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วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อการพัฒนาของรัฐ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

พันธกิจ

• สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs โดยให้บริการทางการเงินและ
บริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs ไทย และส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย
ให้มีศักยภาพ
• ปลูกฝังจริยธรรมและธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเติบโต
ของลูกค้าธนาคารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร “FIRST”
F:
I:
R:
S:
T:

Friend
Integrity
Resourcefulness
Service
Team & Transparency

เราเป็นเพื่อนที่ดีของ STAKEHOLDER
ด�าเนินธุรกิจถูกต้อง เชื่อถือได้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพ
สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
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แนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่มีต่อ ธพว.
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูองค์กร
ให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยด�าเนินการตามแผนฟืน้ ฟูองค์กรทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาสินเชือ่
ด้อยคุณภาพและการให้สนิ เชือ่ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขนาดเล็ก ทัง้ นี้ ควรก�าหนด
มาตรการติดตามและควบคุมการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูองค์กรอย่างเคร่งครัด
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.1 มุง่ เน้นให้บริการทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าขนาดเล็ก (Small Enterprise)
ที่ส่วนใหญ่มีความต้องการสินเชื่อ วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยธนาคารต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ นอกเหนือไปจากการให้สินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารมีเครื่องมือในการสนับสนุนความ
ต้องการใช้บริการทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับวัฏจักรการประกอบธุรกิจ
2.2 ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่สอดรับกับแนวนโยบายการ
พัฒนา SMEs ของภาครัฐ เช่น 1) SMEs รายใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ 2) SMEs ที่มีนวัตกรรมหรือที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value Added) 3) SMEs ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่า/ที่มีการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster/Supply Chain) และ
4) SMEs ที่มีการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
2.3 ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย โดยช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ด�าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก และก�าหนดให้การพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ธนาคารต้องด�าเนินการ
ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) (ปี 2558)

วัตถุประสงค์ เปาประสงค์
ตามเจตนารมณ์ในการจัดตัง้ ธนาคารดังปรากฏในพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ที่ระบุว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวิสาหกิจที่มีความส�าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้
และเป็นฐานการผลิต จึงสมควรจัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยขึ้น
โดยระบุวัตถุประสงค์ตามมาตราที่ 11 ความว่า “ให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา
ส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้ง การด�าเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยการให้สนิ เชือ่ ค�า้ ประกัน ร่วมลงทุน ให้คา� ปรึกษา แนะน�า หรือให้บริการทีจ่ า� เป็นอืน่ ”
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“สุดยอด SMEs ของดีทวั่ ไทย”
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ข้างท�าเนียบรัฐบาล

ขอให้ทกุ คนประสบความส�าเร็จ
ผูค้ า้ /ผูผ้ ลิต/SMEs/รัฐบาล/คสช.
Stronger together
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ธพว. สานต่ อ แนวนโยบายรั ฐ บาลสร้ า งโอกาส
ทางการค้า ส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ
SMEs มีแหล่งจ�าหน่ายสินค้า และเชื่อมโยงธุรกิจ
จากผู ้ ผ ลิ ต สู ่ ผู ้ บ ริ โ ภคโดยตรง โดยเป็ น เจ้ า ภาพ
จัดงาน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” ณ ตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม ข้างท�าเนียบรัฐบาล ระหว่าง
วันที่ 2-25 ตุลาคม 2558 และได้รับเกียรติจาก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธเี ปิดงานอย่างเป็น
ทางการ พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูน้ า� เหล่าทัพ ทูตานุทตู ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
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สินเชือ่
สร้างโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่แหล่งทุนตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อใช้ในการปรับปรุง ขยายกิจการ
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า 4% (สินเชื่อ Policy Loan และ
สินเชื่อ Soft Loan) สามารถใช้ บสย. ค�้าประกันขอกู้ได้ และมี
สินเชือ่ หลากหลายโครงการตอบสนองกลุม่ เป้าหมายลูกค้าใหม่และ
ลูกค้าเดิม เพื่อสร้างความเข้มแข็งเติบโตของธุรกิจ
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พัฒนาผูป้ ระกอบการ
สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า และผู ้ ป ระกอบการ SMEs มี โ อกาสเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการประกอบกิ จ การ ด้ ว ยโครงการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
SMEs ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ ง ่ า ยขึ้ น ให้ ค� า ปรึ ก ษาแนะน� า เตรี ย ม
ความพร้ อ มเอกสารก่ อ นยื่ น กู ้ ความรู ้ ก ารเขี ย นแผนธุ ร กิ จ และโครงการสิ น เชื่ อ
เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภาพการผลิ ต (Productivity Improvement Loan) สนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ โดยมอบหมายสถาบันการ
ศึกษาในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศให้ค�าปรึกษาแนะน�า Coaching ณ สถานประกอบการ
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ร่วมลงทุน
ธพว. เปิดตัวกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private
Equity Trust Fund) กองทุนย่อยที่ 1 วงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อ
ช่วยให้ SMEs รายเล็กๆ ที่มีศักยภาพ มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคง
ซึง่ เป็นการด�าเนินการตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 16 ธ.ค. 2557 ภายใต้
การดูแลของกระทรวงการคลัง ซึง่ ธพว. เป็นองค์กรแรกทีจ่ ะลงทุน
ใน Trust Fund เพือ่ เป็นหุน้ ส่วนธุรกิจกับผูป้ ระกอบการรายย่อยทีม่ ี
นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา พร้อมร่วมมือ
พันธมิตร เป็นพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ ผลักดัน
ผู้ประกอบการก้าวเติบโตสู่ความส�าเร็จของธุรกิจ
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กิจกรรมเพือ่ สังคม
ธพว. ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยก�าหนดกิจกรรม 4 ด้าน ด้านพัฒนา
สังคมและสิง่ แวดล้อม ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านท�านุบา� รุงพระศาสนา และด้านสาธารณประโยชน์
และมีโครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยลงนามร่วมมือกับ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และ
มูลนิธิพันธกิจเรือนจ�า สนับสนุนให้สินเชื่อผู้พ้นโทษ ไม่มีดอกเบี้ย เพื่อน�าไปประกอบอาชีพสุจริต
เลีย้ งตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมต่อไป รวมถึงมีโครงการปันน�า้ ใจเพือ่ น้องผูด้ อ้ ยโอกาส
สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี และกิจกรรมจิตอาสา ธพว. สร้างป่า สร้างสุข สูส่ ังคม
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ประวัติธนาคาร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
องค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ส�ำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม (พ.ศ. 2507-2534)
ในปี พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับโครงการเงินกู้
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และได้ดำ� เนินการจัดตัง้ เป็น
“ส�ำนักงานเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (สกอ.)
ในเดือนมีนาคม 2507 ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“ส�ำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (สธอ.) แต่เนื่องจาก
สธอ. มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ในการด�ำเนินงานจึงมีขอ้ จ�ำกัด
ในเรื่ อ งแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย จากงบประมาณแผ่ น ดิ น
เพียงแหล่งเดียว การอ�ำนวยสินเชือ่ ต่างๆ ถือหลักปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ
หน่วยงานราชการทัว่ ไป ท�ำให้ขาดความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
2. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (พ.ศ. 2534-2545)
เนื่องจากสถานภาพของ สธอ. มีข้อจ�ำกัดในการระดมทุนและ
การให้บริการทางการเงิน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง
จึงยกระดับสถานะเป็น “บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม”
(บอย.) เพื่อท�ำให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มีทนุ จดทะเบียนเริม่ แรก 300 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2543
กระทรวงการคลังได้เพิม่ ทุนให้กบั บอย. อีกจ�ำนวน 2,500 ล้านบาท
• พ.ศ. 2534 ยกระดับเป็น บอย. โดยมีทุนจดทะเบียน 300
ล้านบาท
• พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลัง เพิม่ ทุนจ�ำนวน 2,500 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,800 ล้านบาท
แต่ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตค่าเงิน ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนกระทั่ง
กลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้
เสนอแนวคิดในการยกระดับเป็นธนาคาร โดยร่วมพิจารณาหารือ
กับกระทรวงการคลัง ให้เป็นสถาบันการเงินหลักเพือ่ การพัฒนา SMEs
3. ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)
ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีความเห็นชอบให้เพิ่มบทบาทและ
ขยายขอบเขตการด� ำ เนิ น การของ บอย. โดยการจั ด ตั้ ง เป็ น
“ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง

