏิบัติงาน (Corruption–Free)
ความมีวัฒนธรรมคุณธรรม฿นองคกร (Integrity
Culture) ละความมีคุณธรรมการทำงาน฿น
หนวยงาน (Work Integrity) ดยไมมีความ
ขัดยงทางผลประยชน ซึ่ง฿นป 2560 ธพว.
ปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบของคณะกรรมการ
กำกับดูลกิจการที่ดี พื่อทำหนาที่กำกับดูล
ละสงสริม฿หการบริหารจัดการสอดคลองกับ
หลักการกำกับดูลกิจการที่ดี฿หผูบริหารละ
พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมละมีความซื่อสัตย
฿นการปฏิบตั งิ าน ดยปนไปตามคูม อื ธรรมาภิบาล
จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบริหาร
ละพนั ก งานของ ธพว. พร อ มทั ๅ ง ผยพร
ประชาสัมพันธผานระบบวใบไซตภาย฿น ธพว.
฿หรบั ทราบละถือปฏิบตั ทิ ั่วทัๅงองคกร
• ธพว. มีการจัดทำผนงานประจำป รวมทัๅงมีการ
ทบทวนผนงานระหวางป มีการปรับครงสราง
องค ก ร พร อ มทั ๅ ง กำหนดระบี ย บปฏิ บ ั ต ิ ฿ ห
หมาะสมกั บ ครงสรางองคก ร฿หม ตลอดจน
ฝายงานดูลรื่องจริยธรรมของพนักงานละ
รื่องการดูลความปนธรรมตอลูกคา ซึ่งการ
จัดตัๅงองคกรละสภาพวดลอมที่หมาะสม
ละอืๅออำนวยตอการปฏิบัติงานมีสวนชวย
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สนับสนุน฿หระบบการควบคุมภาย฿นของธนาคาร
ปนไปตามนยบายที่กำหนดไว ละสงผลตอ
ระบบการควบคุมภาย฿นที่รัดกุมอยางพียงพอ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ธพว. ประมินความสีย่ งการควบคุมภาย฿นอยางปนระบบ
ดยผูบริหารละพนักงานทุกระดับมีสวนรวม฿นการระบุละ
ประมินความสี่ยงจากการปฏิบัติงาน฿นความรับผิดชอบของ
ตนอง พื่อ฿หทราบหตุการณของความสี่ยงละหาทางกไข
ละควบคุม฿หความสีย่ งอยู฿ นระดับที่ กิดความสียหายนอยทีส่ ดุ
อันนำไปสูการจัดการความสี่ยงที่สอดคลองตรงตามปญหาของ
การปฏิบัติงานดยการพัฒนาครื่องมือการประมินความสี่ยง
กำหนดวัตถุประสงคปาหมายของหนวยงาน ละวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมทีช่ ดั จนสอดคลองละชือ่ มยงกัน฿นการทีจ่ ะทำงาน฿ห
สำรใจดวยงบประมาณละทรัพยากรทีก่ ำหนดไวอยางหมาะสม
ธพว. ฿หความสำคัญตอการบริหารความสี่ยงละการ
จัดการความสี่ยง ทัๅงจากปจจัยภาย฿นละภายนอก ดย
• ธนาคารกำหนดครงสร า งองค ก รสายบริ ห าร
ความสี่ยงพรอมทัๅงมีการจัดตัๅงคณะกรรมการ
บริ ห ารความสี ่ ย ง (Risk Management
Committee) ซึ่งจะกำหนดบทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบ กำหนดกรอบ กลัน่ กรอง ทบทวน
นยบาย กลยุทธละนวทาง฿นการบริหาร
ความสี่ยง กำกับติดตาม฿หมีการปฏิบัติงานตาม
นวทางการบริหารความสี่ยงที่กำหนด
• ธนาคารดำนินการบริหารความสีย่ งทัว่ ทังๅ องคกรตาม
นวทาง COSO - Enterprise Risk Management
: ERM พรอมกับกำหนดนยบายการบริหาร
ความสีย่ ง พือ่ ปนนวทางบริหารจัดการความสีย่ ง
ทีอ่ าจสงผลกระทบตอการบรรลุวตั ถุประสงคของ
ธนาคาร ดยไดจัดทำ Risk Proﬁle ทัๅง฿นระดับ
องคกร ละระดับหนวยงาน ตลอดจนการบริหาร
ความสี่ยงระดับกระบวนการตางๆ
• ธนาคารกำหนดนยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนทศ ซึ่งปนไปตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 ละ ISO/IEC 27002 พื่อ
สรางความมั่น฿จถึงความมีประสิทธิภาพละ
ประสิ ท ธิ ผ ลของความมั ่ น คงปลอดภั ย ของ
สารสนทศธนาคาร ตลอดจนการสรางความ
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

ตระหนัก ละ฿หความรูกับพนักงาน ดยการ
จัดอบรมละสื่อสารอยางทั่วถึง พื่อ฿หทุกคน฿น
องคกรรูถึงความสี่ยงละการปองกันภัยคุกคาม
ดานทคนลยีสารสนทศ฿หมๆ อยางสม่ำสมอ
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ธพว. กำหนดทิศทาง฿นการปฏิบัติงาน ดยจัดทำนยบาย
ระบียบ คำสั่ง ละคูมือการปฏิบัติงานปนลายลักษณอักษร
อยางชัดจนพื่อ฿หผูบริหารละพนักงานถือปฏิบัติทั่วทัๅงองคกร
ป น การลดหรื อ ควบคุ ม ความสี ่ ย งจากการปฏิ บ ั ต ิ ง าน฿ห
สอดคลองกับนยบายละสภาพวดลอมที่ปลี่ยนไป พื่อ฿ห
มั่น฿จวาระบบการควบคุมภาย฿นของหนวยงานปนไปอยาง
หมาะสมละพียงพอ ละคุมคากับคา฿ชจายที่ตองสียไป
นอกจากนีๅ ยังจัด฿หมีระบบการควบคุมระบบสารสนทศที่มี
ประสิทธิภาพ พื่อปองกันการขาถึงขอมูล ละปองกันความ
สียหายที่อาจกิดขึๅน฿นการนำขอมูลไป฿ช฿นทางที่ไมสมควร
มีการสอบทานการปฏิบตั งิ านตามกฎหมายกฎกณฑของทางการ
ระบียบปฏิบัติงานทัๅงจากภาย฿นละภายนอก ละรายงาน
ผลการปฏิบัติ฿นภาพรวมตอกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ละคณะกรรมการธนาคาร
ธพว. มีการกำหนดละทบทวน ขอบขต อำนาจหนาที่
ละอำนาจการอนุมัติวงงินของผูบริหารตละระดับปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดจน ละมีการบงยกหนาที่พื่อการ
ตรวจสอบซึ่งกันละกันไดอยางหมาะสม
4. สารสนเทศและการสื ่ อ สาร (Information and
Communication)
ธพว. จัด฿หมีระบบทคนลยีสารสนทศที่หมาะสมกับ
การปฏิบตั งิ านละสนองตอบตอความตองการของผูบ ริหาร฿ช฿น
การบริหารจัดการ ดยคำนึงถึงคุณภาพของสารสนทศละ
การสื่อสารที่สงไปยังฝายบริหาร พนักงาน ละผูกี่ยวของทัๅง
ภาย฿นละภายนอก ฿นรูปบบที่หมาะสมชวย฿หผูรับขอมูล
สารสนทศสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล ละ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร ตลอดจนจัดทำผนฉุกฉินดาน
ทคนลยีสารสนทศรองรับหตุการณฉุกฉินหรือหตุวิบัติภัย
ที่อาจกิดขึๅนพื่อลดผลกระทบละสรางความตอนื่องอยางมี
ประสิทธิผล฿นการ฿หบริการ
ธพว. ฿ชนยบายทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ที่หมาะสมกับธุรกิจ มีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนทศ ละ
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ระบบฐานขอมูลอื่นๆ พื่อ฿หสามารถรียก฿ชขอมูลที่สำคัญๆ
ไดอยางพียงพอละทันตอหตุการณที่ปลี่ยนปลงไป ธนาคาร
จัด฿หมรี ะบบการสือ่ สารทีด่ ตี อ ทังๅ หนวยงานภาย฿นละภายนอก
รวมถึงผูมีสวนไดสียอยางหมาะสม ดังนีๅ
• การสื่อสาร฿นประดในสาระสำคัญที่กี่ยวกับการ
ประชุมผลการดำนินงานของธนาคาร ธนาคาร
จัดสงอกสารประกอบการประชุม ฿หคณะกรรมการ
ธนาคาร ละคณะกรรมการทุกคณะ ละผูม สี ว น
กีย่ วของ ลวงหนากอนการประชุม พือ่ ฿หสามารถ
วิคราะหขอ มูลกอนตัดสิน฿จอยางพียงพอ พรอม
ทังๅ ยังสามารถรองขอขอมูลพิม่ ติมจากหนวยงาน
ที่กี่ยวของ พื่อประกอบการพิจารณา
• ธนาคารมีชอ งทางการสือ่ สารภาย฿นหลายชองทาง
ประกอบดวย การสือ่ สารผานทาง Intranet ของ
ธนาคาร การสื่อสารผาน Electronic Mail
ตลอดจนการ฿หความรูท ม่ี ปี ระยชนตอ การปฏิบตั ิ
งานผานระบบ E-Learning
• ธนาคารมีชอ งทางการสือ่ สารภายนอก หลายชองทาง
ประกอบดวย Website ของธนาคาร Electronic
Mail Facebook ละ Line พื่อสื่อสารขอมูล
ขาวสารของธนาคารอยางทั่วถึงละสม่ำสมอ
• ธนาคารมีชองทางการรับรื่องรองรียน หลาย
ชองทางประกอบดวย ศูนยลูกคาสัมพันธ (Call
Center) 1357 ทรศัพทธนาคารหมายลข

02-265-3000 ทรสารลขหมาย 02-265-4000
สือ่ ทคนลยีสารสนทศ ไดก วใบไซต สือ่ สังคม
ออนไลน อินทอรนใต ไลน ทวีตตอร พื่อ฿ห
พนักงาน ละบุคคลภายนอกชื่อมั่นไดวารื่อง
รองรียนจะไดรับการพิจารณาอยางปรง฿ส
สุจริตละปนธรรม
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
ธพว. จัด฿หมีกระบวนการติดตามละประมินผลการ
ปฏิบัติงาน฿นทุกๆ ดาน จากผูรับผิดชอบดยตรง หรือจากผูที่
ไมมีสวนกี่ยวของกับการกำหนดมาตรการการควบคุม พื่อ฿ห
สามารถสดงความคิดหในไดอยางปนอิสระ ดังนีๅ
• ธนาคารกำหนด฿หมีการประมินผลของตละ
องคประกอบของการควบคุมภาย฿นทุกดาน
อยางตอนื่องละสม่ำสมอปนประจำทุกป ทัๅง
฿นระดับองคกร ละระดับกระบวนการ ผานการ
ประมินการควบคุมความสี่ยงดวยตนอง (Risk
Control Self Assessment : RCSA) ซึ่งปน
ครือ่ งมือที฿่ ช฿นการบริหาร ติดตามละประมินผล
การควบคุมภาย฿นดยผูปฏิบัติงานอง ดยมี
หนวยงานบริหารความสีย่ ง สอบทานความพียงพอ
ละหมาะสมของการประมินดังกลาว พรอมทังๅ
฿หคำนะนำ฿นการกำหนดนวทางปรับปรุงกไข
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หากพบขอบกพรองของการควบคุมภาย฿น รวมทังๅ
สรุปผลการประมินละจัดทำหนังสือรับรองการ
ประมินผลการควบคุมภาย฿นจัดสงสำนักงาน
การตรวจงินผนดิน (สตง.) ตามกำหนด ละ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารความสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการติดตาม
ผลการดำนินงานตามผนปรับปรุงการควบคุม
รายดือน ละสรุปผลการติดตามรายไตรมาส
รายงานตอคณะกรรมการบริหารความสีย่ ง ละ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารมอบหมาย฿หหนวยงานตรวจสอบภาย฿น
ซึ่งปนหนวยงานอิสระ ขึๅนตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทำการสอบทานละรายงานผลกีย่ วกับ
ประสิทธิผลของการควบคุมภาย฿นทุกดานอยาง
สม่ำสมอ สอดคลองกับทิศทางกลยุทธของธนาคาร
ละความสี่ยงที่สำคัญที่สงผลกระทบตอการ
ดำนินงาน พรอมทัๅง฿หขอสนอนะ ซึ่ง฿น
การปฏิบัติงานตรวจสอบ มุงนนการบริหาร
ความสี่ยง ความพียงพอละความหมาะสม
ของระบบการควบคุมภาย฿นการปฏิบัติงาน
การปฏิบตั ติ ามขอบังคับ นยบาย ระบียบ คำสัง่
ของธนาคารละราชการ ดยมีนวทางการ
ตรวจสอบตามฐานความสี ่ ย ง (Risk Base
Approach)
ธพว. มีการกำหนดผนงานประจำป มีการนำสนอ
ผลงานพือ่ ปรียบทียบผลงานกับปาหมาย พรอม
กับมีระบบการติดตามงานระหวางผูบ ริหารระดับสูง
กับระดับปฏิบตั กิ าร ดยฉพาะระหวางหนวยงาน
สำนักงาน฿หญ / สำนักงานขตละสาขาที่อยู
หางไกล ละ฿นกรณีฉุกฉิน ระบบการติดตาม
ดังกลาว ไดก การจัดทำรายงานประจำวัน ราย
สัปดาห ละรายดือน รวมถึงการดำนินการ฿น
กรณีที่กิดปญหา หากริ่มหในสัญญาณผลการ
ดำนินงานของสาขาลดลงไมปนไปตามปาหมาย
ผูรับผิดชอบสายงานที่กำกับดูล ละหนวยงาน
กิจการสาขา จะจัดประชุมพนักงาน หรือลงพืนๅ ที่
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ตรวจยีย่ มสาขาสอบถามปญหาอุปสรรค พรอม฿ห
คำปรึกษานะนำ ละขอสนอนะนวทางกไข
(อยางทันกาล)
การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภาย฿นปนปจจัยสำคัญที่จะชวย฿หการ
ดำนินงานตามภารกิจของธนาคารปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล ทัๅงยังชวยปองกันหรือลดความสี่ยงจากการ
ดำนินงานผิดพลาดละลดความสียหายที่อาจกิดขึๅน ซึ่งการ
ตรวจสอบภาย฿นถือปนสวนประกอบสำคัญของการควบคุม
ภาย฿นที่ ทรกอยู฿ นการปฏิบตั งิ านตามปกติ ซึง่ จะตองมีการกระทำ
อยางปนขัๅนตอนถูกตอง ตามระบียบ ละกฎหมายที่กำหนด
ดยผูบริหารสามารถนำผลการตรวจสอบภาย฿นปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารพื่อ฿หสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
ธนาคาร
ฝ า ยตรวจสอบภาย฿นมี ส ายการรายงานขึ ๅ น ตรงกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ ละไดปรับ฿ชมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิ
งานวิชาชีพการตรวจสอบภาย฿น คูม อื การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบ
ภาย฿นของรัฐวิสาหกิจ ละจรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบ
ภาย฿น การวางผนกลยุทธการตรวจสอบไดชื่อมยงกับผน
ยุทธศาสตร ละปาหมายของธนาคาร ละไดนำความหในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ ริหารระดับสูง หัวหนาหนวยรับตรวจ
รายงานความสี่ยงองคกร ละผลการตรวจสอบของหนวยงาน
กำกับดูลธนาคาร ชน ธนาคารหงประทศไทย ละสำนักงาน
การตรวจงินผนดิน มาประกอบการจัดทำผนการตรวจสอบ
ประจำป ดวยวิธีการละระดับของความสี่ยงที่สำคัญ (Risk
Based Approach) ดยผนการตรวจสอบไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ละรายงานคณะกรรมการธนาคาร
ไดรับทราบ นอกจากนีๅ ฝายตรวจสอบภาย฿น฿หความสำคัญ฿น
การพัฒนาความรู ความสามารถของผูตรวจสอบภาย฿น พื่อ
สนอนะความหในที่ตรงกับสาหตุของความสี่ยง ละปน
ประยชน฿นการสรางคุณคากธนาคาร
สำหรับการสอบบัญชี ธนาคารได฿หผูตรวจสอบจาก
สำนักงานการตรวจงินผนดินปนผูตรวจสอบ ละรับรอง
งบการงินตามที่กฎหมายกำหนด ดยมีคาธรรมนียมตรวจสอบ
บัญชีป 2560 ปนจำนวนงิน 1,810,000 บาท
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สาระสำคัญทางการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
สําหรับป สิๅนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 ละ 2558

รายการ

2560
จำนวน

2559

อัตราเพิม่ (ลด)
รอยละ

2558

จำนวน

อัตราเพิม่ (ลด)
รอยละ

จำนวน

อัตราเพิม่ (ลด)
รอยละ

31.61
(6.93)
7.95
6.64
15.36
(45.15)
(0.68)
5.70
0.00
0.00
16.95

4,189.69
7,774.84
84,515.02
101,139.78
74,132.44
15,327.82
292.12
92,643.16
20,006.63
(5,251.63)
8,496.62