ประเทศไทย” (ธพว.) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
การคลังได้ร่วมกันยกร่างพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 จึงถือวันดังกล่าวเป็น
วั น สถาปนาก่ อ ตั้ ง ธพว. พร้ อ มกั น นี้ ก ระทรวงการคลั ง ยั ง ได้
เพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 10,955 ล้านบาท ในช่วง พ.ศ. 2547-2558
ท�ำให้ปัจจุบัน ธพว. มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น 16,380.82 ล้านบาท
โดยมีส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 2,625.82 ล้านบาท
• พ.ศ. 2547 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,800 ล้านบาท
• พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 2,500 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 7,300 ล้านบาท
• พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 1,200 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 8,500 ล้านบาท
• พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 600 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 9,100 ล้านบาท
• พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 2,500 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 11,600 ล้านบาท
• พ.ศ. 2555 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 600 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 12,200 ล้านบาท
• พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 555 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 12,755 ล้านบาท
• พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 16,380.82 ล้านบาท โดยมี
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 2,625.82 ล้านบาท
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รายงานคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2558 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ธนาคารได้พลิกฟื้นสถานะของธนาคารกลับมาให้อยู่ในสถานะที่สามารถจะ
ด�ำเนินกิจการต่อไปได้ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามพันธกิจของธนาคารตามนโยบายของรัฐบาล มีก�ำไร และมี
การแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีต ทั้งในเรื่องการมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) สูง และการบริหารจัดการ
ของธนาคารในด้านต่างๆ ได้บรรลุผลตามสมควร โดยมีการปรับปรุงทีส่ ำ� คัญ ซึง่ น�ำธนาคารไปสูก่ ารปฏิบตั ติ าม
เป้าหมาย ได้แก่
1) การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และการอนุมตั สิ นิ เชือ่ (Credit Process) วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
ตามพันธกิจของธนาคาร โดยมีการแบ่งแยกภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กร ให้มีความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพ และให้มีการถ่วงดุล (Check & Balance)
2) การปรับปรุงกระบวนการติดตามลูกหนี้ (Loan Monitoring) โดยจัดตั้งหน่วยงานติดตามเร่งรัดหนี้
(Loan Monitoring & Collection Department) ปฏิบัติงานประจ�ำที่สาขา พร้อมจัดท�ำกระบวนการ
ดูแลลูกหนี้สถานะปกติที่มีคุณภาพอ่อนแออย่างใกล้ชิด ส่งผลให้คุณภาพลูกหนี้ของธนาคารดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
3) การควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการต้นทุนเงิน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4) การบริหารสภาพคล่อง การเสริมสร้างเงินกองทุน และความมัน่ คงของธนาคาร ให้มคี วามแข็งแกร่งมากขึน้
5) การปลูกฝังจริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานในองค์กร ให้มคี วามซือ่ สัตย์โปร่งใส
จากการปรับปรุงการด�ำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2558 ธนาคารสามารถพลิกฟื้นกิจการ มีก�ำไรสุทธิ
ณ สิ้นปี จ�ำนวน 1,235.26 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ร้อยละ 13.64
สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2557 ที่มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 176.53 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เพียงร้อยละ 7.46 การที่ธนาคารมีสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น ท�ำให้ธนาคารมี
ความสามารถและความพร้อมในการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการพัฒนาและขับเคลื่อน
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล
ดังนัน้ ทิศทางการด�ำเนินงานในปี 2559 ธพว. ได้ดำ� เนินการปรับพันธกิจเพิม่ บทบาทการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
เพื่อยกระดับธนาคารให้เป็น “ธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง” (SME Development Bank) โดยมี
กลุม่ เป้าหมายส�ำคัญตามแนวนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะกลุม่ Start Up เพือ่ เติมเต็มช่องว่างทีธ่ นาคารพาณิชย์
ไม่สนใจให้บริการ แม้ว่า ธพว. จะเป็นธนาคารขนาดเล็ก แต่ ธพว. จะมุ่งมั่นเติมเต็มในส่วนที่ผู้ประกอบการ
SMEs ยังขาด โดยไม่เป็นภาระกับรัฐบาล
ในนามคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) รัฐบาล คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่กรุณาให้การสนับสนุนธนาคารอย่างดียิ่ง และขอขอบพระคุณ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานพันธมิตร ที่กรุณา
สนับสนุนการด�ำเนินงานของธนาคารที่ผ่านมาด้วยดีและต่อไปในอนาคต

(นางสาลินี วังตาล)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย
1. นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา
ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการ
3. ดร.เสรี
นนทสูติ
กรรมการ
4. ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ทัง้ นี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกัน 10 ครัง้ และ
ประชุมระหว่างประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายสอบทาน
สินเชือ่ จ�ำนวน 3 ครัง้ โดยยึดหลักให้การด�ำเนินการต่างๆ ของธนาคารต้องเป็นไปโดยสุจริต ถูกต้องตามขัน้ ตอน
มีมาตรฐาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการสอบทานสินเชื่อ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ปรับปรุงและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. สอบทานกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
อย่างสม�ำ่ เสมอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล เช่น กระทรวงการคลัง และธนาคาร
แห่งประเทศไทย
3. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม
หลักการที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ มีแผนงานและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การด�ำเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
4. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน พิจารณาผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงผลการสอบทานคุณภาพสินเชื่อของฝ่ายสอบทานสินเชื่อ โดยติดตาม
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารให้มกี ารจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง การประเมินการควบคุมของฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้การควบคุมภายใน
ของธนาคารมีความเพียงพอ ครบถ้วน มีประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
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5. สอบทานความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ได้พิจารณางบการเงินประจ�ำปี
และงบการเงินรายไตรมาส รวมทัง้ การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินทีส่ ำ� คัญ โดยให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นการเปลีย่ นแปลงรายงานทางการเงินที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และ
นโยบายการบัญชีของธนาคาร รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
6. สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคารและรัฐวิสาหกิจ
เพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�ำที่ฝ่าฝืน และก�ำกับควบคุมให้ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
7. สอบทานให้การตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ในการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อธนาคาร โดยพิจารณาสอบทานผลการตรวจสอบ
ภายใน ผลการสอบทานสินเชื่อ และการติดตามผลการปฏิบัติตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งพิจารณาผลการด�ำเนินงานตามแผนของฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริต ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร ซึ่งมีการเฝ้าดูแลอย่างสม�่ำเสมอ
9. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในธนาคาร ได้แก่ สตง. ธปท. และ
ฝ่ายงานต่างๆ ภายในธนาคาร โดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ด้วยความระมัดระวังรอบคอบอย่างเป็น
อิสระและเทีย่ งธรรม เพือ่ ให้ธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน
มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการบริหารธนาคารให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการธนาคาร

2

1. นำงสำลินี วังตำล*
ประธานกรรมการ
2. นำงเสำวนีย์ กมลบุตร*
กรรมการ

1

4

3. นำยอัษฎำงค์ เชี่ยวธำดำ*
กรรมการ
4. นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง
กรรมการ

3
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5

5. นำยลวรณ แสงสนิท
กรรมการ
6. นำยอนุสรณ์ มุทรำอิศ*
กรรมการ
7. ดร.สมชำย หำญหิรัญ
กรรมการ

6

7

8

17

9

8. นำยวิทยำ สุริยะวงค์*
กรรมการ
9. นำยวิชิต กรวิทยำคุณ*
กรรมการ

หมายเหตุ: * กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการธนาคารทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ไม่มตี า� แหน่งหน้าทีใ่ นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
นายวิทยา สุรยิ ะวงค์ ด�ารงต�าแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558
นายวิชติ กรวิทยาคุณ ด�ารงต�าแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558
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10

11

10. ดร.เสรี นนทสูติ*
กรรมการ
11. นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร*
กรรมการ
12. นำยสุพจน์ อำวำส
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2558)

12

13

14

13. นำงอินทิรำ โภคปุณยำรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
และปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 30 ต.ค. 2558)
14. นำยวรมิตร ครุฑโต
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
และปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่ 2 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2558)

หมายเหตุ: * กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการธนาคารทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ไม่มตี า� แหน่งหน้าทีใ่ นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ดร.เสรี นนทสูติ และนายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร ด�ารงต�าแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร

นางสาลินี วังตาล*
ประธานกรรมการ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร*
กรรมการ

อายุ 61 ปี

อายุ 63 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• M.B.A. Finance & International Business,
Columbia University, U.S.A.
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advance Management Program, Harvard University, U.S.A.

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• BOT Supervisory College 2014
• FSI-EMEAP Regional Seminar on the Management and
Supervision of Credit Risk 2013
• SEACEN Conference of Directors of Supervision of
Economies 2009

กำรอบรม
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2548
• หลักสูตร Senior Executive Program Kellogg สถาบันศศินทร์
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุ่นที่ 69
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• กรรมการ องค์การคลังสินค้า
• กรรมการอิสระ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ประวัติกำรท�ำงำน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• เลขานุการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลด้านเครดิต
• เลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ประวัติกำรท�ำงำน
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
• รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการธนาคารทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ไม่มตี า� แหน่งหน้าทีใ่ นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
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นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา*
กรรมการ

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการ

อายุ 64 ปี

อายุ 59 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 4
กระทรวงยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
ศาลปกครอง รุ่นที่ 2
• หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) รุ่นที่ 36
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ประวัติกำรท�ำงำน
• รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานต่างประเทศและส�านักงานคดีอาญา
• กรรมการช�าระบัญชี องค์การฟอกหนัง องค์การแบตเตอรี่
• ตุลาการศาลปกครองกลาง

กำรอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 5
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6
• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุ่นที่ 72,
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24,
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) รุ่นที่ 13/2012
และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
ประวัติกำรท�ำงำน
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
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นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ*
กรรมการ

อายุ 48 ปี

อายุ 61 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University,
U.S.A.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติกำรศึกษำ
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Diploma Examination DCP
205/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรโครงการการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
รุน่ ที่ 22 (FINEX 22) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 75 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 9 (ปรม.9) สถาบันพระปกเกล้า
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
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กำรอบรม
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุ่นที่ 37
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ประธานสภาธุรกิจไทย - อินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท DET INTERNATIONAL HOLDING
• กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด
ประวัติกำรท�ำงำน
• กรรมการ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คอมโพเน้น (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท พาโล อัลโต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท พาโล อัลโต พลาสติก (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประวัติกำรท�ำงำน
• รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผู้อ�านวยการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
• ผู้อ�านวยการ ส�านักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการธนาคารทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ไม่มตี า� แหน่งหน้าทีใ่ นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ดร.สมชาย หาญหิรัญ
กรรมการ
อายุ 58 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Concordia University, Canada
• ปริญญาโท Master of Art (Economics), Queen’s University, Canada
• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน.7)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive
Program in Commerce and Trade : TEPCoT) กระทรวงพาณิชย์
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• กรรมการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
ประวัติกำรท�ำงำน
• อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2557
• ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ธันวาคม 2553 - พฤษภาคม 2556

นายวิทยา สุริยะวงค์*
กรรมการ
(ช่วงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 4 ก.ค. 2558)
อายุ 53 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• อาชญาวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรม
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2552
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุ่นที่ 148
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Senior Executive Program รุ่นที่ 63 London Business School,
University of London, UK
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
ประวัติกำรท�ำงำน
• อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติกรรม
• ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
• กรรมการบริษัทไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

รายงานประจําป 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายวิชิต กรวิทยาคุณ*
กรรมการ
(ช่วงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 8 เม.ย. 2558)
อายุ 66 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรม
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุ่นที่ 172
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 14 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด
(มหาชน)
ประวัติกำรท�ำงำน
• ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สายก�ากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้อ�านวยการ ส�านักนโยบายธุรกิจและบัญชีสถาบันการเงิน
สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ดร.เสรี นนทสูติ*
กรรมการ
อายุ 41 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
กำรอบรม
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุ่น 205
สถาบัน IOD (2558)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์
รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (2556)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 14) วิทยาการตลาดทุน
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จ�ากัด
• รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประวัติกำรท�ำงำน
• ที่ปรึกษากฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง (2546-2556)
• นิติกร ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2538-2543)

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการธนาคารทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ไม่มตี า� แหน่งหน้าทีใ่ นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร*
กรรมการ
อายุ 62 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน ฟลอริด้าสเตทยูนิเวอร์ซิตี้
• ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต สาขาประยุกต์ทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรม
• Regional Credit Seminar, Citicorp - S. Korea
• Valuation & Restructuring, Citicorp - Singapore
• Real Estate Project Finance, Citicorp - USA
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จ�ากัด
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั มาบุญยงเรียลเอสเตท จ�ากัด
• หัวหน้าที่ปรึกษา เจดับบลิวเอส คอนสตรัคชั่น
ประวัติกำรท�ำงำน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จ�ากัด
• ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ�ากัด และรองประธานกรรมการ
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