(47.35)
(14.17)
14.28
5.73
(2.40)
46.60
(5.79)
3.13
22.13
100.00
45.66

7,957.49
9,058.79
73,957.55
95,660.90
75,954.67
10,455.41
310.06
89,827.56
16,380.82
(2,625.82)
5,833.34

(55.98)
86.94
5.92
0.63
(8.06)
138.18
(24.41)
(1.81)
28.43
0.00
62.93

ฐานะการเงิน (หนวย : ลานบาท)
รายการระหวางธนาคารละตลาดงินสุทธิ
5,513.85
งินลงทุนสุทธิ
7,236.28
งิน฿หสินชื่อกลูกหนีๅละดอกบีๅยคางรับสุทธิ
91,236.14
สินทรัพยรวม
107,858.43
งินรับฝาก
85,517.28
รายการระหวางธนาคารละตลาดงินสุทธิ (หนีๅสิน) 8,407.44
ตราสารหนีๅที่ออกละกูยืม
290.12
หนีๅสินรวม
97,921.60
ทุนที่ออกละชำระตใมมูลคาลว
20,006.63
สวนกิน(ต่ำกวา)มูลคาหุน
(5,251.63)
สวนของจาของ
9,936.83

ผลการดําเนินงาน (หนวย : ลานบาท)
รายไดดอกบีๅย
รายไดที่มิ฿ชดอกบีๅย
รายไดรวม
คา฿ชจายดอกบีๅย
คา฿ชจายที่มิ฿ชดอกบีๅย
คา฿ชจายรวม
กำไรสุทธิจากการดำนินงาน
หนีๅสูญ หนีๅสงสัยจะสูญ
ละขาดทุนจากการปรับครงสรางหนีๅ
กำไรสุทธิ
กำไรตอหุน (บาท)

5,365.43
662.72
6,028.15
1,505.20
3,054.53
4,559.73
1,468.42

(1.37)
(6.19)
(1.92)
(18.78)
37.39
11.85
(29.05)

5,439.74
706.45
6,146.19
1,853.35
2,223.21
4,076.56
2,069.63

0.23
(12.26)
(1.38)
(31.69)
163.26
14.58
(22.61)

5,427.02
805.20
6,232.22
2,713.32
844.49
3,557.81
2,674.41

7.06
109.31
14.27
14.68
(57.22)
(18.02)
140.06

1,011.60
456.82
2.28

146.31
(72.46)
(76.04)

410.70
1,658.93
9.53

(71.46)
34.30
11.33

1,439.15
1,235.26
8.56

53.51
599.75
520.29

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

11.66%

22.38%

13.64%

ผลการดำเนินงานป 2560
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมในอนาคต

1. เศรษฐกิจไทยป 2560

ป 2560 ศรษฐกิจไทยขยายตัวตอนือ่ งรอยละ 3.9 ทียบกับ
รอยละ 3.3 ฿นป 2559 ดวยรงขับคลื่อนที่สำคัญจากภาคการ
สงออกสินคาละการทองที่ยวที่ขยายตัวขใงกรงตามการฟน
ตัวของศรษฐกิจลก ขณะทีก่ จิ กรรมศรษฐกิจ฿นประทศดานการ
บริภคภาคอกชนขยายตัวไดตอนื่อง ตามการ฿ชจาย฿นหมวด

สินคาคงทนละรายจายภาคบริการ รวมทัๅงการพิ่มขึๅนของ
ความชื่อมั่นผูบริภค ดานการลงทุนภาคอกชนปรับดีขึๅนอยาง
คอยปนคอยไป ตามการขยายตัวตอนือ่ งของปริมาณการนำขา
สินคาทุน ละปริมาณการจำหนายรถยนตพือ่ การพาณิชย อยางไร
กใตาม การลงทุนภาครัฐลดลงปนครังๅ รกนับจากป 2558 ปนผล
จากปญหาอุทกภัย฿นหลายพืๅนที่ ละการปรับตัวดานการจัดซืๅอ
จัดจางภาครัฐทำ฿หการบิกจายพือ่ การลงทุนไมปนไปตามผน

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ประมาณการเศรษฐกิจป 2561

3.9
3.2
2.9

0.9
1.0
2557

2558

2559

2560

2557

3.0
2558

3.2
2559

3.9
2560

3.6-4.6
2561

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ

2. แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2561

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ (สศช.) คาดการณการติบตทางศรษฐกิจของไทย฿นป
2561 จะขยายตัวรอยละ 3.6-4.6 ดยมีปจ จัยสนับสนุนจากทิศทาง
ของศรษฐกิจลกที่ ติบตขึนๅ อยางพรอมพรียงกัน฿นหลายภูมภิ าค
(Synchronized Growth) ซึง่ จะสงผลดีตอ การคาระหวางประทศ
ละปนประยชนตอภาคการสงออกของไทยละการทองที่ยว
฿หขยายตัวตอนื่อง ดานการ฿ชจายภาครัฐจะกลับมาขยายตัว
ตามการดำนินมาตรการภาครัฐภาย฿ตงบประมาณพิม่ ติมกลาง
ปงบประมาณ 2561 จำนวน 1.5 สนลานบาท ขณะทีก่ ารลงทุน
ภาครัฐมีนวนมรงตัวขึนๅ ตามการพิม่ ขึนๅ ของกรอบงบประมาณ
รายจายลงทุนภาย฿ตกรอบงบประมาณรายจายประจำป 2561
ละครงการลงทุนดานครงสรางพืนๅ ฐานทีส่ ำคัญทีม่ คี วามคืบหนา
มากขึนๅ ทังๅ นีกๅ ารลงทุนภาคอกชน คาดวาจะมีทศิ ทางทีด่ ขี นๅึ ตามการ
ขยายตัวของการสงออก รวมถึงการผานรางพระราชบัญญัติขต
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พัฒนาพิศษภาคตะวันออก (EEC) ทีค่ าดวาจะมีผลบังคับ฿ช฿นชวง
ครึ่งปรก นาจะทำ฿หกิดการลงทุนตางๆ พื่อรองรับการพัฒนา
ครงการทีจ่ ะตามมา฿นพืนๅ ที่ ขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก EEC
อยางไรกใตาม การขยายตัวทางศรษฐกิจอาจมีขอจำกัด
จากการชะลอตั ว ข า สู  ภ าวะปกติ ข องการผลิ ต ภาคกษตร
อัตรางินฟอละทิศทางอัตราดอกบีๅย฿นตลาดลกที่มีนวนม
ปรับพิ่มขึๅน รวมทัๅงความสี่ยงจากความผันผวนที่กิดจากการ
ดำนิ น นยบายกี ด กั น ทางการค า ละการลงทุ น ของสหรั ฐ ฯ
ตอประทศคูคาที่สำคัญ

3. ภาพรวมสถาบันการเงิน

ระบบธนาคารพาณิชย ฿นป 2560 ธนาคารพาณิชยสามารถ
ขยายสินชือ่ ไดพิม่ ขึนๅ รอยละ 4.4 ทียบกับชวงดียวกันของปกอ น
ทีข่ ยายตัวรอยละ 2.0 ปนการขยายตัวทังๅ ฿นสินชือ่ ภาคธุรกิจละ
สินชือ่ อุปภคบริภค ดยมีอตั ราการขยายตัวรอยละ 3.6 ละ 6.1
ตามลำดับ
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สินชื่อธุรกิจ พิ่มขึๅนจากสินชื่อธุรกิจ SME ฿นธุรกิจภาค
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย ละพาณิชย ขณะที่การขยายตัว
ของสินชือ่ ธุรกิจขนาด฿หญดยรวมทรงตัว นือ่ งจากธุรกิจขนาด฿หญ
หันไประดมทุนผานตราสารหนีๅละตราสารทุนมากกวาการ฿ช
สินชื่อ฿นภาวะที่อัตราดอกบีๅยอยู฿นระดับต่ำพื่อควบคุมตนทุน
ทางการงินละนำงินมาชำระคืนหนีๅ฿หกับธนาคารพาณิชย
สินชื่ออุปภคบริภค ขยายตัวพิ่มขึๅน ดยฉพาะสินชื่อ
รถยนตที่ขยายตัวรงขึๅนมาก ตามปริมาณการจำหนายรถยนตที่
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 23.7 ขณะที่สินชื่อที่อยูอาศัยละสินชื่อ
บัตรครดิตขยายตัว฿นอัตราชะลอลง
คุณภาพสินชือ่ ดยรวมดอยลง สัดสวนสินชือ่ ทีไ่ มกอ ฿หกิด
รายได (NPLs ratio) พิ่มขึๅนตปนอัตราที่ชะลอลงตอนื่อง
นับตัๅงตสิๅนป 2559 ที่อยูที่รอยละ 2.83 มาอยูที่รอยละ 2.91

ณ สิๅนป 2560 ดย NPLs สินชื่อธุรกิจพิ่มขึๅน฿นสินชื่อธุรกิจ
ขนาด฿หญ ขณะที่ NPLs สินชือ่ อุปภคบริภคลดลง฿นทุกประภท
สินชื่อ ยกวนสินชื่อที่อยูอาศัย
สินชื่อของระบบสถาบันการงินฉพาะกิจขยายตัวรงขึๅน
ดย ณ สิๅนป 2560 ขยายตัวรอยละ 12.1 ทียบกับชวงดียวกัน
ของปกอนที่ขยายตัวรอยละ 1.9 สวน฿หญปนการขยายตัวของ
สินชื่อนยบายภาครัฐ พื่อดูลละสนับสนุนงินทุนรวมถึงลด
ขอจำกัดการขาถึงสินชื่อของกลุมปาหมายที่มีความปราะบาง
ชน กษตรกรผูม รี ายไดนอ ย วิสาหกิจชุมชน ละผูป ระกอบธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม (SMEs)
คุณภาพสินชือ่ ดยรวมดี สัดสวนสินชือ่ ทีไ่ มกอ ฿หกิดรายได
(NPLs ratio) ของระบบสถาบันการงินฉพาะกิจ฿นป 2560
ลดลงมาอยูที่รอยละ 4.26 จากรอยละ 4.91 ณ สิๅนป 2559

การขยายตัวของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย
4Q60

1Q60

3Q60

4Q60

5.6%
6.1%

2.82%
2.66%
2.74%
2.68%

4.5%
4.5%

5.7%

1.59%
1.81%
1.69%
1.75%

0.0%

2.3%

3.2%
2.4%

4.2%

3.9%
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2.7%
2.2%

3.6%

4.4%
3.3%

2.8%

2Q60

4.48%
4.42%
4.63%
4.37%

3Q60

2.94%
2.95%
2.97%
2.91%

2Q60

NPL จำแนกตามประเภทสินเชื่อ

7.0%

1Q60

สินเชื่อรวม

สินเชื่อธุรกิจ

ธุรกิจขนาด
ใหญ

ธุรกิจ SMEs

สินเชื่ออุปโภค
บริโภค

NPLs
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สินเชื่อระบบ SFIs

คุณภาพสินเชื่อ SFIs
ยอดคงคาง NPL (ลานบาท)

%YoY
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สำหรับนวนม฿นป 2561 ภาพรวมศรษฐกิจที่ดีขึๅน
ตอนือ่ ง ละมีนวนมกระจายตัวมากขึนๅ ประกอบกับการลงทุน
฿นครงสรางพืนๅ ฐานละการรงผลักดันครงการ EEC ของภาครัฐ
คาดวาจะสงผลตอการติบตของสินชือ่ ฿นปนๅี ดยฉพาะสินชือ่
ภาคธุรกิจ ขณะดียวกันการดำนินงานของสถาบันการงิน จะยัง
คงมุงนนการบริหารจัดการตนทุนทางการงิน พื่อรักษารายได
จากสวนตางดอกบีๅย฿หอยู฿นระดับที่หมาะสมควบคูไปกับ
การจัดสรรสภาพคลอง฿หสอดคลองกับความตองการสินชื่อ
ที่พิ่มขึๅน

4. ภาพรวมของ SMEs ไทย

ป 2560 SMEs สรางมูลคา฿หกับผลิตภัณฑมวลรวม฿น
ประทศ (GDP) 6.55 ลานลานบาท หรือคิดปนรอยละ 42.4 ของ
GDP ประทศ พิ่มขึๅนจากปกอนที่มีสัดสวน 42.1% ดยมีอัตรา
การขยายตัวรอยละ 5.1 ทียบกับปกอนที่ขยายตัวรอยละ 4.8
ดานการสงออก SMEs ไทยสงออกปนมูลคา 1.98 ลานลานบาท
คิดปนสัดสวนรอยละ 24.8 ของการสงออกรวม
มาตรการการชวยหลือละสงสริมผูประกอบการ SMEs
ทัๅงดานการงินละการคลัง ผานสถาบันการงินทัๅงภาครัฐละ
อกชนมีสวนชวยผลักดัน฿ห SMEs ขาถึงหลงงินทุนละลด
ตนทุนทางการงิน ชน ครงการสินชือ่ ดอกบียๅ ต่ำ การลดอัตรา

สินเชื่อ SME คงคาง
สินเชื่อคงคาง (ลานบาท)

96,797

93,765

93,475

90,000

84,986

86,128

2557

2558

85,000
80,000
75,000
2555

2556

2559

2560
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รายงานประจำป 2560

ดานสินเชือ่
ธพว. ดำนินการตามพันธกิจ฿นการสนับสนุนนยบายภาครัฐ
พือ่ กระตุน ศรษฐกิจผานครงการดานสินชือ่ ทีส่ ำคัญ ดยมุง นน
กลุมผูประกอบการ SME ดยฉพาะรายยอย ชน สินชื่อ Soft
Loan ระยะที่ 1-3 สินชือ่ นยบายภาครัฐ กองทุนพัฒนาอสอใมอี
ตามนวทางประชารัฐ ครงการสินชื่อของธนาคารอง ปนตน
฿นป 2560 ธพว. ไดสนับสนุนหลงงินทุน฿หกผปู ระกอบการ
SME ดยมียอดคงคางงิน฿หสินชื่อรวม 100,791 ลานบาท
จำนกปนสินชือ่ ทัว่ ไปรอยละ 13.6 ของสินชือ่ รวม ละสินชือ่
ครงการนยบายรัฐรอยละ 86.4 ของสินชื่อรวม สามารถสราง
มูลคาพิ่มทางศรษฐกิจจำนวน 55,127.20 ลานบาท ละกิด
การจางงาน฿นระบบศรษฐกิจรวม 142,813 คน

สัดสวนสินเชื่อคงคางจำแนกตามประเภทสินเชื่อ

100,791

95,000

5. บทบาทของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)

%YOY (RHS)