นายสุพจน์ อาวาส
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2558)
อายุ 55 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ Victoria University of
Wellington, New Zealand
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพิษณุโลก
กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2
Victoria University of Wellington, New Zealand
ประวัติกำรท�ำงำน
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สายงานสินเชื่อชุมชน ธนาคารออมสิน
• กรรมการผู้จัดการ กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
• กรรมการผู้จัดการ กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
• ผู้อ�านวยการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
• กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

รายงานประจําป 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
และปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 30 ต.ค. 2558)
อายุ 56 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
กำรอบรม
• หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 13
• หลักสูตร Chief Financial Ofﬁcer Certiﬁcation Program รุ่นที่ 9
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2
ศาลปกครอง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง 2555
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติกำรท�ำงำน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
• กรรมการบริหาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน (ไทย) จ�ากัด
• Financial Controller, the Industrial Bank of Japan Limited
• รองผู้จัดการฝ่ายการบัญชี บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
• กรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้ไอที จ�ากัด
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นายวรมิตร ครุฑโต
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
และปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่ 2 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2558)
อายุ 56 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
กำรอบรม
• หลักสูตรสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11 ปี 2545
จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประวัติกำรท�ำงำน
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกิจการสาขา 1
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ 1
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส�านักงานบริหาร Portfolio
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาองค์กรและเครือข่ายและก�ากับดูแล
บริหารงานสายการตลาด
• ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
• ผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
• ผู้จัดการ สาขาขอนแก่น
• หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการธนาคารทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ไม่มตี า� แหน่งหน้าทีใ่ นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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คณะกรรมการบริหาร

1. นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ*
กรรมการ
3. ดร.สมชาย หาญหิรัญ
กรรมการ
4. นายวิชิต กรวิทยาคุณ*
กรรมการ

5. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร*
กรรมการ
6. นายสุพจน์ อาวาส
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
7. นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
และปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 30 ต.ค. 2558)
8. นายวรมิตร ครุฑโต
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
และปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่ 2 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2558)
หมายเหตุ: * กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการธนาคารทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ไม่มตี า� แหน่งหน้าทีใ่ นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
นายวิชติ กรวิทยาคุณ ด�ารงต�าแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558
นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร ด�ารงต�าแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำ�ปี 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการ ธพว.
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาลินี วังตาล
นายวิชิต กรวิทยาคุณ
กรรมการ ธพว.
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ดร.เสรี นนทสูติ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

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

นายลวรณ แสงสนิท
นางสาวสภัทร์พร ธรรมมาภรณ์พิลาศ
นางสาววรชยา ลัทธยาพร
ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี
กรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบสายงานบริหารความเสี่ยง
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
1. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ

กรรมการ ธพว.

ประธานกรรมการ

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
1. นายสุรชัย ก�ำพลานนท์วัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์
3. นายสมดุลย์ จตุนารถ
4. นายสมานพงษ์ เกลี้ยงล�ำยอง
5. นายพงชาญ ส�ำเภาเงิน
6. นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์
7. นายเสรี มุสิเกตุ

รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
รองผู้อ�ำนวยการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
1. นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์
2. นายชูศักดิ์ เช้าฉ้อง
3. นายทัศนะ พันธุ์เดช
4. นางสาวนงลักษณ์ นิลวงษานุวัติ
5. นายภวัต วงศ์มณีวรรณ
6. นายศรชัย บรรจงอักษร
7. นายสมพร อธิปอนันต์

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ		
นายลวรณ แสงสนิท		
นายวิชิต กรวิทยาคุณ		
นายเวทย์ นุชเจริญ		
นายเมธา สุวรรณสาร		
กรรมการผูจ้ ดั การ 		
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
นายศุภชัย จงศิริ
นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ
พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานสารสนเทศ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พลโทพิศณุ พุทธวงศ์
นายพิทยา ธรรมนิจกุล
ดร.สมชาย หาญหิรัญ
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานการบริหาร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

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

กรรมการผู้จัดการ
นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร
นายวรมิตร ครุฑโต
นายสุรชัย ก�ำพลานนท์วัฒน์
นายเสรี มุสิเกตุ
นายบุญเสก พันธุ์อุดม

ผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านธรรมาภิบาล
ที่ปรึกษา ด้านธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ผู้บริหารระดับสูง

1. นายสุพจน์ อาวาส

2. นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์

3. นายวรมิตร ครุฑโต

4. นายสุรชัย ก�าพลานนท์วัฒน์

5. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

6. นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน

7. นายคงเดชา ชัยรัตน์

8. นายสมดุลย์ จตุนารถ

กรรมการผู้จัดการ
(ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2558)

รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
(ช่วงวันที่ 2 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2558)
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานกิจการสาขา 1

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
(ช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 30 ต.ค. 2558)
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานกิจการสาขา 2

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานการตลาด
และสนับสนุนสินเชื่อ

ผู้บริหาร ระดับ 15

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบสายงานสารสนเทศ

รายงานประจําป 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

9. นายสมานพงษ์ เกลี้ยงล�ายอง

10. นายพงชาญ ส�าเภาเงิน

11. นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

12. นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

13. นางสาวมาลิน วูวนิช

14. นางจงรักษ์ โปลิตานนท์

15. นางสาวเกตน์สิรี พิรุฬห์เมธี

16. นายธนารักษ์ อิศดิศัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบสายงานปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบสายงานสาขา 4
และรักษาการผู้รับผิดชอบสายงานสาขา 3

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบสายงานบริหารเงินและบัญชี

ผู้บริหาร ระดับ 14

31

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบสายงานช่วยบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบสายงานบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร ระดับ 14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ประวัติรองกรรมการผู้จัดการ

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
(ช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 30 ต.ค. 2558)

นายวรมิตร ครุฑโต
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
(ช่วงวันที่ 2 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2558)

ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานกิจการสาขา 2
อายุ 56 ปี

ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานกิจการสาขา 1
อายุ 56 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

กำรอบรม
• หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 13
• หลักสูตร Chief Financial Ofﬁcer Certiﬁcation Program รุ่นที่ 9
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2
ศาลปกครอง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง 2555
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติกำรท�ำงำน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
• กรรมการบริหาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน (ไทย) จ�ากัด
• Financial Controller, the Industrial Bank of Japan Limited
• รองผู้จัดการฝ่ายการบัญชี บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
• กรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้ไอที จ�ากัด

กำรอบรม
• หลักสูตรสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11 ปี 2545
จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประวัติกำรท�ำงำน
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกิจการสาขา 1
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ 1
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส�านักงานบริหาร Portfolio
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาองค์กรและเครือข่ายและก�ากับดูแล
บริหารงานสายการตลาด
• ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
• ผู้อ�านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
• ผู้จัดการ สาขาขอนแก่น
• หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