105,000
100,000

ภาษีงินไดนิติบุคคลสำหรับผูประกอบการ SMEs ละการคๅำ
ประกันสินชื่อ ปนตน ดยสินชื่อ SMEs ขยายตัวรงขึๅนรอยละ
6.4 ทียบกับ฿นชวงดียวกันของปกอ นทีข่ ยายตัวรอยละ 1.4 จาก
ยอดสินชื่อคงคางของระบบธนาคารพาณิชยจำนวน 5.06 ลาน
ลานบาท ประภทสินชือ่ SMEs ทีข่ ยายตัวไดดี ไดก ธุรกิจภาค
บริการ อสังหาริมทรัพย ละพาณิชย ปนตน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
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ลักษณะการประกอบกิจการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหง
ประทศไทย (ธพว.) จัดตัๅงขึๅนตาม พ.ร.บ. ป พ.ศ. 2545 พื่อ
สนับสนุนหลงงินทุน฿หกผปู ระกอบการ SMEs ผูป ระกอบการ
OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน ฿หสามารถขาถึงหลงงินทุน
฿นระบบ ชวยติมตใมชองวางทางการงิน฿หกับผูประกอบการ
SMEs ฿นส ว นที ่ ธ นาคารพาณิ ช ย ย ั ง ไม ส ามารถสนั บ สนุ น
งินทุนได
ธพว. ยังไดขารวมลงทุนกับผูประกอบการ฿นประภท
ธุรกิจตางๆ ที่มีสัดสวนการถือหุนกินรอยละ 25 ดังนีๅ
บริษทั บางกอกมารีน อในจินียริง่ จำกัด ประภทธุรกิจ
อูตอรือ อูซอม หรือสรางรือดินทะล สถานที่ตัๅง
ลขที่ 21/772 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด ขวงบางนา
ขตบางนา กรุงทพมหานคร 10260 ทรศัพท 02
398 2543, 02 744 5151, 02 744 5152 ทรสาร
02 388 2450 ทุนจดทะบียน 100 ลานบาท สัดสวน
การถือหุนของ ธพว. 40%
บริษทั ไบทค คูลบลใอก จำกัด ประภทธุรกิจผลิตละ
(หนวย : ราย)
จำหนายอิฐมวลบา สถานทีต่ งๅั ลขที่ 34 อาคารไบทค
การพัฒนาผูประกอบการ
2558
2559
2560
ฮลดิๅง ซอยลาดพราว 101 กิตติจิตต ถนนลาดพราว
ขวงคลองจัน่ ขตบางกะป กรุงทพมหานคร 10240
1. ดานการอบรม สัมมนา
3,750 4,536
6,548
ทรศัพท 0 2376 0990 ทรสาร 0 2513 2314-5
ละ฿หคำปรึกษานะนำ
ทุนจดทะบียน 25 ลานบาท สัดสวนการถือหุนของ
2. ดานประสิทธิภาพ
1,155 1,068
1,354
ธพว. 40%
3. ดานประสิทธิผล
550
554
662
บริษัท วอรจิๅน อฟ อนดบี จำกัด ประภทธุรกิจ
อาหารปรรูป สถานทีต่ งๅั ลขที่ 1055/174 ถนนสีลม
ขวงสี ล ม ขตบางรั ก กรุ ง ทพมหานคร 10500
ดานการรวมลงทุน
ทรศัพท 02 630 9300-1 ทรสาร 02 630 9303
ธพว. จัดตัๅงครงการรวมลงทุนพื่อรวมลงทุนกับ SME
ทุนจดทะบียน 80 ลานบาท สัดสวนการถือหุนของ
จำนวน 3 กองทุน วงงินรวม 1,291 ลานบาท ประกอบดวย
ธพว. 37.50%
1) กองทรัสตพื่อกิจการรวมลงทุน กองทุนรวมลงทุน฿น
บริษัท สื่อวัฏสาร จำกัด ประภทธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ
กิจการ SMEs (กองทุนยอยกองที่ 1) วงงิน 500 ลานบาท
นิตยสาร สถานที่ตัๅง ลขที่ 77/118 อาคารสินสาธร
2) กองทรัสตพื่อกิจการรวมลงทุน กองทุนรวมลงทุน฿น
ทาววอร ชัๅน 28 ถนนกรุงธนบุรี ขวงคลองตนไทร
กิจการ SMEs (กองทุนยอยกองที่ 2) วงงิน 501 ลานบาท
ขตคลองสาน กรุงทพมหานคร 10600 ทรศัพท
3) ครงการรวมลงทุนพันธกิจ SMEs ชิงกษตรละ
02 886 4000, 02 424 3355 ทรสาร 02 424 3999
ที่กีย่ วของ วงงิน 290 ลานบาท
ทุนจดทะบียน 60 ลานบาท สัดสวนการถือหุนของ
จากทังๅ 3 กองทุน ฿นป 2560 ธพว. ไดรว มลงทุน 4 กิจการ
ธพว. 33.33%
จำนวนงิน 81 ลานบาท
ดานการพัฒนาผูป ระกอบการ
ธพว. มุง นนการชวยหลือละสงสริมพัฒนาผูป ระกอบการ
SMEs ฿น 4 กลุม ปาหมายหลัก ตามศักยภาพของธุรกิจ ไดก 1)
กลุม SME Start Up 2) กลุม SME Regular 3) กลุม High
Potential ละ 4) กลุม ชุมชนทองทีย่ ว ทังๅ นีกๅ ารดำนินกิจกรรม
พัฒนาผูประกอบการ SMEs ของธนาคาร ไดดำนินครงการ
รวมกับหนวยงานภาคีครือขายพันธมิตรทัๅงภาครัฐละอกชน
สถาบันการศึกษา รวมทัๅงสมาพันธ สมาคมตางๆ อยางตอนื่อง
ละสามารถพัฒนาละสงสริมผูป ระกอบการ SME ฿นตละกลุม
ผานกระบวนการดานตางๆ ดังนีๅ
- ดานการอบรม สัมมนา ละ฿หคำปรึกษานะนำ
- ดานประสิทธิภาพ พื่อสริมสรางผูประกอบการ฿นการ
ดำนินธุรกิจ฿นตละดานอยางปนระบบ
- ดานประสิทธิผล พือ่ ฿หผปู ระกอบการสามารถขาถึงหลง
งินทุน ละมีผลการดำนินงานทีด่ ขี นๅึ
ผลการดำนิ น งานด า นการพั ฒ นาผู  ป ระกอบการต ล ะด า น
มีรายละอียดดังนีๅ

•

•

•

•

•

•

•

บริษัท ทรีนีตีๅ อใดดูคชั่น จำกัด ประภทธุรกิจ
รงรียนนานาชาติ สถานทีต่ งๅั ลขที่ 30 ซอยนภาศัพท
ยก 2 ถนนสุขมุ วิท 36 ขวงคลองตัน ขตคลองตย
กรุงทพมหานคร 10110 ทรศัพท 02 661 3993
ทรสาร 02 661 3992 ทุนจดทะบียน 40 ลานบาท
สัดสวนการถือหุนของ ธพว. 30%
บริษัท วิศวกรรมไฟฟาละประหยัดพลังงาน จำกัด
ประภทธุรกิจผลิตละจำหนายระบบฟองกันฟาผา
ไฟกระชก สถานที่ตัๅงลขที่ 700/110 หมู 5 นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลคลองตำหรุ อำภอมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ทรศัพท 038 468 698
ทรสาร 038 468 690 ทุนจดทะบียน 130 ลานบาท
สัดสวนการถือหุนของ ธพว. 28.85%
บริษทั ไทยอุมาพร ทใกซไทล จำกัด ประภทธุรกิจผลิต
ละจำหนายผาขนหนู สถานที่ตัๅง ลขที่ 194 หมู 2
ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำภอ
พระประดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ทรศัพท
02 817 7834-6 ทรสาร 02 817 7837 ทุนจดทะบียน
40 ลานบาท สัดสวนการถือหุนของ ธพว. 25%

ผลการดำเนินงานป 2560
฿นป 2560 ธพว. มียอดบิกจายสินชื่อ จำนวนทัๅงสิๅน
32,741.61 ลานบาท ฿หกผปู ระกอบการ 8,076 ราย ละทำ฿ห
มีงิน฿หสนิ ชือ่ คงคาง จำนวนงิน 100,791.18 ลานบาท 73,214
ราย สรางมูลคาพิ่มทางศรษฐกิจจำนวน 55,127.20 ลานบาท
ละรั ก ษาการจ า งงาน฿นระบบศรษฐกิ จ รวม 142,813 คน
ขณะดียวกันงิน฿หสินชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) ณ สิๅนป 2560
มีจำนวนงิน 16,959.93 ลานบาท ลดลงจากปกอน 943.70
ลานบาท คิดปนสัดสวนงิน฿หสินชื่อดอยคุณภาพ (NPLs)
ตองิน฿หสินชื่อคงคางอยูที่รอยละ 16.83 ลดลงจากปกอนที่
มีสัดสวนอยูที่รอยละ 19.09 ของงิน฿หสินชื่อคงคาง ละมี
ผลประกอบการกำไรสุทธิ 456.82 ลานบาท
1. ดานการเงิน
฿นป 2560 ธนาคารมีรายไดรวม จำนวน 6,028.15 ลานบาท
ลดลงจากป 2559 จำนวน 118.04 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
1.92 มีคา฿ชจายรวม 4,559.73 ลานบาท พิ่มขึๅนจากป 2559
จำนวน 483.17 ลานบาท หรือพิม่ ขึนๅ รอยละ 11.85 ละมีหนีสๅ ญ
ู
หนีๅสงสัยจะสูญ ละขาดทุนจากการปรับครงสรางหนีๅ จำนวน
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1,011.60 ลานบาท สงผล฿หธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 456.82
ลานบาท
รายไดดอกบียๅ จำนวนงิน 5,365.43 ลานบาท ลดลง
จากป 2559 จำนวน 74.31 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 1.37
รายไดทไ่ี ม฿ชดอกบียๅ (ประกอบดวยรายไดคา ธรรมนียม
ละบริการ กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรม พื่อคา
ละปริวรรตงินตราตางประทศ กำไรสุทธิจากหนีสๅ นิ
ทางการงินทีก่ ำหนด฿หสดงดวยมูลคายุตธิ รรม กำไร
(ขาดทุน) สุทธิจากงินลงทุน ละรายไดจากการดำนินงาน
อืน่ ๆ) จำนวนงิน 662.72 ลานบาท ลดลงจากป 2559
จำนวน 43.73 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.19
คา฿ชจา ยดอกบียๅ จำนวนงิน 1,505.20 ลานบาท ลดลง
จากป 2559 จำนวน 348.15 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 18.78
คา฿ชจายที่มิ฿ชดอกบีๅย (ประกอบดวยคา฿ชจาย
ค า ธรรมนี ย มละบริ ก าร ละค า ฿ช จ  า ยจากการ
ดำนินงานอื่นๆ) จำนวนงิน 3,054.53 ลานบาท
พิ่มขึๅนจากป 2559 จำนวน 831.32 ลานบาท หรือ
พิ่มขึๅนรอยละ 37.39
ดานหนีๅสงสัยจะสูญ ธนาคารมีหนีๅสูญละหนีๅสงสัย
จะสูญ ละขาดทุนจากการปรับครงสรางหนีๅ จำนวน
1,011.60 ลานบาท พิ่มขึๅนจากสิๅนป 2559 จำนวน
600.90 ลานบาท หรือพิ่มขึๅนรอยละ 146.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ธพว. มีกำไรสุทธิ 456.82 ลานบาท
ลดลงจากป 2559 จำนวน 1,202.11 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 72.46
2. ดานฐานะทางการเงิน
สินทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2560 ธพว. มีสินทรัพย
จำนวน 107,858.43 ลานบาท พิ่มขึๅนจากป 2559
จำนวน 6,718.65 ลานบาท หรือพิม่ ขึนๅ รอยละ 6.64
ดยมีรายการที่พิ่มขึๅน อาทิชน รายการระหวาง
ธนาคาร ละตลาดงินสุทธิ
หนีๅสินละสวนของจาของ ธพว. มีหนีๅสินจำนวนงิน
97,921.60 ลานบาท พิ่มขึๅนจากป 2559 จำนวน
5,278.44 ลานบาท หรือพิ่มขึๅนรอยละ 5.70 ดยมี
รายการที่ พิม่ ขึนๅ อาทิชน รายการงินรับฝาก ประมาณ
การหนีๅสิน ปนตน
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ธพว. มีสวนของจาของ จำนวนงิน 9,936.83
ลานบาท พิ่มขึๅนจากป 2559 จำนวน 1,440.21
ลานบาท หรือพิ่มขึๅนรอยละ 16.95
อัตราสวนงินกองทุนตอสินทรัพยสี่ยง ณ 31
ธันวาคม 2560 ธพว. มีงินกองทุนรวมทังๅ สินๅ 8,964.79
ลานบาท ละมีสินทรัพยสี่ยง 76,893.86 ลานบาท
คิดปนอัตราสวนงินกองทุนตอสินทรัพยสีย่ งทีร่ ะดับ
รอยละ 11.66
3. การลงทุนที่สำคัญในปจจุบันและอนาคต
฿นป 2560 ธพว. ไดมกี ารปรับปรุงระบบอนุมตั สิ นิ ชือ่ (Loan
Origination) ละระบบประมวลผลสินชือ่ (Loan Processing)
ที่฿ชรองรับการดำนินธุรกิจ฿นปจจุบัน฿หมีขีดความสามารถ
สูงขึๅน ควบคูไปกับการจัดหาระบบ Core Business Process
System ฿หม ซึ่งปนระบบงานมาตรฐาน ที่ตอง฿ชงบประมาณ
฿นการลงทุนสูง ดังนัๅน ธพว. จึงตองมีการศึกษาทคนลยีที่จะ
นำมา฿ช฿หมีความหมาะสมละกิดประยชนคุมคาสูงสุด ซึ่ง
การดำนินการจัดหาระบบ฿หมจะทำควบคูก บั การปรับปรุงขยาย
ขีดความสามารถของระบบงานดิม นอกจากนีๅไดรวมกับสถาบัน

การงินฉพาะกิจอื่นๆ (SFIs) ฿นการจัดทำฐานขอมูล SMEs
Intelligence Information (SII) ฿นลักษณะบูรณาการ (Big Data)
4 ดานสินเชื่อ
1. เงินใหสินเชื่อคงคาง
งิน฿หสินชื่อคงคาง จำนวน 100,791.18 ลานบาท
73,214 ราย พิ่มขึๅนจากปกอน จำนวน 7,073.53
ลานบาท หรือพิ่มขึๅนรอยละ 7.02 ประกอบดวยงิน
฿หสินชื่อทั่วไปคงคางจำนวน 13,593.22 ลานบาท
4,112 ราย ละงิน฿หสินชื่อครงการคงคางจำนวน
87,197.96 ลานบาท 69,102 ราย
จำนวนงินละสัดสวนงิน฿หสินชื่อคงคาง จำนก
ตามผู  ป ระกอบการ฿นภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
จำนวน 57,123.35 ลานบาท คิดปนรอยละ 56.67
ภาคบริการ จำนวน 25,251.40 ลานบาท คิดปน
รอยละ 25.05 ภาคคาปลีกคาสง จำนวน 15,538.41
ลานบาท คิดปนรอยละ 15.42 ละภาคอุตสาหกรรม
การกษตร จำนวน 2,878.02 ลานบาท คิดปน
รอยละ 2.86

•

•

•

เงินใหสินเชื่อคงคาง จำแนกตามประเภทสินเชื่อ

เงินใหสินเชื่อคงคาง จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

สินเชื่อทั่วไป
13,593.22 ลานบาท
13.49%

สินเชื่อโครงการ
87,197.96 ลานบาท
86.51%

ภาคคาปลีกคาสง
15,538.41 ลานบาท
15.42%

รวม
100,791.18
ลานบาท

ภาคบริการ
25,251.40 ลานบาท
25.05%

ยอดเบิกจายสินเชื่อรวม ป 2560 จำแนกรายโครงการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
1,535.01 ลบ.
4.69%

Policy Loan
186.58 ลบ.
0.57%

ฟนฟู SMEs จากอุทกภัย
3,013.99 ลบ.
9.21%
Smart SMEs บัญชีเดียว
211.75 ลบ.
0.65%
บัญชีเดียว
4,913.20 ลบ.
15.01%
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อื่นๆ
2,363.66 ลบ.
7.22%
Transformation Loan
13,716.08 ลบ.
41.88%