รายงานประจําป 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายสุรชัย ก�าพลานนท์วัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานการตลาดและสนับสนุนสินเชื่อ
อายุ 54 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
กำรอบรม
• หลักสูตร Competitive Marketing Strategies in the Global รุ่นที่ 1
• หลักสูตร Pocket MBA in Marketing รุ่นที่ 1
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 14
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศพม่า รุ่นที่ 1
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
• หลักสูตรก้าวสู่ CEO รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
(IRDP)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 6
ประวัติกำรท�ำงำน
• EVP. บจ.ไทยเดย์ดอทคอม
• ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยธุรกิจและสื่อสารมวลชน สถาบันนโยบายสังคม
และเศรษฐกิจ (ISEP)
• กรรมการบริหารและผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
• ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาเมืองใหม่บางพลี บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
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นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร
อายุ 60 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรม
• หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 4 สถาบันจิตตานุภาพ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง
(ประกาศนียบัตรชั้นสูง) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 2
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Chief Financial Ofﬁcer (CFO) รุ่นที่ 15/2554
สภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม
รุ่นที่ 9
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุ่นที่ 75/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• อนุกรรมการคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติกำรท�ำงำน
• กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ACL SECURITIES COMPANY
LIMITED
• รองกรรมการผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) บริษัทหลักทรัพย์
SIAM CITY SECURITIES COMPANY LIMITED
• Associate Director บริษัท DBS VICKERS SECURITIES (Thailand)
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รายงานประจําป 2558

นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน
ผู้บริหาร ระดับ 15

นายคงเดชา ชัยรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 57 ปี

อายุ 56 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกำรศึกษำ
• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ (สาขาวิเคราะห์และประเมินโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
• หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง รุ่นที่ 2
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รุ่นที่ 3
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Understanding and Analysis of Financial Statement
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำรอบรม
• หลักสูตรบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (มนธ.) รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 2 มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบ
• หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก (APEC-IBIZ)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
• หลักสูตรการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง IMC

ประวัติกำรท�ำงำน
• กรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานอนุมัติสินเชื่อด้วยการให้คะแนน
(Credit Risk Scoring)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ “คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมและบริการ
วิชาการ” ส�านักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประวัติกำรท�ำงำน
• งานด้านสินเชื่อและสาขา ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
• งานด้านสินเชื่อและสาขา ธนาคารเอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
• งานด้านสินเชื่อและสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายงานประจำ�ปี 2558
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ท�ำเนียบผู้บริหาร
นายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสายงานบริหารสาขาและคุณภาพสินเชือ่ 1

นายพงษ์ประยูร เติมเตชาติพงศ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

นายกันตพนธ์ แก้วมณี

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสายงานสาขา 2
และรักษาการผูร้ บั ผิดชอบสายงานสาขา 1

นายจรินทร์ เตียสกุล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสายงานบริหารสินทรัพย์

นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสายงานบริหารสาขาและคุณภาพสินเชือ่ 2

นายกชกร ลัจฉเสวี

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 4

นายอ�ำนาจ เบ็ญจโศภิษฐ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 3

นางสาวยุพิน ธนะติวะกุล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

นายบุญเสก พันธุ์อุดม

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 4

นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 3

นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายประเวศ มาสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายเชิดชาย อวนมินทร์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ภาค 8 กลุ่มงานกิจการสาขา 2

นายวีระวุฒิ รุจิรกุล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายร่วมลงทุน

นายวิทูรย์ บัวศักดิ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นายเสฐียร ตันติพิภพ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 1

นายฐิตรัตน์ ภู่ตระกูล

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมธรรมาภิบาล

นายพิชิต มิทราวงศ์

ผู้บริหาร

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายนพปฎล สุขจิตต์

ผู้เชี่ยวชาญ

นายยิ่งยง อธิศิริกุล

ผู้เชี่ยวชาญ
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นายสุทัศน์ คันธสายบัว

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายการธนาคาร

นายสิทธิศักดิ์ สัจจะเวทะ

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 3

นายอาณัติ วิบูลคณารักษ์

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 2

นายชาตรี เวทสรณสุธี

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
และรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย

นายจักร์กฤษณ์ การุณสิต

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

นายเกรียงไกร เกิดก่อแก้ว

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายบริหารเงิน

นางนีรนาฎ ชูติวงศ์

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลาง

นายจรินทร์ เฮียงกุล

ผู้อ�ำนวยการ

ภาค 1 กลุ่มงานกิจการสาขา 1

นายประกอบ อ�่ำปลอด

ผู้อ�ำนวยการ

ภาค 12 กลุ่มงานกิจการสาขา 2

นายพิศณุ นาคสาร

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 2

นายทนงศักดิ์ แสงวรรณกูล

ผู้อ�ำนวยการ

ภาค 5 กลุ่มงานกิจการสาขา 1

นายศิริชัย ลอยประเสริฐ

ผู้อ�ำนวยการ

ภาค 7 กลุ่มงานกิจการสาขา 2

นางสาวเบญจมาศ อมรชัยชาญ

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นายฐากูร ปัทมโกวิท

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 1

นายสมศักดิ์ เดชพิทยานันท์

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

นายอ�ำนาจ เฮี๊ยะหลง

ผู้อ�ำนวยการ

ภาค 3 กลุ่มงานกิจการสาขา 1

นางจุฑามาศ นวลพริ้ง

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

นางอุบลรัตน์ ค่าแพง

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

นายเสรี มุสิเกตุ

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายนิติการ

นายวัฒนา แก้วประจุ

ผู้อ�ำนวยการ

ภาค 11 กลุ่มงานกิจการสาขา 2

นายประสิชฌ์ วีระศิลป์

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 4

นางสาวเพชรรัตน์ ตันติวานิช

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายกิจการสาขา 2

นายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 1

นางจินตนา ค�ำประกอบ

ผู้เชี่ยวชาญ

นายบุญเชิด ทองมั่ง

ผู้อ�ำนวยการ

ประจ�ำฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการร่วมลงทุน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานบริหารความเสี่ยง
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บสย.
- ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมธรรมาภิบาล
- ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
กรรมการผู้จัดการ

สายงานช่วยบริหาร
- ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
- ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
- ฝ่ายนิติการ
- ฝ่ายคดี

กลุ่มงานกิจการสาขา 1
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
- ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 1
- ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 2
- ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 3
- ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 4

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช�ำนาญการ/ที่ปรึกษา/นักวิชาการ

กลุ่มงานกิจการสาขา 2

กลุ่มงานการตลาดและสนับสนุนสินเชื่อ

กลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร

สายงานบริ ห ารสาขาและ
คุณภาพสินเชื่อ 1
- ฝ่ายกิจการสาขา 1
- ฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 1
- ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 1
- ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 2

สายงานบริ ห ารสาขาและ
คุณภาพสินเชื่อ 2
- ฝ่ายกิจการสาขา 2
- ฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 2
- ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 3
- ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 4

สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
- ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์
- ฝ่ายร่วมลงทุน
- ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

สายงานบริหารเงินและบัญชี
- ฝ่ายบัญชี
- ฝ่ายบริหารเงิน
- ฝ่ายการธนาคาร

สายงานสาขา 1
- ภาค 1
- ภาค 2
- ภาค 3

สายงานสาขา 3
- ภาค 7
- ภาค 8
- ภาค 9

สายงานสนับสนุนงานบริหาร
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สายงานสาขา 2
- ภาค 4
- ภาค 5
- ภาค 6

สายงานสาขา 4
- ภาค 10
- ภาค 11
- ภาค 12

สายงานบริหารสินทรัพย์
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 1
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 2
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 3
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 4
- ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลาง
- ฝ่ายสินทรัพย์รอการขาย
สายงานปฏิบัติการ
- ฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน
- ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
- ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ
- ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง

สายงานสารสนเทศ
- ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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โครงสร้างอัตราก�าลัง
1,680
1,660
1,640
1,620
1,600
1,580
1,560
1,540
1,520
1,500

1,662

โครงสรางอัตรากำลังพนักงาน

1,601
1,555

ป 2556

ป 2557

อัตรำก�ำลังแยกตำมสำยงำน/กลุ่มงำน
สำยงำน/กลุ่มงำน
จ�ำนวนคน
ผู้บริหารระดับสูง
12
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
7
ฝ่ายงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
58
และฝ่ายตรวจสอบภายใน
สายงานช่วยบริหาร
97
สายงานบริหารความเสี่ยง
43
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
143
กลุ่มงานกิจการสาขา 1
278
กลุ่มงานกิจการสาขา 2
407
กลุม่ งานการตลาดและสนับสนุนสินเชือ่
344
กลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร
166
รวม
1,555

ป 2558

อัตรากำลังแยกตามสายงาน/กลุมงาน
ผูบร�หารระดับสูง

0.77%

สายงานบร�หารความเสี่ยง
ฝายงานข�้นตรงตอกรรมการผูจัดการ
และฝายตรวจสอบภายใน

2.76%

3.73%

ผูเช�่ยวชาญ / ที่ปร�กษา

0.45%

สายงานชวยบร�หาร

6.24%

กลุมงานสนับสนุนงานบร�หาร

10.68%

สายงานว�เคราะหสินเช�่อ

9.20%

กลุมงานการตลาด
และสนับสนุนสินเช�่อ

22.12%

กลุมงานกิจการ
สาขา 1

กลุมงานกิจการ
สาขา 2

26.17%

17.88%

หน่วย : ล้านบาท

ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนรวม

ปี
2558
18.26

2557
18.36

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและรองลงมา 1 ล�าดับ ประกอบด้วย เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ค่ำใช้จ่ำยรวมด้ำนพนักงำนและลูกจ้ำง
ค่ำใช้จ่ำยรวม

2556
21.64
หน่วย : ล้านบาท

ปี
2558
1,028.30

2557
911.90

2556
902.21

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าเสี่ยงภัย ค่าเสื่อมรถจักรยานยนต์
เงินช่วยเหลือบุตรรายเดือน ค่าต�าแหน่งงาน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินตอบแทนความชอบจากการท�างาน ทัง้ นีเ้ ป็นข้อมูลก่อนหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน  

ร้อยละ

161,558,159

13,530,000,000

98.6264

2. ธนาคารออมสิน

550,000

55,000,000

0.3358

3. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด

222,000

22,200,000

0.1355

18,000

1,800,000

0.0110

162,348,159

13,609,000,000

99.1087

1. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด

400,000

40,000,000

0.2442

2. สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

697,711

69,771,100

0.4259

3. สมาชิกสมาคมบริษัทเงินทุน

359,389

35,938,900

0.2194

2,900

290,000

0.0018

1,460,000

146,000,000

0.8913

163,808,159

13,755,000,000

100.0000

ภาครัฐบาล
1. กระทรวงการคลัง

4. กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
รวมภาครัฐบาล
ภาคเอกชน

4. อื่นๆ
รวมภาคเอกชน
รวมภาครัฐบาล และภาคเอกชน
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคาร มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
ธนาคาร และบุคคลภายนอก ดังนี้
1. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
กรรมการ ธพว.
ประธานกรรมการ
2. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ ธพว.
กรรมการ
3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
4. นายเวทย์ นุชเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
5. นายเมธา สุวรรณสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
6. กรรมการผู้จัดการ		
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ด�ำเนินการด้านต่างๆ ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และรองกรรมการผู ้ จั ด การ โดยคั ด เลื อ กบุ ค คลให้ ต รงตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดเพื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ใน
ระดั บ ดั ง กล่ า ว แล้ ว น� ำ เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ พิ จ ารณา พร้ อ มทั้ ง พิ จ ารณาก� ำหนดแนวทาง
การประเมินผลงาน และการเพิม่ อัตราค่าจ้าง หรือผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูงในแต่ละปี
นอกจากนั้นยังมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดับกลาง ตามที่
กรรมการผู้จัดการเสนอ และด�ำเนินการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนตามที่
คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยได้พิจารณา
หลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และ
ขึ้นเงินเดือนพนักงานผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งได้มีการปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแรงผลักดันให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้

(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

การก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธพว. ในฐานะที่เป็นธนาคารของรัฐ และยึดหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ตลอดจน
กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลมาโดยตลอด
ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะส�ำเร็จได้ต้องมาจากนโยบาย แผนงาน และ
กระบวนการท�ำงานที่ดี โดยเฉพาะกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ดังนั้น ธพว. จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) เพื่อรับผิดชอบงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เป็นการเฉพาะ และให้เกิดการผลักดันอย่างจริงจัง พร้อมทั้ง
ได้ปรับพื้นฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ทั้งองค์กร และ
ตลอดปี 2558 ธพว. ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์
ให้พนักงาน และผู้บริหารทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ธพว. ได้บริหารงาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความ
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ จะช่วยให้ ธพว.
เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขัน
ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ถือเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ธพว. มีการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายใน
องค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ธพว.
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญในการสร้าง
ประโยชน์ทเี่ หมาะสม และค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวม ซึง่ การจัด
โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึง
หลักการส�ำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้
1. Accountability
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท�ำของตนเอง
2. Responsibility
มีความเข้าใจ และมีขีดความสามารถในการประพฤติได้
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. Creation of Long-term Value of all Stakeholders
การสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
4. Transparency
ความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
5. Vision to Create Long-term Value
การก�ำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และสร้างมูลค่าเพิม่ อย่างยัง่ ยืน

6. Ethics
การมีจริยธรรม คุณธรรม และความซือ่ สัตย์ ในการด�ำเนินธุรกิจ
7. Social and Environmental Responsibility
การมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