รวม
32,741.61
ลานบาท

CCF
6,801.34 ลบ.
20.77%

ภาคการอุตสาหกรรมการเกษตร
2,878.02 ลานบาท
2.86%

รวม
100,791.18
ลานบาท

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
57,123.35 ลานบาท
56.67%
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ประกอบดวย มาตรการพักชำระหนีๅ ปลีย่ นปลงงือ่ นไขชำระหนีๅ
ละ/หรือปรับปรุงครงสรางหนีๅ ละมาตรการวงงินสินชื่อ
ฉุกฉินพื่อฟนฟูกิจการ
สินเชื่อนโยบายรัฐ
฿นป 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบ ฿ห ธพว.
ดำนินการตามนยบายรัฐบาล จำนวน 4 ครงการ ดังนีๅ
(1) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
(Local Economy Loan) พื่อชวยหลือ สงสริม ละพัฒนา
ผูประกอบการ SMEs ขนาดลใก พื่อสรางละกระจายรายไดสู
ผูประกอบการ฿นชุมชนอยางทั่วถึงอันจะนำมาซึ่งความขมขใง
ของศรษฐกิจ฿นภาพรวมละศรษฐกิจฐานรากของประทศไทย
รวมทังๅ ปนการสนับสนุนการทองทีย่ ว การทองทีย่ วชุมชน ธุรกิจ
ที่กี่ยวนื่องกับการทองที่ยว ละธุรกิจกษตรปรรูป (อาหาร
หรือไม฿ชอาหาร) ซึง่ ปนการยกระดับศรษฐกิจชุมชนตามนยบาย
Local Economy ของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2560 ที่ หในชอบละอนุมตั มิ าตรการพิศษพือ่ ขับคลือ่ น
SMEs สูย คุ อุตสาหกรรม 4.0 วงงินครงการรวม 50,000 ลานบาท
(2) โครงการสินเชื่อดอกเบีๅยต่ำ (Soft Loan) พื่อ
ปรับปลี่ยนครื่องจักรละพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ
ผูประกอบกิจการ SMEs พื่อชวยหลือผูประกอบการ SMEs
ตามนยบายรัฐบาลซึ่งปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีมื่อวันที่ 17
มกราคม 2560 พื่อปนการลงทุน การตอติมปลี่ยนปลง การ
พิ่มติม หรือการพัฒนา ซึ่งทรัพยสินที่กี่ยวนื่องกับกิจการของ
ผูประกอบกิจการ SMEs ดังตอไปนีๅ
1. ครือ่ งจักร รวมถึง สวนประกอบ อุปกรณ ครือ่ งมือ
ครื่อง฿ช ของครื่องจักร
2. ปรกรมคอมพิวตอรท฿่ี ช฿นการพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาหรือบริการ
3. อาคารถาวร พือ่ ฿ชปนทีต่ งๅั ของครือ่ งจักร ทานันๅ
ดยไมรวมถึงการอยูอาศัยละ/หรือที่ดิน ทัๅงนีๅ หาม฿หสินชื่อ
หรือ฿หกูยืมงินกผูประกอบกิจการ SMEs พื่อการชำระหนีๅดิม
(Re-ﬁnance) หรือพื่อการซอมซมทรัพยสินที่กี่ยวนื่องกับ
กิจการ฿หคืนสภาพดิม วงงินครงการรวม 5,000 ลานบาท
(3) โครงการสินเชื่อฟนฟู SMEs จากอุทกภัยและ
ภัยพิบัติ ป 2560 พื่อ฿หความชวยหลือผูประกอบการ SMEs
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบหรือความสียหายจากหตุอทุ กภัยละภัยพิบตั ิ
ป 2560 ฿หสามารถปรับปรุง ฟนฟู ละมีงินทุนหมุนวียน฿น
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กิจการพียงพอตอการดำนินธุรกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี มือ่ วันที่
1 สิงหาคม 2560 วงงินรวมของครงการ 5,000 ลานบาท
(4) โครงการสินเชื่อใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผูประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ป 2560
พื่อ฿หความชวยหลือทางการงินกผูประกอบการ SMEs ฿น 3
จังหวัดชายดนภาค฿ต พือ่ บรรทาภาระดอกบียๅ ของยอดสินชือ่
คงคางละพือ่ ปนงินทุนหมุนวียน฿นการฟน ฟูกจิ การ พือ่ ลงทุน
ขยายกิจการ ชน ขยายรงงาน ซืๅอครื่องจักร ปนตน ตาม
นยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี มือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน
2560 วงงินรวมของครงการปนไปตามที่ไดรับจัดสรรจาก
ธนาคารออมสิน
5. ดานบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs)
ณ สิๅนป 2560 ธพว. มีหนีๅที่ไมกอ฿หกิดรายได (NPLs)
สุทธิ จำนวน 16,959.93 ลานบาท คิดปนรอยละ 16.83 ของงิน
฿หสินชื่อคงคางรวม ซึ่งลดลงจากสิๅนป 2559 ที่มีสัดสวนรอยละ
19.09 ซึ่ง ธพว. ไดมีนวทางการบริหารจัดการหนีๅที่ไมกอ฿ห
กิดรายไดอยางชัดจนดยการปรับปรุงกระบวนการพื่อพิ่ม
ประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการหนีๅที่ไมกอ฿หกิดรายได
จำนกกลุม ลูกหนี฿ๅ หมคี วามชัดจน กำหนดมาตรการ หรือนวทาง
การกไข฿หหมาะสมกับลูกหนีๅ฿นตละประภทตามมาตรฐาน
สากลทั่วไป ดวยวิธีการตางๆ ไดก การปรับครงสรางหนีๅละ
รับชำระจากลูกหนีๅที่ไมกอ฿หกิดรายได ละวิธีอื่น นอกจากนีๅ
ธนาคารมีหนวยงาน Loan Monitoring พื่อทำหนาที่ติดตาม
ดูลลูกหนีๅที่ออนออยาง฿กลชิด รวมถึงดูลลูกหนีๅ NPLs ที่ยัง
ดำนินกิจการอยูควบคูไปดวย นอกจากนัๅน มีการปรับปรุง
กระบวนการอำนวยสินชือ่ ดวยการยกหนวยงานดานการตลาด
กับหนวยงานดานการวิคราะหสินชื่อทำ฿หกิดการ Check &
Balance สงผล฿หคุณภาพลูกหนีๅปลอย฿หมมีคุณภาพหนีๅที่ดี
มีการตกชัๅนของหนีๅปลอย฿หมปน NPLs ฿นอัตราต่ำ
ธพว. มีลกู หนีตๅ กชันๅ ปน NPLs ซึง่ กิดจากสินชือ่ ปลอย฿หม
฿นป 2560 คิดปนสัดสวนรอยละ 0.21 ของยอดบิกจายสินชือ่ รวม
6. ดานการพัฒนาผูประกอบการป 2560
ตามพันธกิจของ ธพว. ฿นการพัฒนา สงสริม ละสนับสนุน
การดำนินธุรกิจของผูป ระกอบการ SMEs ฿หมศี กั ยภาพขงขันได
ละติบตอยางยั่งยืนสอดรับกับนยบายภาครัฐ ธพว. จึงมี
ปาหมายละผนการสงสริมพัฒนาผูป ระกอบการ SMEs ทีช่ ดั จน
ทังๅ ฿นชิงปริมาณละคุณภาพ ประกอบดวยกิจกรรมการติมตใม

ความรูสริมทักษะการบริหารธุรกิจควบคูสริมกรงดานงินทุน
ละกิจกรรมสงสริมการตลาดลูกคาละผูประกอบการ SMEs
฿นป 2560 ธพว. ไดดำนินการฝຄกอบรมละ฿หคำปรึกษา
นะนำผูป ระกอบการดานการบริหารธุรกิจ฿นสาขาทีผ่ ปู ระกอบการ
สวน฿หญยงั ออนอ จำนวนทังๅ สินๅ 6,548 ราย จากปาหมาย 4,500
ราย ซึ่งการพัฒนากอ฿หกิดประสิทธิภาพทั่วไป จำนวน 1,354
ราย จากปาหมาย 1,100 ราย ดังนีๅ

ทักษะละความสามารถ฿นการขียนผนธุรกิจ พือ่ ฿ชปนนวทาง
฿นการกำหนดนยบายละทิศทางการดำนินธุรกิจ ละความรูด า น
การ฿ชระบบสารสนทศพือ่ นำไป฿ชดา นธุรกิจของผูป ระกอบการ
รวมปนจำนวน 43 ราย
ทังๅ นีๅ การพัฒนาผูป ระกอบการไดกอ ฿หกิดประสิทธิผล
รวมทัๅงสิๅนจำนวน 662 ราย จากปาหมายจำนวน 550 ราย
ประกอบดวย ผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการพัฒนาลว
(หนวย : ราย)

สาขาทางธุรกิจ
ดานบัญชีละการงิน
ดานการตลาด
ดานการผลิต
ดานการบริหารจัดการ
ดานการสนับสนุน Eco-system
รวม

การพัฒนาเชิงปริมาณ
4,902
973
80
99
494
6,548

1. ดานบัญชี และการเงิน
ผูประกอบการ SMEs ไดรับการพัฒนา จากการ฿ห
คำปรึกษา ละการอบรมสัมมนา ทำ฿หสามารถพิ่มทักษะทาง
ดานการงิน ละบัญชี มีความสามารถ฿นการจัดทำบัญชีละวางผน
ทางการงินที่ปนระบบ ละมีมาตรฐานมากขึๅน มีความพรอม
สำหรับการขาถึงหลงทุน ชน มีความพรอม฿นการยืน่ ขอสินชือ่
การรวมลงทุน ดยผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพพิ่มขึๅนดาน
หลงทุนมีจำนวนทัๅงสิๅน 1,047 ราย
2. ดานการตลาด
ผูประกอบการ SMEs ไดรับการสงสริม฿หมีชองทาง
การจำหน า ยพิ ่ ม ขึ ๅ น ดยฉพาะทาง E-commerce ช น
Tarad.com, Lazada จำนวน 203 ราย ละสามารถสราง
ครือขายทางธุรกิจ จำนวน 4 ราย รวมทัๅงสิๅน 207 ราย
3. ดานการผลิต
ผูประกอบการไดรับการพัฒนาจากผูชี่ยวชาญ ฿น
การพัฒนาสงสริม฿หสามารถขาสูก ารปรับปรุงกระบวนการผลิต
มาตรฐานกระบวนการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ ละการสราง
ผลิตภัณฑ฿หม รวมปนจำนวน 57 ราย
4. ดานการบริหารจัดการ
ผูประกอบการไดรับการพัฒนาจากผูชี่ยวชาญ ฿หมี
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การพัฒนาเชิงประสิทธิภาพ
1,047
207
57
43

รอยละ
22%
22%
72%
44%

1,354

21%

สามารถขาถึงหลงทุนดยไดรบั อนุมัติสินชื่อ จำนวน 555 ราย
ละมีผลประกอบการที่พิ่มขึๅนหลังจากการพัฒนา฿นดานตางๆ
อาทิ มียอดขายพิ่มขึๅน มีตนทุนการผลิตที่ลดลง หรือมีบริการ
ละผลประกอบการดานอื่นๆ ที่ดีขึๅน รวมจำนวน 107 ราย
ดานประสิทธิผล
ดานการขาถึงหลงทุน
ดานผลประกอบการ
รวม

จำนวน (ราย)
555
107
662

นอกจากนันๅ ธพว. ยังไดจดั กิจกรรมตางๆ พือ่ สงสริม
ละสรางอกาสทางการตลาด฿หกับลูกคาละผูประกอบการ
SME ดย฿นป 2560 ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล฿หรวมจัด
กิจกรรม฿นตลาดคลองผดุงกรุงกษมอยางตอนื่อง พรอมทัๅงปน
จาภาพการจัดงาน฿นดือนธันวาคม ระหวางวันที่ 12-27 ธันวาคม
2560 ภาย฿ตชอ่ื "สุดยอด SMEs สงสุข สงทาย สงความประทับ฿จ
ตลาดคลองผดุงกรุงกษม 2560” ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ ไดก
บริการปรึกษานะนำ บริการตรวจครดิตบูรฟรี บริการสอนอาชีพ
บริการหอของขวัญฟรี บริการรถบัสรับสงฟรี กิจกรรมจำหนาย
สินคาพื่อลดคาครองชีพ฿หกับประชาชน฿นราคาถูก กิจกรรม
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สดงดนตรี ละกิจกรรมประมูลของจากนายกรัฐมนตรี ละ
คณะรัฐมนตรี พื่อรวมบริจาค฿หรงพยาบาลทหารผานศึก
ดยมีลูกคา ธพว. ละผูประกอบการขารวมจำหนายสินคา
ตลอดทัๅงงาน 422 ราย มียอดขายกวา 143,796,845 ลานบาท
การรวมลงทุน
นอกจากพันธกิจหลัก฿นการปลอยสินชื่อพื่อชวยหลือ
ผูป ระกอบการ SMEs ฿นการขาถึงหลงงินทุนตามจตนารมณของ
การจัดตังๅ ธนาคารลว ธพว. ยังมีพนั ธกิจหลักอีกดานคือ การพัฒนา
ผูป ระกอบการ SMEs พือ่ สริมสรางความขมขใง฿หกบั ผูป ระกอบการ
SMEs สริมไปกับการ฿หสนิ ชือ่ คือ ธพว. มีครงการรวมลงทุนกับ
ผูป ระกอบการ SMEs คือ กองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs
Private Equity Trust Fund) ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมมี ติ
มือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ละมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิม่ ติม
มือ่ วันที่ 8 กันยายน 2558 สัง่ การละมอบหมาย฿หธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย (ธพว.) ธนาคาร
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ออมสิน ละธนาคารกรุงไทย ดำนินการจัดตังๅ กองทุนรวมลงทุนหงละ
2,000 ลานบาท รวมปน 6,000 ลานบาท พือ่ รวมลงทุนกับ SMEs
ตัๅงตดือนพฤศจิกายน ป 2558 ถึง ดือนธันวาคม
ป 2560 ธพว. ไดจดั ตังๅ ครงการรวมลงทุน วงงินรวมทังๅ สินๅ 1,291
ลานบาท จำนวน 3 กองทุน ดังนีๅ
1. กองทรัสตพือ่ กิจการรวมลงทุน กองทุนรวมลงทุน
฿นกิจการ SMEs (กองทุนยอยกองที่ 1) วงงิน 500 ลานบาท
จัดตัๅงมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
2. ครงการรวมลงทุนพันธกิจ SMEs ชิงกษตรละ
ที่กี่ยวของ วงงิน 290 ลานบาท จัดตัๅงมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 ละ
3. กองทรัสตพือ่ กิจการรวมลงทุน กองทุนรวมลงทุน
฿นกิจการ SMEs (กองทุนยอยกองที่ 2) วงงิน 501 ลานบาท
จัดตัๅงมือ่ วันที่ 19 มษายน 2560
ดยมีความคืบหนา฿นการดำนินการ ดังนีๅ

• ความคืบหนาในการจัดตัๅงกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs กองทุนยอยกองที่ 1
ธพว. ได฿สงินรวมลงทุนลว จำนวน 2 กิจการ วงงิน 39 ลานบาท ประกอบดวย
บริษัท
ธุรกิจ
1.บริษัท ฟรุຍตตา นชอรัล จำกัด
ธุรกิจผลิตละจำหนายครื่องดื่มธัญพืชพื่อสุขภาพ
2.บริษัท ทรี อใน คาสซาวา บายปรดักส จำกัด ผูผ ลิตละจำหนายอาหารสัตวมันสำปะหลังปรรูป
รวม

จำนวนเงิน (ลานบาท)
9.00
30.00
39.00

• ความคืบหนาโครงการรวมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตร
ธพว. ได฿สงินรวมลงทุนลว จำนวน 2 กิจการ วงงิน 42 ลานบาท ประกอบดวย
บริษัท
1.บริษัท วอรจิๅน อฟ อนด บี จำกัด
2.บริษัท ขา฿หญ พานรามา ฟารม จำกัด

ธุรกิจ
ผลิตละจำหนายทองมวนพื่อการสงออก
ผลิตละจำหนายหใด พรอมทัๅงมีธุรกิจรงรม
รวม

จำนวนเงิน (ลานบาท)
30.00
12.00
42.00

• ความคืบหนาในการจัดตัๅงกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs กองทุนยอยกองที่ 2
฿นป 2560 ธพว. ไดพิจารณาอนุมัติ฿นหลักการรวมลงทุน฿นกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs กองทุนยอยกองที่ 2 จำนวน 6 กิจการ
รวมจำนวน 148 ลานบาท
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กิจกรรมวันดใกหงชาติ มือ่ วันสารท่ี 13 มกราคม 2560 ฿หก
หนวยงาน/องคกรตางๆ จำนวน 12 หนวยงาน ดังนีๅ
รงรียนวัดปานประสิทธาราม จังหวัดสมุทรปราการ
รงรียนชุมชนนิรมัย ละ สถานีวทิ ยุกระจายสียง
จังหวัดนครพนม
รงรียนบานซับนๅำยใน จังหวัดนครราชสีมา
รงรียนนาคคามพิทยา จังหวัดนครราชสีมา
รงรียนสามัคคีธรรม (ยุวมุสลิมบานปากลัด)
กองทุนละสงสริมความสมอภาคคนพิการ
กรมรงงานอุตสาหกรรม
กองพันทหารปน฿หญที่ 1 รักษาพระองค
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
สำนักงานขตพญาไท
รัฐสภา
(2) สนับสนุนทุนการศึกษา฿หกบั บุตรของจาหนาที่
สำนักงานขตพญาไทที่รียนดี มีความประพฤติดี ตขาดคลน
ทุนทรัพย ฿นกิจกรรม “ยิมๅ หนาบาน บานนามอง” จำนวน 10 ทุนๆ
ละ 1,000 บาท รวมปนงิน 10,000 บาท ณ SME Development
Bank สำนักงาน฿หญ
ดานทำนุบำรุงพระศาสนา
(1) กิจกรรม “กฐิน ธพว.” ประจำป 2560 ณ วัด
พิกลุ งิน ตำบลบางมวง อำภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี มือ่ วันที่
8 ตุลาคม 2560 ดยมีผูบริหาร พนักงาน ละผูมีจิตศรัทธา
ขารวมงาน จำนวน 500 คน พื่อสมทบงินที่ไดจากทำบุญกฐิน
นำไปสรางปฏิสังขรณศาสนสถานละทำนุบำรุงพระศาสนา
จำนวนงิน 888,888.88 บาท
(2) สนับสนุนการจัดงานทอดผาปาสามัคคี รวมกับ
หนวยงานพันธมิตร กรมทหารราบที่ 1 มหาดลใกรักษาพระองค
จำนวนงิน 5,000 บาท พือ่ สมทบทุนสรางอุบสถ ณ วัดไทรทอง
(หนองสน) ตำบลหวยของ อำภอบานลาด จังหวัดพชรบุรี
(3) สนับสนุนจัดทำครงการ “คืนสันติสขุ สู ดน฿ต”
ชุดสือ่ สงสริมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ “ภาพบัยตุลลอฮ.” จำนวนงิน
25,000 บาท พือ่ จกจาย฿หกบั มัสยิดบาราซาะฮ หองละหมาด
ประจำรงรียน฿น 10 จังหวัดชายดนภาค฿ต