ธพว. ด� ำ เนิ น กิ จ การตามแนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลั ก ความมี ส ่ ว นร่ ว ม หลั ก ความรั บผิ ด ชอบ หลั ก ความคุ้มค่า
และหลักการปกครอง และในปี 2558 ธพว. ได้ด�ำเนินการต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
ผู้ถือหุ้น ธพว. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันใน
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพว. อย่างครบถ้วน เพียงพอ
ยุติธรรม และโปร่งใส ก�ำหนดสิทธิการออกเสียงในการเข้าประชุม
ของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน รวมทั้งบริหารงานด้วยความรู้ความ
สามารถทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้กจิ การมีความเจริญเติบโตก่อให้
เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดกระบวนการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ลูกค้า ธพว. มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมี
ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม รักษาค�ำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อลูกค้า
ไม่ น� ำ ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ไปแสวงหาผลประโยชน์ ให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่ ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แ ละเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
พนักงาน ธพว. ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่
จึงมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นคนเก่ง มากความสามารถ
และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ด้วยความเคารพในเกียรติ
ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึงให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่ ผลงานและความรับผิดชอบ จัดให้มีสวัสดิการ
ที่เหมาะสม จัดสถานที่ท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้
ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สถาบันการเงินอื่น และคู่แข่ง ธพว. ด�ำเนินธุรกิจอยู่บน
พื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ทีส่ ามารถเปิดเผยได้ ตลอดจนส่งเสริมการกระท�ำหรือกิจกรรมใดๆ
ที่น�ำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
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ขออนุ ญ าตต่ อ กรรมการผู ้ จั ด การเพื่ อ พิ จ ารณา หากธนาคาร
สืบทราบภายหลัง องค์กรสามารถให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
4. พนักงานท่านใดที่รายงานแสดงตนว่ามีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไปแล้ว ยังคงด�ำเนินการ หรือปฏิบตั ติ นในท�ำนองความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ คยรายงานไว้อกี (กรณีธนาคารพิจารณา
ให้หยุดด�ำเนินการ) ธนาคารจะพิจารณาเกีย่ วกับวินยั และโทษทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธพว. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และ วินัย ตามข้อบังคับธนาคาร ว่าด้วยวินัยพนักงาน พ.ศ. 2558
ข้อบ่งชี้ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบ
1. การได้รับเงิน ของขวัญ ของก�ำนัล และสิ่งบันเทิงมาเป็น
ธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตัง้
ประโยชน์ส่วนตน การท�ำสัญญา หรือการว่าจ้าง โดยการ
การด�ำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลาง
ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่การงานให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และขนาดย่ อ ม โดยมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะผลั ก ดั น ระบบเศรษฐกิ จ ของ
2. การใช้ อิ ท ธิ พ ลที่ ไ ม่ เ หมาะสม เพื่ อ เรี ย กร้ อ งหรื อ รั บ
ประเทศไทยให้มคี วามเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การ
ประโยชน์
บริหารงานที่เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล หรือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การใช้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือทรัพย์สมบัตขิ ององค์กรในทางทีผ่ ดิ
(Corporate Governance: CG) ธพว. จึงได้จัดท�ำ คู่มือประมวล
4. ท�ำธุรกรรม หรือธุรกิจภายนอกองค์กรทีข่ ดั กับผลประโยชน์
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ธพว. ผู้บริหาร และพนักงาน
ขององค์กร
เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
5. การเบียดบังทรัพย์สนิ ในทีท่ ำ� งาน และ/หรือเวลาการท�ำงาน
ของรัฐแต่ละประเภท มีกลไก และระบบในการบังคับใช้อย่างมี
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
ประสิทธิภาพ รวมทั้งขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
พฤติกรรมที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่พนักงาน
การกระท�ำ โดย ธพว. จะมีการทบทวนคู่มือประมวลจริยธรรมและ
มิพึงกระท�ำหรือปฏิบัติ
จรรยาบรรณอย่างสม�่ำเสมอ
1. สามี ภรรยา ญาติ ทั้งพฤตินัย นิตินัย ท�ำงานในหน่วยงาน
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
เดียวกันขององค์กร
ธพว. จึงก�ำหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือ
2. เปิดเผยข้อมูลภายในขององค์กรทีเ่ ป็นความลับต่อผูอ้ นื่ เช่น
และปฏิบตั ติ าม “คูม่ อื ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” อย่าง
ข้อมูลทางการเงิน แผนธุรกิจ แผนการตลาด ข้อมูลเงินเดือน
เคร่งครัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม รักษา
พนักงาน ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผลประโยชน์สว่ นรวม ผดุงเกียรติและศักดิศ์ รี ควรแก่ความไว้วางใจ
พนักงาน รวมถึงข้อมูลของลูกค้าขององค์กรด้วย
และเชื่อมั่นของลูกค้าและประชาชน
3. รับต�ำแหน่งกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทภายนอก
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเป็นคูแ่ ข่งทางธุรกิจ/ขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากองค์กร
นโยบาย/มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
4. น�ำทรัพย์สินองค์กรไปใช้ส่วนตัวหรือให้พวกพ้อง
ธนาคาร พอสังเขป
5. รับของขวัญ ของก�ำนัล และสิง่ บันเทิง ทัง้ ในรูปทีเ่ ป็นตัวเงิน
1. ชี้ให้พนักงานทราบและตระหนักว่า ลักษณะหรือการ
หรือไม่ใช่ตัวเงิน
กระท�ำใดที่มิควรประพฤติ หรือปฏิบัติ
6. ประกอบธุรกิจกับองค์กรในนามส่วนตัว ครอบครัว ในนาม
2. ให้ พ นั ก งานจั ด ท� ำ แบบรายงานความขั ด แย้ ง ทางผล
นิติบุคคลที่ตนเองมีส่วนได้เสีย โดยปกปิดข้อมูลก่อน
ประโยชน์ และหากพบว่ามีการกระท�ำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้รับงาน
กับองค์กร จะต้องขออนุญาต/อนุมตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้
7. ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่การงานหรืออิทธิพลส่วนตัว เพื่อบรรลุ
ทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะให้ด�ำเนินการต่อได้/หยุดด�ำเนินการ
ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ขององค์กร
3. ส�ำหรับพนักงานที่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นพนักงานของ
8. รับงานนอกทีเ่ ป็นธุรกิจหรือประกอบกิจกรรมแบบเดียวกับ
รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
องค์กร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม หากไม่รายงาน
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9. การซื้อขายต�ำแหน่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ เลื่อนระดับ
ต�ำแหน่ง
10. ปกปิ ด ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ตนเองที่ จ ะกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย ง
สถานภาพธนาคาร การท�ำงานของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร

ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการ
คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 9 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการ
โดยต�ำแหน่ง
กรรมการมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการทีพ่ น้ จาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร

กรรมการธนาคาร ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์การท�ำงานจากหลากหลายสาขา ที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิม่ เติม รวมถึงพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคาร
ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการ

พัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การด�ำเนินงาน
การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยการให้สินเชื่อ ค�้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ด้านการเงิน เทคนิค วิชาการ การพัฒนาการผลิต การตลาด
การบริหาร การจัดการ แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และช่ ว ยให้ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มได้ รั บ บริ ก าร
เกี่ยวกับการเงิน การบริหาร การจัดการ หรือทางเทคนิค หรือการ
ให้บริการที่จ�ำเป็นอื่น
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอื่นอีกไม่เกิน 3 คน และ
ให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่ง
3. ก�ำหนดให้มีข้อบังคับ เพื่อใช้ในกิจการของธนาคาร ดังนี้
3.1 ข้อบังคับว่าด้วยหุ้นของธนาคาร
3.2 ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการให้ กู ้ เ งิ น การค�้ ำ ประกั น หนี้
		 การขาย หรือขายลดช่วงตัว๋ เงินแก่สถาบันการเงินต่างๆ
		 การรับจ�ำน�ำ การรับจ�ำนอง และการประกอบธุรกิจอืน่
		 ของธนาคาร
3.3 ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและการด� ำ เนิ น
		 กิจการของธนาคาร
3.4 ข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน
		 และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร
3.5 ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน ทรัพย์สิน
		 การบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบภายในของธนาคาร
3.6 ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยสวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน ลู ก จ้ า งของ
		 ธนาคาร และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว
3.7 การตั้งสาขา หรือส�ำนักผู้แทนของธนาคาร
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การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการธนาคาร ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558
นางสาลินี
วังตาล
ประธาน