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

• ดานสาธารณประโยชน
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กิจกรรมจิตอาสาพือ่ ถวายความอาลัยละนอมรำลึก
฿นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยดช บรมนาถบพิตร สดงถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
(1) ครงการ “15,999 ดอก รอยดวง฿จ ดอกไมจนั ทน
ทำดวย฿จ ถวายพอหลวง” ดยมีผูบริหารละพนักงานธนาคาร
หนวยงานพันธมิตร อาทิ คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ รงรียนสามสน
วิทยาลัย ละผูที่สน฿จรวมสดงความจงรักภักดีประดิษฐ
ดอกไมจันทน สำหรับพระราชพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ณ อาคาร
SME Bank Tower
(2) สนับสนุนนๅำดืม่ รมกันดด มอบกกองอำนวยการ
รวมรักษาความสงบรียบรอยบริวณพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)
พื่ออำนวยความสะดวกกประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยดช ระหวางดือน
พฤษภาคม ถึง กันยายน 2560 ณ บริวณทองสนามหลวง
(3) จิตอาสาบริการอาหาร ของวาง ครือ่ งดืม่ พัด ยาดม
กประชาชนที่ขาถวายสักการะพระบรมศพ ณ ตในทกระทรวง
การคลัง ละกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนราชดำนินนอก ดยมี
ผูบ ริหารละพนักงานจิตอาสาขารวมกิจกรรมจำนวน 15 คนตอวัน
(4) กิจกรรม “มอบสิง่ ของชวยหลือผูป ระสบอุทกภัย
ภาค฿ต” จัดคาราวานสิ่งของครื่องอุปภคบริภค อาทิ ขาวสาร
อาหารหง ของ฿ชทจ่ี ำปน จากสำนักงาน฿หญ SME Bank Tower
ไปชวยหลือผูป ระสบอุทกภัยภาค฿ต 3 จังหวัด ไดก ประจวบคีรขี นั ธ
สุราษฎรธานี ละ นครศรีธรรมราช
(5) กิจกรรมสงตอความสุขจากปกาตอนรับสิง่ ดีจาก
ป฿หมงาน “สุดยอด SMEs สงสุข สงทาย สงความประทับ฿จ ตลาด
คลองผดุงกรุงกษม 2560” ดยทำบุญถวายภัตตาหารพลปจจัย
ไทยธรรมดพระสงฆ จำนวน 9 รูป จากวัดสมนัสราชวรวิหาร
พื่อปนสิริมงคลกผูขารวมงาน ลูกคาละประชาชน ณ ตลาด
คลองผดุงกรุงกษม มื่อวันที่ 17 ละ 25 ธันวาคม 2560
(6) สนับสนุนสมทบทุน฿หกทหารผานศึกผาน
รงพยาบาลทหารผานศึก จำนวน 275,000 บาท ซึ่งรายได

ทัๅงหมดมาจากการรับบริจาค฿นงานวันสถาปนาธนาคารสูปที่ 16
การประมูลสิ่งของจากงาน “สุดยอด SMEs สงสุข สงทาย สง
ความประทับ฿จ ตลาดคลองผดุงกรุงกษม 2560” วันที่ 20
ธันวาคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงกษม
(7) สนับสนุนกิจกรรมกับหนวยงานพันธมิตรรวม
จำหนายสลากกาชาดกระทรวงการคลัง ละกระทรวงอุตสาหกรรม
จำนวนงิน 565,000 บาท
8. ความรวมมือองคกรและหนวยงานอื่น
ความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรไทย
ความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรทัๅงภาครัฐละ
ภาคอกชน ดย ธพว. มีการลงนามความรวมมือ฿นครงการ
ตางๆ ดังนีๅ
(1) กองทุนพัฒนาอสอใมอีตามนวประชารัฐ ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่หในชอบ฿หมี
การจัดตัๅงกองทุนพัฒนาอสอใมอีตามนวประชารัฐ ดยจัดสรร
งบประมาณ฿หกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตังๅ กองทุนพัฒนาอสอใมอี
ตามนวประชารัฐ จำนวน 20,000 ลานบาท ดยมอบหมาย
฿ห ธพว. ปนหนวยรวมหลัก฿นการดำนินการ มีวัตถุประสงค
พื่อปนทุนชวยหลือ สนับสนุน SMEs สูอุตสาหกรรมที่มีมูลคา
สูง ตามนยบาย Thailand 4.0 พื่อชวยติมตใม฿ห SMEs

•
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รายงานประจำป 2560

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

ที่ไมสามารถขาถึงหลงงินทุนจากสถาบันการงิน฿นระบบ฿ห
สามารถมีงินทุนพื่อพัฒนาธุรกิจละพรอมขาสูระบบสถาบัน
การงินได ละพือ่ สรางมูลคาพิม่ ทางศรษฐกิจ ดยนนการสราง
ความขมขใงจากศรษฐกิจภาย฿น (Local Economy) ตาม
หลักการ Thailand 4.0 ดยปนการ฿หความชวยหลือผานกลไก
ประชารัฐ จากการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคอกชน ละกลุมชุมชน฿นตละพืๅนที่ ซึ่งจะมีกิจกรรมดาน
การสนับสนุนหลงงินทุน ควบคูไ ปกับกระบวนการสงสริมละ
พัฒนาผูประกอบการ SMEs ดย ธพว. มีความคืบหนาของการ
ดำนินงานกองทุนพัฒนาอสอใมอีตามนวประชารัฐ นับรวม
ผลงานจากที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสอใมอี
ตามนวประชารัฐ ประจำจังหวัดอนุมตั สิ นิ ชือ่ ละ ธพว. ดำนิน
การวิคราะหลวสรใจสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ
ตัๅงตริ่มครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปนจำนวน
1,623 ราย วงงิน 6,297.72 ลานบาท
(2) ครงการ “สงสริมละสนับสนุนศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม” พื่อดำนินการสงสริม
ศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมไทย
(ผูประกอบการ SMEs ไทย) ฿หติบตอยางยั่งยืน ดย฿หการ
สนับสนุนหลงงินทุนกผปู ระกอบการ SMEs ไทย ทีม่ ศี กั ยภาพ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

รายงานประจำป 2560

รวมกับ 3 บริษทั ละ 1 องคกร คือ บริษทั ซัยจ ดในกิ อินตอร
นชัน่ นล จำกัด บริษทั ตลาดตอยอด ออีซี จำกัด บริษทั กาฟ
วาวี จำกัด ละ หอการคาจังหวัดลำพูน พือ่ สนับสนุนผูป ระกอบการ
฿นการตอยอดธุรกิจ ละสรางครือขายผูป ระกอบการ฿หขมขใง
สามารถขงขัน฿นตลาดได ละพรอมขาสูอุตสาหกรรมยุค 4.0
(3) ครงการ “สินชือ่ สนับสนุนธุรกิจทองทีย่ วละ
ผูประกอบการทองที่ยวชุมชน” รวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ละผูประกอบการกลุมธุรกิจฟรนไซส 12 บริษัท คือ บริษัท
ประภาวัลย กรุຍป จำกัด บริษัท ค-นຍกซ คอรปอรชั่น จำกัด
บริษัท ทใดดีๅ ฮาส จำกัด บริษัท คารลค (ไทย-ยอรมัน) จำกัด
บริษทั อใน อนด บี พิซซา ครป จำกัด บริษทั ดอยชาง ฟรนไชส
มนจมนต จำกัด บริษัท มีนา-ไทย คออฟปอรชั่น จำกัด
บริษัท ภูริชวัน จำกัด บริษัท ส.ขอนกนฟูดส จำกัด บริษัท ริช
รสตอรองค จำกัด บริษัท ฮอกไกด มริมตะ จำกัด ละ
บริษทั พีดี ฮาส คอรปอรชัน่ จำกัด พือ่ สนับสนุนผูป ระกอบการ
฿หขาถึงหลงทุน สรางงาน สรางอาชีพ
฿นป 2560 ธพว. มีหนวยงานพันธมิตรที่ขารวมลงนาม
ความรวมมือ กับ ธพว. จำนวน 33 หนวยงาน อาทิชน บรรษัท
ประกันสินชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) สมาคมมิตรภาพ
ไทย-กัมพูชา ธนาคารพือ่ การนำขาละสงออกหงประทศไทย
กรมสงสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการคา สำนักงานสงสริม
อุตสาหกรรมซอฟตวรหงชาติ (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัย
กษตรศาสตร บริษัท กาฟวาวี จำกัด มหาวิทยาลัยชียง฿หม
บริษัท ส.ขอนกนฟูดส จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทลลิจนท
อในตอรไพรส คอนซัลติๅง จำกัด บริษัท พีดีฮาส คอรปอรชั่น
จำกัด บริษัท ริช รสตอรองค จำกัด
ความรวมมือกับองคกรตางประเทศ
(1) การตอนรับคณะศึกษาดูงานละยีย่ มชมกิจการ
ธนาคาร
Embassy of the republic of the Singapore
to the kingdom of Thailand (Mr. Wong Kai Jiun : Deputy
Chief of Mission and Consular) พื่อศึกษาขอมูลของ ธพว.
ละความรวมมือระหวางกัน มื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560
Oxford Business Group พือ่ สัมภาษณทศิ ทาง

•

•
•
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ละการดำนินงานของ ธพว. มื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
คณะดูงานจาก Royal Thai Embassy Cairo
ขาดูงานรับฟงขอมูลองคความรูรื่องการดำนินการของ ธพว.
มือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
• คณะดูงานจาก United Nations Economic
Commission for Latin America and the Caribbean
(ECLAC) นำคณะผู ขารวมประชุมชิงปฏิบตั กิ าร รือ่ งการขาถึง
หลงงินทุน ละบทบาทของธนาคารพัฒนา฿นอชียละปซิฟก
ละละตินอมริกา
(2) ธพว. ศึกษาดูงานตางประทศ
• ธพว. รวมดินทางกับกรมสงสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม พื่อไปศึกษาดูงานรื่องการ฿หบริการ
สนับสนุน SMEs ฿นรูปบบ One-Stop Comprehensive Support
ของประทศญีป่ นุ ละพือ่ รียนรูก ารดำนินการของ SME Support
Network ฿นประทศญีป่ นุ ละนำมาปรับ฿ช฿นการขยายผลกลไก
RISMEP ฿นประทศไทย ฿นระหวางวันที่ 18-22 มษายน 2560
ธพว. ร ว มดิ น ทางละร ว มกิ จ กรรมกั บ กรม
สงสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ขตบริหารพิศษ
ฮองกงหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ฿นการจรจาธุรกิจพื่อ
สริมสรางความสัมพันธละประสานความรวมมือดานการพัฒนา
ขตศรษฐกิจพิศษ รวมทัๅงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ระวางวันที่ 26-30 มษายน 2560
ธพว. รวมดินทางกับที่ปรึกษา พื่อศึกษาดู
นวทางการดำนิ น งานด า นการพั ฒ นาผู  ป ระกอบการของ
Spring Singapore ละรับฟงนวทางการดำนินงานของ Sri
Ambikas Pte Ltd ละขายี่ยมชมกิจการ Food Innovation
&Resource Centre (FIRC) ยี่ยมชมกิจการ Boon Tong Kee
ละขายี่ยมกิจการ Fin Lab ฿นระหวางวันที่ 18-20 ตุลาคม
2560
ธพว. รวมดินทางกับที่ปรึกษา พื่อไปลงนาม
บันทึกความขา฿จ (MOU) ระหวาง ธพว. กับ HKTDC ณ ขต
บริหารพิศษฮองกง ละศึกษาดูงานดานระบบทคนลยี
สารสนทศ ณ Huawei Technologies Co.,Ltd. สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฿นระหวางวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560

•

•

•

•

ทิศทางการดำเนินงานป 2561
฿นป 2561 ธพว. กำหนดทิศทางการดำนินงาน฿หสอดคลองกับ
ภารกิจละปนไปตามนวนยบายภาครัฐ ซึง่ ปนนวทางทีภ่ าครัฐ
มีตอ ธนาคาร คือ มุง นนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หขมขใง
ดย฿หบริการทางการงินควบคูไ ปกับการสริมสรางองคความรู ละ
รงรัดการกไขปญหาการบริหารจัดการองคกร ละกำหนดนวทาง

การดำนินงานพือ่ ความยัง่ ยืน฿นระยะยาว ดยกำหนดรูปบบธุรกิจ
(Business Model) ที่ไมไดขงขันกับสถาบันการงินชิงพาณิชย
นื่องจากปจจุบันมีชองวางทางการงินที่ผูประกอบการ SMEs
รายยอยยังขาไมถึงหลงงินทุนของสถาบันการงินชิงพาณิชย
จำนวนมาก จึงกิดปนชองวางทางการตลาดที่ ธพว. ตองขาไปดูล

นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ
นโยบาย

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ของหนวยงานที่กำกับดูแล

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ขอ 6.17 พิม่ ขีดความสามารถของผูป ระกอบการ
SMEs ฿หขมขใง สามารถขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดย
 การพิ่มองคความรู฿นดานการผลิต ละ
การบริหารจัดการ
 การข า ถึ ง หล ง งิ น ทุ น ละบริ ก ารทาง
การงิน การลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม




ยุทธศาสตรชาติ 20 ป



ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
1. ศรษฐกิจขยายตัวอยางมีสถียรภาพละ
ยั่งยืน
2. การสรางความขมขใง฿หศรษฐกิจรายสาขา

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม

แผน สสว.
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนา SMEs
รายประเด็น ดยมุงนนการสรางระบบนิวศ
฿หกับ SMEs
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมขีดความสามารถ
SMEs เฉพาะกลุม ดยมีนวทางการสงสริม
ละพัฒนา SMEs ฉพาะกลุม ซึง่ ตองการความ
ชวยหลือที่ ตกตางกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อน
การสงเสริม SMEs อยางเปนระบบ ฿หมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน
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เปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ประทศไทย 4.0
มุงสูสินคาชิงนวัตกรรม
ขับคลือ่ นดวยทคนลยี / ความคิดสรางสรรค
ละนวัตกรรม
ปลี่ยนจากการผลิตปนบริการ

นโยบาย

กระทรวงการคลัง (สศค.)
1. การดำเนินการตามแผนฟนฟูองคกร
 นนการกไขปญหาสินชื่อดอยคุณภาพ
 ฿หสินชื่อผูประกอบการ SMEs ขนาดลใก
2. สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs
 มุง นน฿หสน
ิ ชือ่ วงงินไมกิน 15 ลาน ละ
พัฒนาผลิตภัณฑทางการงินรูปบบ฿หม
ชน การรวมลงทุน
 ฿ห บ ริ ก ารก ผ ู  ป ระกอบการ SMEs ตาม
นยบายภาครัฐ
 พิ่มบทบาท฿นการพัฒนาผูประกอบการ
รายยอย

กระทรวงอุตสาหกรรม
การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม
ใหเติบโตและเขมแข็ง
 พื่ อ ส ง สริมละพัฒ นาอุต สาหกรรมที่
สอดคลองกับศักยภาพพืนๅ ฐานของประทศ
 นนงานวิจยั ทคนลยี ละนวัตกรรมพือ
่
พิ่มผลิตภาพละพัฒนามาตรฐาน฿หภาค
อุตสาหกรรม สามารถขงขัน฿นระดับที่
สูงขึๅน
13/3/60 กองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ต าม
แนวประชารั ฐ
5/5/60 มาตรการชวยเหลือ SMEs ตัวเล็ก

ยุทธศาตรรัฐวิสาหกิจรายสาขา (สคร.)
1. กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจน
พื่อขับคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
2. บริ ห ารแผนลงทุ น ให ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรประเทศ
3. เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน
พื่อความยั่งยืน฿นระยะยาว
4. สนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฿ห
สอดคลองกับ Thailand 4.0
5. สงเสริมระบบธรรมาภิบาล ฿หมีความ
ปรง฿สละมีคุณธรรม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
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วัตถุประสงค
ตามพระราชบัญญัติ จัดตัๅง ธพว. : “฿หธนาคารมีวัตถุประสงค เพื่อประกอบธุรกิจอันเปนการพัฒนา สงเสริม ชวยเหลือ และสนับสนุน
การจัดตังๅ การดำเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดยการสินชือ่ คๅำประกัน รวมลงทุน ฿หคำปรึกษา
นะนำ หรือ฿หบริการที่จำปนอื่นตามบทบัญญัติหงพระราชบัญญัติน”ีๅ

แนวทางและทิศทางการดำเนินงานของ ธพว.
ธพว. จะพิม่ บทบาทของการพัฒนาผูป ระกอบการ ฿หมคี วามขมขนมากยิง่ ขึนๅ ยกระดับ฿หปนพันธกิจหลัก พือ่ ฿หธนาคารมีสถานะปน
“ธนาคารเพือ่ การพัฒนาผูป ระกอบการ (SME Development Bank)”

ธพว. ไดกำหนดนวทางการดำนินการหลัก฿น 3 ยุทธศาสตร 7 ผนกลยุทธ ดังนีๅ
แผนภาพแสดงยุทธศาสตรป 2561-2565 และแผนกลยุทธ

5 Years Goal for

z
z
z

SMEs
Supplier
State

1. ยุทธศาสตร

การสรางความเขมแข็งทางการเงินอยางมีเสถียรภาพ

2. ยุทธศาสตร

สงเสริมผูประกอบการ SMEs ใหเขาถึงแหลงเงินทุนควบคูกับการพัฒนา
ผูป ระกอบการ SMEs (SME Development Bank for SME Spring up)

3. ยุทธศาตร

การพัฒนาองคกรเพื่อกาวสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนา

1. แผนกลยุทธ

2. แผนกลยุทธ

3. แผนกลยุทธ

4. แผนกลยุทธ

ขยายสินเชื่อคุณภาพ

บริหารจัดการหนีๅ
ที่ไมกอใหเกิดรายได

พัฒนาผูประกอบการเสริมสราง
โอกาส ศักยภาพ ความเขมแข็ง
และการรวมลงทุน

สรางความมั่นคง
ทางการเงิน

5. แผนกลยุทธ

พัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน ตามภารกิจ และมีมาตรฐาน

6. แผนกลยุทธ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มทักษะ ควบคูธรรมาภิบาล

7. แผนกลยุทธ

บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง
การเงินอยางมีเสถียรภาพ พื่อสริมสรางฐานะทางการงินของ
ธพว. ฿หมีความขมขใงละพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณ
จากภาครัฐ ดยกำหนดผนกลยุทธ พื่อสนับสนุนยุทธศาสตร
จำนวน 3 ผนกลยุทธ ดังนีๅ
แผนกลยุทธขยายสินเชื่อคุณภาพ
ธพว. ไดดำนินการปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินชื่อ
ดยลดขัๅนตอนการดำนินงานที่ทับซอนละปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภาย฿น พื่อรองรับการขยายสินชื่อ฿หมละสินชื่อตาม
พันธกิจ ดยมุงนนชวยหลือผูประกอบการรายยอย ฿หสามารถ
ขาถึงหลงงินทุน ละ฿หสอดคลองกับนวนยบายการพัฒนา
SMEs ของภาครัฐ พรอมทังๅ รักษาฐานลูกคากาละขยายสินชือ่
จากฐานลูกคาดิม พื่อสรางภาพลักษณละความสัมพันธที่ดี
กับลูกคา รวมถึงหนวยงานพันธมิตรทีจ่ ะมาปนหนวยรวมชวย฿น
การสงสริมพัฒนาสรางความขมขใง ละยกระดับความสามารถ
฿หกับลูกคาของ ธพว. ละพื่อ฿หบริการละสงสริมพัฒนา
SMEs ฿หครอบคลุมทุกพืๅนที่ชุมชน สริมสรางอกาสการขาถึง
ของ SMEs รายยอย ละ SMEs คนตัวลใก (MSMEs) ดยการ
ขยายหนวยบริการคลื่อนที่ Mobile Unit กระจายไปตามพืๅนที่
ทองถิ่นชุมชน


แผนกลยุทธการบริหารจัดการหนีทๅ ไ่ี มกอ ใหเกิดรายได
ธพว. ยังคงดำนินการบริหารจัดการหนีๅที่ไมกอ฿หกิด
รายไดตามนวทางผนฟนฟู กิจการของธนาคาร ดยกำหนด
มาตรการการกไขหนี฿ๅ หหมาะสมกับกลุม ลูกหนีๅ มีการปรับปรุง
กระบวนการ พื่อพิ่มประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการหนีๅที่
ไมกอ฿หกิดรายได (NPLs) ละมีการติดตามควบคุมคุณภาพ
ลูกหนีๅสินชื่อปลอย฿หม ฿หมีคุณภาพดี ควบคุมการตกชัๅนของ
สินชื่อปลอย฿หม ละควบคุมสินชื่อที่มี บสย. คๅำประกัน฿หอยู
฿นพดานการคๅำประกันของ บสย. ซึง่ ปนนวทางทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์
ที่คอนขางชัดจนดังจะหในไดจากผลการดำนินงาน฿นชวงป
2558-2560

แผนกลยุทธการสรางความมั่นคงทางการเงิน
ธพว. ยังคงดำนินการสริมสรางงินกองทุน฿หขมขใง
ดยรักษาผลการดำนินงาน฿หมีกำไรสุทธิอยางตอนื่องลดการ
พึ่งพาหรือไมตองปนภาระตองบประมาณจากภาครัฐ บริหาร
สภาพคลองของธนาคาร฿หมีสถียรภาพ ละปรับปรุงระบบงาน
การกันงินสำรอง ดย฿หสอดคลองกับหลักกณฑ ธปท. ดยกัน
งินสำรองพึงกัน฿หครบถวนตามกณฑ ธปท. ละประมาณการ
งินสำรองสวนกิน฿นระดับที่หมาะสม พื่อสดงถึงความมั่นคง
ทางการงินละรองรับความไมนนอนที่อาจกิดขึๅน฿นอนาคต
ละดำนินการตามนยบายการบริหารความสี่ยงดานความมั่น
คงทางการงิน


ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรสง เสริมผูป ระกอบการ SMEs
ใหเขาถึงแหลงเงินทุนควบคูก บั การพัฒนาผูป ระกอบการ SMEs
(SME Development Bank for SME Spring up) พือ่ ปน
ธนาคารพือ่ การพัฒนาอยางทจริง ฿นการสนับสนุนผูป ระกอบการ
SMEs ทัๅงทางดานหลงงินทุน ละการพัฒนาศักยภาพ฿หปน
ผูประกอบการที่ขมขใง฿นทุกดาน อาทิชน การสงสริม฿หได
การรับรองมาตรฐาน (Standard) การพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
(Productivity) การสงสริม฿หมีนวัตกรรม (Innovation) ละ
การสงสริม฿หสามารถกาวไปสูตลาดสากล (International)
ดยกำหนดผนกลยุทธ พื่อสนับสนุนยุทธศาสตร ดังนีๅ
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แผนกลยุทธพัฒนาผูประกอบการ เสริมสรางโอกาส
ศักยภาพ ความเขมแข็ง และการรวมลงทุน
ธพว. จะปนหนวยงานหลัก ละหนวยงานรวม ฿นการ
ดำนินการชวยหลือ พัฒนา สงสริม ละสนับสนุนผูป ระกอบการ
SMEs ตละกลุม฿หมีอกาสขาถึงหลงทุน การพิ่มศักยภาพ
ละความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจสอดคลองกับนยบาย
ของภาครัฐที่ตองการสนับสนุน฿หผูประกอบการ SMEs ฿นกลุม
อุตสาหกรรมปาหมาย S-curve 10 กลุม ฿หไดรับการพัฒนา
ตนองพื่อขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 การดำนินการรวมลงทุน
ละงินลงทุน฿นระบบ Ecosystem
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พื่อสงสริม ละสนับสนุน฿หกิด Ecosystem พื่อสรางอกาส
฿หผปู ระกอบการ SMEs ไดขาถึงระบบการพัฒนาผูป ระกอบการ
อยางปนรูปบบละจัดทำระบบทคนลยีสารสนทศดานการ
พัฒนาผูป ระกอบการ (SMEs Core Portal) ละพัฒนาบุคลากร
สายงานพัฒนาผูประกอบการละรวมลงทุน฿หปนนักพัฒนา
ผูประกอบการควบคูกับการ฿หบริการทางการงิน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรเพื่อกาวสู
การเปนธนาคารเพือ่ การพัฒนา ธพว. จะพัฒนา ปรับปรุงระบบ
การบริการละกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดวยระบบ
ทคนลยีสารสนทศที่ทันสมัย ละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สริมสรางประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร฿นทุกระดับ
ดยกำหนดผนกลยุทธ พื่อสนับสนุนยุทธศาสตร จำนวน 3
ผนกลยุทธ ดังนีๅ
แผนกลยุทธการพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน
ตามภารกิจ และมีมาตรฐาน
ธพว. จะปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน กระบวนการสนับสนุน
การอำนวยสินชื่อ฿หมีประสิทธิภาพพิ่มขึๅน ดยนำระบบ
ทคนลยีสารสนทศมาสนับสนุนการดำนินงาน รวมทัๅงพัฒนา
ระบบทคนลยีสารสนทศ฿หสนับสนุนการทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึๅนตามผนมบททคนลยีสารสนทศ
ละมีการบูรณาการขอมูลสารสนทศภาย฿นองคกร฿หขาสู
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กระบวนการปฏิบัติ SME 4.0 D-Max พื่อ฿ห ธพว. กาวขาสู
การปน Digital Banking
แผนกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มทักษะ
ควบคูธรรมาภิบาล
ธพว. นนการบริหาร ละพัฒนาบุคลากร ควบคูธ รรมาภิบาล
ภาย฿ตกลยุทธหลัก 3 รื่อง คือ การสรางคนกง สงสริมคนดี
ละสนับสนุน฿หพนักงานมีความสุข ชื่อมยงกับคานิยมหลัก
ของธนาคาร คือ SME-D ดีมากมาก ประกอบดวย


S

Synergy

ประสานความรวมมือ

M Morality

ยึดถือจรรยา

E Efﬁciency

ตอบจทยคุมคา

D Development

พัฒนาอยางตอนื่อง

แผนกลยุทธบริหารความเสีย่ ง และ การควบคุมภายใน
ธพว. จะพัฒนาครื่องมือ ระบบ ฿นการบริหารความสี่ยง
ละการควบคุมภาย฿นที่ดี ตามนวที่พึงปฏิบัติ ละปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการดำนินงาน
ขององคกรดยมีกระบวนการปองกัน ละลดระดับความสี่ยง
ที่กิดขึๅนอยางปนระบบ฿หสอดคลองกับการบริหารความสี่ยง
ตามนวทางการกำกับดูลสถาบันการงินฉพาะกิจ (SFIs)
ของธนาคารหงประทศไทย


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ ธพว. ได฿หความสำคัญละตระหนักถึงภาระหนาที่฿นฐานะกรรมการ ปนผูรับผิดชอบตอ
งบการงินละสารสนทศทางการงินทีป่ รากฏ฿นรายงานกิจการประจำป งบการงินดังกลาวไดจดั ทำขึนๅ ตามมาตรฐาน
การบัญชีละหลักการบัญชีที่รับรองดยทั่วไป ภาย฿ตนยบายการบัญชีที่หมาะสม ละ฿หถือปฏิบัติดยสม่ำสมอ
ดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกตอง ครบถวน ละสมหตุสมผล พือ่ ฿หสามารถสะทอนผลการดำนินงานของธนาคาร
อยางทจริง อีกทังๅ ไดมกี ารรายงานผลการดำนินงาน ละปดผยขอมูล฿นสวนที่ ปนสาระสำคัญอยางปรง฿ส พียงพอ
ละชือ่ ถือได฿นหมายหตุประกอบงบการงิน
คณะกรรมการ ธพว. ไดจัด฿หมีละดำรงไวซึ่งระบบการบริหารความสี่ยง ระบบการควบคุมภาย฿น การ
ตรวจสอบภาย฿น ละการกำกับดูลที่หมาะสมละมีประสิทธิภาพ พื่อ฿หมั่น฿จวาขอมูลทางการงิน มีความถูกตอง
ครบถวน พียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนการปองกันการกระทำทุจริต หรือการดำนินการที่ผิดปกติ
อยางมีนัยสำคัญ
คณะกรรมการ ธพว. ไดตงตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบดวยกรรมการอิสระ พื่อทำหนาที่กำกับ
ดูล สอบทานความนาชื่อถือละความถูกตองของรายงานทางการงิน ไดตงตัๅงคณะกรรมการบริหารความสี่ยง
ที่ประกอบดวยกรรมการที่มีความรูความสามารถพื่อทำหนาที่กำกับดูลระบบควบคุมภาย฿น฿หปนไปอยางพียงพอ
ละหมาะสม จึงมั่น฿จไดวางบการงินของ ธพว. ดังกลาวมีความชื่อถือได ดยคณะกรรมการตรวจสอบไดสดง
ความหในไว฿นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดสดงไว฿นรายงานกิจการประจำปนีๅลว
คณะกรรมการ ธพว. มีความหในวา ระบบการควบคุมภาย฿นของ ธพว. ดยรวมมีความพียงพอละหมาะสม
สามารถสรางความชือ่ มัน่ อยางสมหตุสมผลไดวา งบการงิน ธพว. สำหรับปสนๅิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความชือ่ ถือ
ไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกตองตามกฎหมายละกฎระบียบที่กี่ยวของ

(นายพสุ ลหารชุน)
ประธานกรรมการ
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(นายมงคล ลีลาธรรม)
กรรมการผูจัดการ
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ทำเนียบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ป 2545
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายมนู ลียวไพรจน
นายอุทิศ ธรรมวาทิน
นายบรรพต หงษทอง
นายชาญชัย มุสิกนิศากร
นางสุมลมาลย กัลยาศิริ
นายอุตตม สาวนายน
นายสันติ วิลาสศักดิ์ดานนท
นายยงยศ ปาละนิติสนา
นายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย
นายสำราญ ภูอนันตานนท

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ป 2546
นายมนู ลียวไพรจน
ประธานกรรมการ
นายอุทิศ ธรรมวาทิน
รองประธานกรรมการ
นางสุมลมาลย กัลยาศิริ
กรรมการ
นายชาญชัย มุสิกนิศากร
กรรมการ
นายอุตตม สาวนายน
กรรมการ
นายสันติ วิลาสศักดิ์ดานนท
กรรมการ
นายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย
กรรมการ
นายยงยศ ปาละนิติสนา
กรรมการ
นายชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ
คณะกรรมการธนาคาร ป 2547

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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นายมนู ลียวไพรจน
นายอุทิศ ธรรมวาทิน
นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
นางสุมลมาลย กัลยาศิริ
นายอุตตม สาวนายน
นางอัญชลี ชวนิชย
ศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ ชลากรกุล
นายกียรติพงศ นอย฿จบุญ
นายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย
นายชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
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รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ
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นายอุทิศ ธรรมวาทิน
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นางสุมลมาลย กัลยาศิริ
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ศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ ชลากรกุล
นายกียรติพงศ นอย฿จบุญ
นายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย
นายชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ป 2549
1
2
3
4
5
6
7

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
นายสมชัย สัจจพงษ
นายดำริ สุขธนัง
นายทวัญ วิชิตะกุล
นายสุทธิศักดิ์ ลาหชีวิน
นายสรสิทธิ์ สุนทรกศ
นายพงษศักดิ์ ชิวชรัตน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ป 2550
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
นายสมชัย สัจจพงษ
นายทวัญ วิชิตะกุล
นายดำริ สุขธนัง
นายสุทธิศักดิ์ ลาหชีวิน
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
นางสาววิไลพร ลิ่วกษมศานต
นายกงกฤช หิรัญกิจ
นางลดาวัลย ธนะธนิต
นางสุกัญญา จันทรปรรณิก
นายพงษศักดิ์ ชิวชรัตน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย
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คณะกรรมการธนาคาร ป 2551
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายพงษภาณุ ศวตรุนทร
นายพิชิต อัคราทิตย
นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ
นายศักรินทร ภูมิรัตน
นายธนิต สรัตน
นายปรามทย วิทยาสุข
นายอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
นายวิชญะ วิถีธรรม
นายปุณณิศร ศกุนตนาค
นายพงษศักดิ์ ชาจียมจน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายพงษภาณุ ศวตรุนทร
นายปุณณิศร ศกุนตนาค
นายอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
นายปรามทย วิทยาสุข
นายศักรินทร ภูมิรัตน
นายวิชญะ วิถีธรรม
นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ
นายธนิต สรัตน
นายอดุลย ลาหพล
นายบุญศักดิ์ จียมปรีชา
นายสฬส สาครวิศว

คณะกรรมการธนาคาร ป 2554

ประธานกรรมการ
1 นายนริศ ชัยสูตร
กรรมการ
2 นายพิชัย ชุณหวชิร
กรรมการ
3 นายวิฑูรย สิมะชคดี
กรรมการ
4 นายอนุสรณ มุทราอิศ
กรรมการ
5 นายอุดม วงศวิวัฒนไชย
กรรมการ
6 นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ
กรรมการ
7 นายสมหมาย ควคชาภรณ
8 นางวณี ทัศนมณฑียร
กรรมการ
กรรมการ
9 นายอดุลย ลาหพล
รองกรรมการผูจัดการ
10 นายจิรายุทธ รุงศรีทอง
รักษาการทนกรรมการผูจดั การ 11 นายสฬส สาครวิศว
ละปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ละลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ป 2552
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ป 2553
นายพงษภาณุ ศวตรุนทร
ประธานกรรมการ
นายปุณณิศร ศกุนตนาค
กรรมการ
นายปรามทย วิทยาสุข
กรรมการ
นายศักรินทร ภูมิรัตน
กรรมการ
นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ
กรรมการ
นายธนิต สรัตน
กรรมการ
นายอดุลย ลาหพล
กรรมการ
นายบุญศักดิ์ จียมปรีชา
กรรมการ
นายสฬส สาครวิศว
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ป 2555
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายนริศ ชัยสูตร
นายพิชัย ชุณหวชิร
นายวิฑูรย สิมะชคดี
นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย
นางวณี ทัศนมณฑียร
นายอนุสรณ มุทราอิศ
นายสมหมาย ควคชาภรณ
นายอดุลย ลาหพล
นายจิรายุทธ รุงศรีทอง
นายพงษศักดิ์ ชาจียมจน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
รักษาการทนกรรมการผูจัดการ
ละปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ละลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ป 2556
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายนริศ ชัยสูตร
นายวิฑูรย สิมะชคดี
นายพิชัย ชุณหวชิร
นายกฤษฎา อุทยานิน
นายสมชาย หาญหิรัญ
นายปฏิมา จิระพทย
นายวิทยา สุริยะวงค
นายอนุสรณ มุทราอิศ
นายจิรายุทธ รุงศรีทอง
นางสาวปาริฉัตร หลาธีระศิริวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
รักษาการทนกรรมการผูจัดการ
ละปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ละลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ป 2559

คณะกรรมการธนาคาร ป 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นางสาลินี วังตาล
นางสาวนีย กมลบุตร
นายอัษฎางค ชี่ยวธาดา
นายวิทยา สุริยะวงค
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นายลวรณ สงสนิท
นายอนุสรณ มุทราอิศ
นายสมชาย หาญหิรัญ
นายวิชิต กรวิทยาคุณ
นางสาวปาริฉัตร หลาธีระศิริวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
รักษาการทนกรรมการผูจัดการ
ละปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ละลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ป 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาลินี วังตาล
นางสาวนีย กมลบุตร
นายอัษฎางค ชี่ยวธาดา
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นายลวรณ สงสนิท
นายอนุสรณ มุทราอิศ
นายสมชาย หาญหิรัญ
นายวิทยา สุริยะวงค
นายวิชิต กรวิทยาคุณ
นายสรี นนทสูติ
นายประไพสิทธิ์ ตัณฑกยูร
นายสุพจน อาวาส

13 นางอินทิรา ภคปุณยารักษ

14 นายวรมิตร ครุฑต
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รายงานประจำป 2560

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ
รองกรรมการผูจัดการ
รักษาการทนกรรมการผูจัดการ
ละปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ละลขานุการ
รองกรรมการผูจัดการ
รักษาการทนกรรมการผูจัดการ
ละปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ละลขานุการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาลินี วังตาล
นายสมชาย หาญหิรัญ
นางสาวนีย กมลบุตร
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นายลวรณ สงสนิท
นายสรี นนทสูติ
นายประไพสิทธิ์ ตัณฑกยูร
นายทวีศักดิ์ ฟุงกียรติจริญ
นางพูนสุข มุสิกลัด
นายชาญวิทย นาคบุรี
นายพรลิศ ลัธธนันท
นายมงคล ลีลาธรรม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการละลขานุการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศไทย

รายงานประจำป 2560
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ทำเนียบสาขา
สำนักงานใหญ

310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลยธิน
ขวงสามสน฿น ขตพญาไท กรุงทพฯ 10400
ทร. 0 2265 3000
ทรสาร 0 2265 4000
สำนักงานพหลโยธิน
310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลยธิน
ขวงสามสน฿น ขตพญาไท กรุงทพฯ 10400
ทร. 0 2265 4944-58
ทรสาร 0 2270 0488
E-mail : Phahonyothin@smebank.co.th

สำนักงานเขต 1

7/1-4 ถ.ชียง฿หม-ลำปาง ต.ชางผือก อ.มือง
จ.ชียง฿หม 50300
ทร. 053-413103-5, 053-412975, 053-413010,
053-218038-9
ทรสาร 053-413112
E-mail : Zoneofﬁce1@smebank.local
สาขาเชียงใหม
7/1-4 ถ.ชียง฿หม-ลำปาง ต.ชางผือก อ.มือง
จ.ชียง฿หม 50300
ทร. 053-413103-5, 053-412975, 053-413010,
053-218038-9
ทรสาร 053-413112
E-mail : ChiangMai@smebank.co.th
สาขาแมฮอ งสอน
21 ถ.ขุมลุมประพาส ต.จองคำ อ.มือง
จ.มฮอ งสอน 58000
ทร. 053-614500-2
ทรสาร 053-614503
E-mail : MaeHongSon@smebank.co.th
สาขาลำพูน
416 ถ.จริญราษฎร ต.฿นมือง อ.มืองลำพูน
จ.ลำพูน 51000
ทร. 053-533114, 053-533095, 053-532925
ทรสาร 053-531470
E-mail : Lamphun@smebank.co.th

สำนักงานเขต 2

450/29-32 หมูท ่ี 13 ถ.พหลยธิน ต.รอบวียง
อ.มือง จ.ชียงราย 57000
ทร. 053-718504, 053-714096, 053-714501
ทรสาร 053-711915
E-mail : Zoneofﬁce2@smebank.local

สาขาเชียงราย
450/29-32 หมูท ่ี 13 ถ.พหลยธิน ต.รอบวียง
อ.มือง จ.ชียงราย 57000
ทร. 053-718504, 053-714096, 053-714501
ทรสาร 053-711915
E-mail : ChiangRai@smebank.co.th
สาขาแมสาย
825/2 หมูท ่ี 3 ถ.พหลยธิน ต.วียงพางคำ
อ.มสาย จ.ชียงราย 57000
ทร. 053-734494-6
ทรสาร 053-734497
E-mail : MaeSai@smebank.co.th
สาขาพะเยา
286/22 ถ.พหลยธิน ต.มตำ่ อ.มือง
จ.พะยา 56000
ทร. 054-480222-3
ทรสาร 054-485989
E-mail : Phayao@smebank.co.th

สำนักงานเขต 3

292-294 ถ.ซุปปอรไฮวยลำปาง-งาว ต.พระบาท
อ.มือง จ.ลำปาง 52000
ทร. 054-821549-53
ทรสาร 054-821548
E-mail : Zoneofﬁce3@smebank.local
สาขาลำปาง
292-294 ถ.ซุปปอรไฮวยลำปาง-งาว ต.พระบาท
อ.มือง จ.ลำปาง 52000
ทร. 054-821549-53
ทรสาร 054-821548
E-mail : Lampang@smebank.co.th
สาขาแพร
303/20-21 หมูท ่ี 7 ต.นาจักร อ.มือง
จ.พร 54000
ทร. 054-533997, 054-628010-2
ทรสาร 054-533996
E-mail : Phrae@smebank.co.th
สาขานาน
37/12 ถ.รอบกำพงมืองตะวันตก ต.฿นมือง
อ.มืองนาน จ.นาน 55000
ทร. 054-772500-2
ทรสาร 054-772503
E-mail : Nan@smebank.co.th

สำนักงานเขต 4

21 ซ. 4 ถ.ราชดำนิน 1 ต.฿นมือง อ.มือง
จ.กำพงพชร 62000
ทร. 055-773205-8
ทรสาร 055-773209
E-mail : Zoneofﬁce4@smebank.local
สาขากำแพงเพชร
21 ซ. 4 ถ.ราชดำนิน 1 ต.฿นมือง อ.มือง
จ.กำพงพชร 62000
ทร. 055-773205-8
ทรสาร 055-773209
E-mail : KamphaengPhet@smebank.co.th
สาขาสุโขทัย
1/2-3 ถ.จรดวิถถี อ ง ต.ธานี อ.มือง จ.สุขทัย 64000
ทร. 055-616166-7
ทรสาร 055-616168
E-mail : Sukhothai@smebank.co.th
สาขาตาก
17/26 ถ.อซีย ต.มสอด อ.มสอด จ.ตาก 63110
ทร. 055-506971-2
ทรสาร 055-506970
E-mail : Tak@smebank.co.th

สำนักงานเขต 5

838 ถ.มิตรภาพ ต.฿นมือง อ.มือง จ.พิษณุลก 65000
ทร. 055-221575-6
ทรสาร 055-304554
E-mail : Zoneofﬁce5@smebank.local
สาขาพิษณุโลก
838 ถ.มิตรภาพ ต.฿นมือง อ.มือง จ.พิษณุลก 65000
ทร. 055-221575-6
ทรสาร 055-304554
E-mail : Phitsanulok@smebank.co.th
สาขาพิจติ ร
42/1 - 2 ถ.ราษฎรกษมอุทศิ ต.฿นมือง อ.มือง
จ.พิจติ ร 66000
ทร. 056-616550-2
ทรสาร 056-616553
E-mail : Phichit@smebank.co.th
สาขาเพชรบูรณ
4/1 - 2 ถ.สามัคคีชยั ต.฿นมือง อ.มือง
จ.พชรบูรณ 67000
ทร. 056-720821-2, 056-720922
ทรสาร 056-713187
E-mail : Phetchabun@smebank.co.th

สาขาอุตรดิตถ
20/22-23 ถ.จษฎาบดินทรหนือ ต.ทาอิฐ อ.มือง
จ.อุตรดิตถ 53000
ทร. 055-411872-3
ทรสาร 055-411874
E-mail : Uttaradit@smebank.co.th

สำนักงานเขต 6

919/28, 919/111 หมูท ่ี 10 ถ.พหลยธิน
ต.นครสวรรคตก อ.มืองนครสวรรค
จ.นครสวรรค 60000
ทร. 056-220877-8, 056-232976, 056-231336
ทรสาร 056-220879
E-mail : Zoneofﬁce6@smebank.local
สาขานครสวรรค
919/28, 919/111 หมูท ่ี 10 ถ.พหลยธิน
ต.นครสวรรคตก อ.มืองนครสวรรค
จ.นครสวรรค 60000
ทร. 056-220877-8, 056-232976, 056-231336
ทรสาร 056-220879
E-mail : NakhonSawan@smebank.co.th
สาขาอุทยั ธานี
137 ถ.ติบศิริ ต.อุทยั ฿หม อ.มือง จ.อุทยั ธานี 61000
ทร. 056-571401-3
ทรสาร 056-571404
E-mail : UthaiThani@smebank.co.th
สาขาชัยนาท
68/3-4 ถ.พรหมประสริฐ ต.฿นมือง อ.มือง
จ.ชัยนาท 17000
ทร. 056-416741-3, 056-414023, 056-414050
ทรสาร 056-416744
E-mail : ChaiNat@smebank.co.th

สำนักงานเขต 7

497/1-3 หมูท ่ี 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.มือง
จ.ขอนกน 40000
ทร. 043-465588
ทรสาร 043-465589
E-mail : Zoneofﬁce7@smebank.local
สาขาขอนแกน
497/1-3 หมูท ่ี 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.มือง
จ.ขอนกน 40000
ทร. 043-343580-3, 043-393889
ทรสาร 043-393888
E-mail : KhonKaen@smebank.co.th
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สาขาชุมแพ
1207, 1208 หมูท ่ี 15 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมพ
อ.ชุมพ จ.ขอนกน 40130
ทร. 043-313091-2, 043-384091
ทรสาร 043-311323
E-mail : Chumpae@smebank.co.th
สาขาชัยภูมิ
69/23-24 ถ.นิวศรัตน (ชัยภูม-ิ บัว฿หญ)
ต.฿นมือง อ.มือง จ.ชัยภูมิ 36000
ทร. 044-813334-6
ทรสาร 044-813337
E-mail : Chaiyaphum@smebank.co.th
สาขาเลย
87/13 ถ.มะลิวลั ย ต.กุดปอง อ.มือง
จ.ลย 42000
ทร. 042-833785-7
ทรสาร 042-833788
E-mail : Loei@smebank.co.th

สำนักงานเขต 8

751/10-11ถ.มิตรภาพ ต.฿นมือง
อ.มือง จ.นครราชสีมา 30000
ทร. 044-353508
ทรสาร 044-353506
E-mail : Zoneofﬁce8@smebank.local
สาขานครราชสีมา
751/10-11 ถ.มิตรภาพ ต.฿นมือง
อ.มือง จ.นครราชสีมา 30000
ทร. 044-262418-20, 044-251050-51
ทรสาร 044-262418
E-mail : NakhonRatchasima
@smebank.co.th
สาขาปากชอง
199 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชอง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา 30130
ทร. 044-313142, 044-313555, 044-313135
ทรสาร 044-313546
E-mail : PakChong@smebank.co.th
สาขาบุรรี มั ย
37/41-42 ถ.ธานี ต.฿นมือง อ.มือง
จ.บุรรี มั ย 31000
ทร. 044-625536 - 8
ทรสาร 044-625535
E-mail : BuriRam@smebank.co.th
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สำนักงานเขต 9

499/3-5 หมูท ่ี 7 ถ.รอบมือง ซ.บานนนพิบลู ย
ต.หมากขง อ.มืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ทร. 042-242435-6
ทรสาร 042-242437
E-mail : Zoneofﬁce9@smebank.local
สาขาอุดรธานี
499/3-5 หมูท ่ี 7 ถ.รอบมือง ซ.บานนนพิบลู ย
ต.หมากขง อ.มืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ทร. 042-211844-6
ทรสาร 042-211847
E-mail : UdonThani@smebank.co.th
สาขาหนองคาย
899/1-2 หมูท ่ี 5 ถ.หนองคาย-พนพิสยั ต.พธิช์ ยั
อ.มืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
ทร. 042-414111-3
ทรสาร 042-414114
E-mail : NongKhai@smebank.co.th
สาขาหนองบัวลำภู
3/1-2 ถ.วิริ ยธิน ต.หนองบัว อ.มือง
จ.หนองบัวลำภู 39000
ทร. 042-312400, 042-312700, 042-312800
ทรสาร 042-312875
E-mail : NongBuaLamPhu@smebank.co.th

สำนักงานเขต 10

228/8 ถ.จริญมือง ต.ธาตุชิงชุม อ.มือง
จ.สกลนคร 47000
ทร. 042-730960-2, 042-716534
ทรสาร 042-716764
E-mail : Zoneofﬁce10@smebank.local
สาขาสกลนคร
228/8 ถ.จริญมือง ต.ธาตุชิงชุม อ.มือง
จ.สกลนคร 47000
ทร. 042-730960-2, 042-716534
ทรสาร 042-716764
E-mail : SakonNakhon@smebank.co.th
สาขาสวางแดนดิน
909 หมูท ่ี 11 ต.สวางดนดิน
อ.สวางดนดิน จ.สกลนคร 47110
ทร. 042-722515-7
ทรสาร 042-722518
E-mail : SawangDaenDin@smebank.co.th
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สาขานครพนม
764/1 ถ.สุนทรวิจติ ร ต.฿นมือง อ.มืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 48000
ทร. 042-516340-2
ทรสาร 042-516343
E-mail : NakhonPhanom@smebank.co.th

สำนักงานเขต 11

199/1 ถ.พิทกั ษพนมขต ต.มุกดาหาร อ.มือง
จ.มุกดาหาร 49000
ทร. 042-630928-30
ทรสาร 042-612889
E-mail : Zoneofﬁce11@smebank.local
สาขามุกดาหาร
199/1 ถ.พิทกั ษพนมขต ต.มุกดาหาร อ.มือง
จ.มุกดาหาร 49000
ทร. 042-630928-30
ทรสาร 042-612889
E-mail : Mukdahan@smebank.co.th
สาขายโสธร
85/3-4 ถ.รัตนขต ต.฿นมือง อ.มือง
จ.ยสธร 35000
ทร. 045-715551-3
ทรสาร 045-715554
E-mail : Yasothon@smebank.co.th
สาขากาฬสินธุ
1/8 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ อ.มืองกาฬสินธุ
จ.กาฬสินธุ 46000
ทร. 043-812446-7, 043-812442
ทรสาร 043-812424
E-mail : Kalasin@smebank.co.th
สาขาอำนาจเจริญ
76 หมูท ่ี 12 ถ.อรุณประสริฐ ต.บุง อ.มือง
จ.อำนาจจริญ 37000
ทร. 045-452526-8
ทรสาร 045-452529
E-mail : AmnatCharoen@smebank.co.th

สำนักงานเขต 12

49, 49/1-3 ถ.ทวาภิบาล ต.฿นมือง อ.มือง
จ.รอยอใด 45000
ทร. 043-519520-1, 3
ทรสาร 043-519522
E-mail : Zoneofﬁce12@smebank.local

สาขารอยเอ็ด
49, 49/1-3 ถ.ทวาภิบาล ต.฿นมือง อ.มือง
จ.รอยอใด 45000
ทร. 043-511100, 043-514666,
043-514775, 043-519538-9
ทรสาร 043-514535
E-mail : RoiEt@smebank.co.th
สาขามหาสารคาม
453, 453/1 ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.มือง
จ.มหาสารคาม 44000
ทร. 043-741211-3
ทรสาร 043-741214
E-mail : MahaSarakham@smebank.co.th
สาขาสุรนิ ทร
297/4 ถ.ทศบาล 3 ต.฿นมือง
อ.มือง จ.สุรนิ ทร 32000
ทร. 044-713141-2, 044-713725-6
ทรสาร 044-713143
E-mail : Surin@smebank.co.th

สำนักงานเขต 13

756/4-5 ถ.ชยางกูร ต.฿นมือง อ.มือง
จ.อุบลราชธานี 34000
ทร. 045-314720
ทรสาร 045-314720
E-mail : Zoneofﬁce13@smebank.local
สาขาอุบลราชธานี
756/4-5 ถ.ชยางกูร ต.฿นมือง อ.มือง
จ.อุบลราชธานี 34000
ทร. 045-284403, 045-317124-5
ทรสาร 045-284404
E-mail : UbonRatchathani@smebank.co.th
สาขาเดชอุดม
439 หมูท ่ี 5 ต.มืองดช อ.ดชอุดม
จ.อุบลราชธานี 34160
ทร. 045-361870, 045-362670, 045-362460
ทรสาร 045-361240
E-mail : DetUdom@smebank.co.th
สาขาศรีสะเกษ
26/13 หมูท ่ี 2 ถ.ศรีสะกษ-อุบลราชธานี ต.พธิ์
อ.มือง จ.ศรีสะกษ 33000
ทร. 045-617880-2, 045-610031
ทรสาร 045-617883
E-mail : SiSaKet@smebank.co.th

สำนักงานเขต 14
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289 หมูท ่ี 4 ถ.มาลัยมน ต.สนามชัย อ.มือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
ทร. 035-501584
ทรสาร 035-501575
E-mail : Zoneofﬁce14@smebank.local
สาขาสุพรรณบุรี
289 หมูท ่ี 4 ถ.มาลัยมน ต.สนามชัย อ.มือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
ทร. 035-501584
ทรสาร 035-501575
E-mail : SuphanBuri@smebank.co.th
สาขากาญจนบุรี
130, 132 ถ.สงชูต ต.บาน฿ต อ.มือง
จ.กาญจนบุรี 71000
ทร. 034-514092-3, 034-514101
ทรสาร 034-514102
E-mail : Kanchanaburi@smebank.co.th
สาขาลพบุรี
41/29-30 หมูท ่ี 1 ถ.พหลยธิน ต.ทาศาลา
อ.มือง จ.ลพบุรี 15000
ทร. 036-784445-7
ทรสาร 036-784448
E-mail : LopBuri@smebank.co.th
สาขาสิงหบรุ ี
155/59-60 หมูท ่ี 7 ต.บางมัญ (บางพุทรา) อ.มือง
จ.สิงหบรุ ี 16000
ทร. 036-524678-80
ทรสาร 036-523166
E-mail : SingBuri@smebank.co.th

สำนักงานเขต 15

58/9-10 หมูท ่ี 1 ถ.รจนะ ต.ธนู อ.อุทยั
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ทร. 035-345334-6
ทรสาร 035-345337
E-mail : Zoneofﬁce15@smebank.local
สาขาพระนครศรีอยุธยา
58/9-10 หมูท ่ี 1 ถ.รจนะ ต.ธนู อ.อุทยั
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ทร. 035-336324-5
ทรสาร 035-336284
E-mail : PhraNakhonSiAyutthaya
@smebank.co.th

สาขาสระบุรี
88/24 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากพรียว อ.มือง
จ.สระบุรี 18000
ทร. 036-221112, 036-221142, 036-231121-2
ทรสาร 036-221254
E-mail : Saraburi@smebank.co.th
สาขาอางทอง
14/5-6 ถ.อางทอง-สิงหบรุ ี ต.ตลาดหลวง อ.มือง
จ.อางทอง 14000
ทร. 035-625116, 035-625106, 035-625198
ทรสาร 035-625207
E-mail : AngThong@smebank.co.th
สาขานครนายก
ข 2-251/27-28 ถ.นครนายก-รังสิต ต.นครนายก
อ.มือง จ.นครนายก 26000
ทร. 037-316161-2
ทรสาร 037-316164
E-mail : NakhonNayok@smebank.co.th

สำนักงานเขต 16

5/74-75 ถ.พิบลู ยสงคราม ต.สวน฿หญ อ.มือง
จ.นนทบุรี 11000
ทร. 02-5252002
ทรสาร 02-5251949
E-mail : Zoneofﬁce16@smebank.local
สาขานนทบุรี
5/74-75 ถ.พิบลู ยสงคราม ต.สวน฿หญ อ.มือง
จ.นนทบุรี 11000
ทร. 02-5251991-2
ทรสาร 02-5251949
E-mail : Nonthaburi@smebank.co.th
สาขาบางบัวทอง
88/12-13 หมูท ่ี 4 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.สนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ทร. 02-5712336, 02-5712342
ทรสาร 02-5712343
E-mail : BangBuaThong@smebank.co.th
สาขาปทุมธานี
40/40-42 ถ.กรุงทพฯ-ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.มือง
จ.ปทุมธานี 12000
ทร. 02-5817100-2
ทรสาร 02-5817103
E-mail : PathumThani@smebank.co.th
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สาขารังสิต
132/15-17 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ทร. 02-9007245-6
ทรสาร 02-9007247
E-mail : RangSit@smebank.co.th

สำนักงานเขต 17

497 ถ.หลวงพง ขวงทับยาว ขตลาดกระบัง
กรุงทพมหานคร 10520
ทร. 02-1729680-2
ทรสาร 02-1729683
E-mail : Zoneofﬁce17@smebank.local
สาขาลาดกระบัง
497 ถ.หลวงพง ขวงทับยาว ขตลาดกระบัง
กรุงทพมหานคร 10520
ทร. 02-1729680-2
ทรสาร 02-1729683
E-mail : LatKrabang@smebank.co.th
สาขาจตุจกั ร
1694, 1696 ถ.พหลยธิน ขวงจันทรกษม
ขตจตุจกั ร กรุงทพมหานคร 10900
ทร. 02-5138226
ทรสาร 02-5138215
E-mail : ChatuchakBusinessCenter
@smebank.co.th
สาขาปน เกลา
1/79 ถ.บรมราชนนี ขวงอรุณอมรินทร
ขตบางกอกนอย กรุงทพมหานคร 10700
ทร. 02-4349211, 02-4349178-9
ทรสาร 02-4349177
E-mail : PinKlao@smebank.co.th

สำนักงานเขต 18

458/14-15 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากนๅำ อ.มือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ทร. 02-7025830-2
ทรสาร 02-7025833
E-mail : Zoneofﬁce18@smebank.local
สาขาสมุทรปราการ
458/14-15 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากนๅำ อ.มือง
จ.สมุทรปราการ 10270
ทร. 02-7025830-2
ทรสาร 02-7025833
E-mail : SamutPrakan@smebank.co.th

สาขาพระประแดง
105/11 หมูท ่ี 10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึง่
อ.พระประดง จ.สมุทรปราการ 10130
ทร. 02-4628433-5
ทรสาร 02-4628436
E-mail : PhraPradaeng@smebank.co.th
สาขาสุขมุ วิท 62
2150/9 ถ.สุขมุ วิท ขวงบางจาก ขตพระขนง
กรุงทพมหานคร 10260
ทร. 02-3111819-22
ทรสาร 02-3111821
E-mail : Sukhumvit62@smebank.co.th

สำนักงานเขต 19

51/15-16 หมูท ่ี 2 ถ.สุขมุ วิท ต.สมใด อ.มือง
จ.ชลบุรี 20000
ทร. 038-144051, 3
ทรสาร 038-144052
E-mail : Zoneofﬁce19@smebank.local
สาขาชลบุรี
51/15-16 หมูท ่ี 2 ถ.สุขมุ วิท ต.สมใด อ.มือง
จ.ชลบุรี 20000
ทร. 038-285630-1, 038-784171
ทรสาร 038-784172
E-mail : ChonBuri@smebank.co.th
สาขาพัทยา
245/155-156 หมูท ่ี 9 ถ.พัทยาสาย 3
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ทร. 038-416805-7
ทรสาร 038-416808
E-mail : Pattaya@smebank.co.th
สาขาฉะเชิงเทรา
182-184 ถ.ฉะชิงทรา-บางปะกง ต.หนามือง
อ.มือง จ.ฉะชิงทรา 24000
ทร. 038-812642-3, 038-513363, 038-535915
ทรสาร 038-535082
E-mail : Chachoengsao@smebank.co.th
สาขาปราจีนบุรี
173/7-8 ถ.ปราจีนตคาม ต.หนามือง
อ.มือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ทร. 037-216818-9, 037-216838
ทรสาร 037-216820
E-mail : PhrachinBuri@smebank.co.th
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สำนักงานเขต 20

51/32 หมูท ่ี 3 ถ.สาย 36 ต.ทับมา อ.มือง
จ.ระยอง 21000
ทร. 038-617219
ทรสาร 038-617220
E-mail : Zoneofﬁce20@smebank.local
สาขาระยอง
51/32 หมูท ่ี 3 ถ.สาย 36 ต.ทับมา อ.มือง
จ.ระยอง 21000
ทร. 038-622221, 038-622258, 038-622367
ทรสาร 038-621191
E-mail : Rayong@smebank.co.th
สาขาสระแกว
318, 320 ถ.สุวรรณศร ต.สระกว อ.มือง
จ.สระกว 27000
ทร. 037-421974-6
ทรสาร 037-421977
E-mail : SaKaeo@smebank.co.th
สาขาจันทบุรี
35/119 หมูท ่ี 7 ถ.ตรีรตั น ต.จันทมิตร อ.มืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000
ทร. 039-324562-3
ทรสาร 039-313216
E-mail : Chanthaburi@smebank.co.th
สาขาตราด
87/1-2 ถ.วิวฒ
ั นะ ต.วังกระจะ อ.มือง
จ.ตราด 23000
ทร. 039-523162, 039-523244
ทรสาร 039-523656
E-mail : Trat@smebank.co.th
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28/29-30 ถ.ยิงปา ต.สนามจันทร อ.มือง
จ.นครปฐม 73000
ทร. 034-244415-6
ทรสาร 034-244410
E-mail : Zoneofﬁce21@smebank.local
สาขานครปฐม
28/29-30 ถ.ยิงปา ต.สนามจันทร อ.มือง
จ.นครปฐม 73000
ทร. 034-218661-2 , 085-980-8091
ทรสาร 034-218663
E-mail : NakhonPathom@smebank.co.th

สาขาออมนอย
219/1277-1278 หมูท ่ี 12 ถ.พชรกษม
ต.ออมนอย อ.กระทุม บน จ.สมุทรสาคร 74130
ทร. 02-8128785-6
ทรสาร 02-8128787
E-mail : AomNoi@smebank.co.th
สาขาสมุทรสาคร
927/302-303 ถ.ศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.มือง
จ.สมุทรสาคร 74000
ทร. 034-811479-80
ทรสาร 034-811481
E-mail : SamutSakhon@smebank.co.th
สาขาสมุทรสงคราม
129/11-12 ถ.ทางขามือง ต.มกลอง อ.มือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
ทร. 034-723661-2
ทรสาร 034-723663
E-mail : SamutSongkhram@smebank.co.th
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260 ถ.ศรีสรุ ยิ วงศ ต.หนามือง อ.มือง
จ.ราชบุรี 70000
ทร. 032-311142-3, 032-338958
ทรสาร 032-311090
E-mail : Zoneofﬁce22@smebank.local
สาขาราชบุรี
260 ถ.ศรีสรุ ยิ วงศ ต.หนามือง อ.มือง
จ.ราชบุรี 70000
ทร. 032-311142-3, 032-338958
ทรสาร 032-311090
E-mail : Ratchaburi@smebank.co.th
สาขาบานโปง
178-180 ถ.ทรงพล ต.บานปง อ.บานปง
จ.ราชบุรี 70110
ทร. 032-222820-2
ทรสาร 032-210789
E-mail : BanPong@smebank.co.th
สาขาเพชรบุรี
45,47 ถ.ชีสระอินทร ต.คลองกระชง อ.มือง
จ.พชรบุรี 76000
ทร. 032-410302
ทรสาร 032-410303
E-mail : Phetchaburi@smebank.co.th
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สาขาประจวบคีรขี นั ธ
197 ถ.ประจวบคีรขี นั ธ ต.ประจวบคีรขี นั ธ อ.มือง
จ.ประจวบคีรขี นั ธ 77000
ทร. 032-604431-3
ทรสาร 032-604434
E-mail : PrachuapKhiriKhan@smebank.co.th
สาขาหัวหิน
22/52-53 ถ.พชรกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ 77110
ทร. 032-516690-2
ทรสาร 032-516693
E-mail : HuaHin@smebank.co.th

สำนักงานเขต 23

238/116-117 หมูท ่ี 1 ถ.ชนกษม (ถ.฿นลึกตัด฿หม)
ต.มะขามตียๅ อ.มือง จ.สุราษฎรธานี 84000
ทร. 077-600327
ทรสาร 077-600326
E-mail : Zoneofﬁce23@smebank.local
สาขาสุราษฎรธานี
238/116-117 หมูท ่ี 1 ถ.ชนกษม (ถ.฿นลึกตัด฿หม)
ต.มะขามตียๅ อ.มือง จ.สุราษฎรธานี 84000
ทร. 077-600329-30, 381
ทรสาร 077-600391
E-mail : SuratThani@smebank.co.th
สาขาเกาะสมุย
115/25-26 หมูท ่ี 6 ต.บอผุด อ.กาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี 84320
ทร. 077-427286-7, 077-427282
ทรสาร 077-427446
E-mail : KoSamui@smebank.co.th
สาขาชุมพร
25/46-47 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ทาตะภา อ.มือง
จ.ชุมพร 86000
ทร. 077-501646, 077-506879
ทรสาร 077-506880
E-mail : Chumphon@smebank.co.th
สาขาระนอง
999/1-2 ถ.ฉลิมพระกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ต.ขานิวศน อ.มือง จ.ระนอง 85000
ทร. 077-826501-3
ทรสาร 077-826504
E-mail : Ranong@smebank.co.th

สำนักงานเขต 24

32/175-176 ถ.พูนผล ต.ตลาดหนือ อ.มือง
จ.ภูกใต 83000
ทร. 076-215757-8
ทรสาร 076-215755
E-mail : Zoneofﬁce24@smebank.local
สาขาภูเก็ต
32/175-176 ถ.พูนผล ต.ตลาดหนือ อ.มือง
จ.ภูกใต 83000
ทร. 076-217009, 076-218268, 076-214719
ทรสาร 076-355929
E-mail : Phuket@smebank.co.th
สาขากระบี่
50/6-7 ถ.กระบี-่ ขาทอง ต.ปากนๅำ อ.มือง
จ.กระบี่ 81000
ทร. 075-621076
ทรสาร 075-621102
E-mail : Krabi@smebank.co.th
สาขาพังงา
68/9-10 หมูท ่ี 3 ถ.พังงา-ทับปุด ต.ถๅำนๅำผุด อ.มือง
จ.พังงา 82000
ทร. 076-460778-9
ทรสาร 076-460780
E-mail : Phang-nga@smebank.co.th
สาขาตรัง
3/9 ถ.วิศษกุล ต.ทับทีย่ ง อ.มือง จ.ตรัง 92000
ทร. 075-217911-2
ทรสาร 075-217913
E-mail : Trang@smebank.co.th
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70/34-35 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.มือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
ทร. 075-342690-2
ทรสาร 075-342670
E-mail : Zoneofﬁce25@smebank.local
สาขานครศรีธรรมราช
70/34-35 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.มือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
ทร. 075-357301-3
ทรสาร 075-357304
E-mail : NakhonSiThammarat
@smebank.co.th
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สาขาทุง สง
47/1 หมูท ่ี 2 ถนนทุง สง-สุราษฎร ต.ชะมาย
อ.ทุง สง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ทร. 075-424300-2
ทรสาร 075-424303
E-mail : ThungSong@smebank.co.th
สาขาพัทลุง
284/7-8 ถ.รามศวร ต.คูหาสวรรค อ.มือง
จ.พัทลุง 93000
ทร. 074-616214-5, 074-616253
ทรสาร 074-616254
E-mail : Patthalung@smebank.co.th
สาขาสตูล
483/1-2 หมูท ่ี 7 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด
อ.มือง จ.สตูล 91000
ทร. 074-725190-1
ทรสาร 074-725192
E-mail : Satun@smebank.co.th

สำนักงานเขต 26

434 ถ.ศุภสารรังสรรค ต.หาด฿หญ อ.หาด฿หญ
จ.สงขลา 90110
ทร. 074-247712-3
ทรสาร 074-247714
E-mail : Zoneofﬁce26@smebank.local
สาขาหาดใหญ
434 ถ.ศุภสารรังสรรค ต.หาด฿หญ อ.หาด฿หญ
จ.สงขลา 90110
ทร. 074-247451-3
ทรสาร 074-247454
E-mail : Hatyai@smebank.co.th
สาขาสงขลา
20/60-61 หมูท ่ี 2 ถ.กาญจนวนิช ต.ขารูปชาง
อ.มือง จ.สงขลา 90000
ทร. 074-380333, 074-380033, 074-380035
ทรสาร 074-380071
E-mail : Songkhla@smebank.co.th
สาขาปตตานี
400/22-23 หมูท ่ี 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิล
อ.มือง จ.ปตตานี 94000
ทร. 073-450801-2
ทรสาร 073-450803
E-mail : Pattani@smebank.co.th

สาขายะลา
277-279 ถ.ปรมจิตต-สุรพันธ ต.สะตง อ.มือง
จ.ยะลา 95000
ทร. 073-224458-9
ทรสาร 073-224460
E-mail : Yala@smebank.co.th
สาขานราธิวาส
153/8-9 ถ.สุรยิ ะประดิษฐ ต.บางนาค อ.มือง
จ.นราธิวาส 96000
ทร. 073-532752-4
ทรสาร 073-532751
E-mail : Narathiwat@smebank.co.th

นาน บูติก โฮเทล
ปวินทศิลป
กับแนวคิด
โรงแรมสีเขียว
ภูเขาลอยนํ้า
"มัลดีฟส
แหงเชียงใหม"

นานซีซ่ันส
บูติก รีสอรท

ปางชางแมแตง
จ.เชียงใหม
บอเกลือ วิว
รีสอรท
บทสัมภาษณลูกคาธนาคาร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน
แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2265 3000 โทรสาร 0 22654000