นางเสาวนีย์
กมลบุตร
กรรมการ

นายอัษฎางค์
เชีย่ วธาดา
กรรมการ

หมายเหตุ

นายวิทยา
สุริยะวงค์
กรรมการ

นางพรรณขนิตตา นายลวรณ
บุญครอง
แสงสนิท
กรรมการ
กรรมการ

นายอนุสรณ์
มุทราอิศ
กรรมการ

ช่วงวันที่
30 ก.ค. 2557
ถึง 4 ก.ค. 2558

1. ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น
ผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 แห่ง

กรรมการ ธพว. ทุกท่าน ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง

2. การรายงานทีเ่ กีย่ วโยงระหว่างกรรมการ กรรมการ ธพว. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการทุกท่าน ไม่มีธุรกรรมด้านสินเชื่อ หรือเป็นคู่ค้า กับ ธพว. เป็นการ
และญาติสนิท กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลที่กรรมการเป็น ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม หรือผู้บริหาร หรือผู้ค�้ำประกัน
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
3. การเข้าร่วมด�ำรงต�ำแหน่ง หรือถือหุน้ ใน
บริษัทที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง
เข้าถือหุ้น
1. บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)

X

X

X

X

X

X

X

2. บจก.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

X

X

X

X

X

X

X

3. บจก.สื่อวัฏสาร

X

X

X

X

X

X

X

4. บจก.ไบเทค คูลบล็อก

X

X

X

X

X

X

X

5. บจก.วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัด
พลังงาน

X

X

X

X

X

X

X

6. บจก.ไทยแฟชั่น เซ็นเตอร์

X

X

X

X

X

X

X

7. บจก.บางกอกมารีนเอ็นจิเนียริ่ง

X

X

X

X

X

X

X

8. บจก.มณีต้าหมิง

X

X

X

X

X

X

X

9. บจก.เอ.พี.แซด.คอร์ปอเรชั่น

X

X

X

X

X

X

X

10. บจก.อาร์โต้วดู๊ (ไทยแลนด์)

X

X

X

X

X

X

X

11. บจก.เพ็ทเทค อินเตอร์กรุป๊

X

X

X

X

X

X

X

12. บจก.เทคโนเอเซียไทร์

X

X

X

X

X

X

X

13. บจก.ไทยอุมาพรเท็กซ์ไทล์

X

X

X

X

X

X

X

14. บจก.วีไทยดอท

X

X

X

X

X

X

X

15. บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

X

X

X

X

X

X

X

16. บจก.ทรีนีตี้เอ็ดดูเคชั่น

X

X

X

X

X

X

X

17. บจก.เอ็นพีที เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น

X

X

X

X

X

X

X

หมายเหตุ: 1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้เข้าร่วมเป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 17 บริษทั (ข้อมูลจาก
		 ฝ่ายร่วมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

45

46

รายงานประจำ�ปี 2558

การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการธนาคาร ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558
ดร.สมชาย
หาญหิรัญ
กรรมการ

นายวิชิต
กรวิทยาคุณ
กรรมการ

หมายเหตุ

ดร.เสรี
นนทสูติ
กรรมการ

ช่วงวันที่
รับต�ำแหน่ง
30 ก.ค. 2557 9 พ.ย. 2558
ถึง 8 เม.ย. 2558

1. ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็น
ผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 แห่ง

นายประไพสิทธิ์ นายสุพจน์
ตัณฑ์เกยูร
อาวาส
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
และเลขานุการ

นางอินทิรา
โภคปุณยารักษ์
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
และเลขานุการ

นายวรมิตร
ครุฑโต
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
และเลขานุการ

รับต�ำแหน่ง
9 พ.ย. 2558

ช่วงวันที่
31 ส.ค. ถึง
30 ต.ค. 2558

ช่วงวันที่
2 พ.ย. ถึง
31 ธ.ค. 2558

ช่วงวันที่
1 ม.ค. ถึง
30 ก.ย. 2558

กรรมการ ธพว. ทุกท่าน ด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง

2. การรายงานทีเ่ กีย่ วโยงระหว่างกรรมการ กรรมการ ธพว. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการทุกท่าน ไม่มีธุรกรรมด้านสินเชื่อ หรือเป็นคู่ค้า กับ ธพว. เป็นการ
และญาติสนิท กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลที่กรรมการเป็น ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม หรือผู้บริหาร หรือผู้ค�้ำประกัน
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
3. การเข้าร่วมด�ำรงต�ำแหน่ง หรือถือหุน้ ใน
บริษัทที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว เกี่ยว ไม่เกี่ยว
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง
เข้าถือหุ้น
1. บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)

X

X

X

X

2. บจก.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

X

X

X

X

3. บจก.สื่อวัฏสาร

X

X

X

X

4. บจก.ไบเทค คูลบล็อก

X

X

X

5. บจก.วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัด
พลังงาน

X

X

6. บจก.ไทยแฟชั่น เซ็นเตอร์

X

7. บจก.บางกอกมารีนเอ็นจิเนียริ่ง

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. บจก.มณีต้าหมิง

X

X

X

X

X

X

X

9. บจก.เอ.พี.แซด.คอร์ปอเรชั่น

X

X

X

X

X

X

X

10. บจก.อาร์โต้วดู๊ (ไทยแลนด์)

X

X

X

X

X

X

X

11. บจก.เพ็ทเทค อินเตอร์กรุป๊

X

X

X

X

X

X

X

12. บจก.เทคโนเอเซียไทร์

X

X

X

X

X

X

X

13. บจก.ไทยอุมาพรเท็กซ์ไทล์

X

X

X

X

X

X

X

14. บจก.วีไทยดอท

X

X

X

X

X

X

X

15. บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

X

X

X

X

X

X

X

16. บจก.ทรีนีตี้เอ็ดดูเคชั่น

X

X

X

X

X

X

X

17. บจก.เอ็นพีที เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น

X

X

X

X

X

X

X

หมายเหตุ: 1.
		
2.
		

X
X*

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้เข้าร่วมเป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 17 บริษทั (ข้อมูลจาก
ฝ่ายร่วมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผูจ้ ดั การ เข้าเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารความเสีย่ งในบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ที่ ธพว.
ถือหุน้ 20%

รายงานประจำ�ปี 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ธนาคารมี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอื่นอีกไม่เกิน 3 คน
และให้ ก รรมการผู ้ จั ด การเป็ น กรรมการบริ ห ารโดยต� ำ แหน่ ง
ให้คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี

อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ก�ำหนดแนวทางและวิธีการในการด�ำเนินงานของ ธพว.
		 ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการ ธพว.
		 ก�ำหนด ซึง่ จะต้องไม่กา้ วล่วงต่ออ�ำนาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
		 ตามมาตรา 25
2. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ ธพว. ทุกรอบ
		 3 เดือน
3. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในวงเงินตาม
		 ข้อบังคับของ ธพว. และให้รายงานคณะกรรมการ ธพว.
		 เพื่อทราบ
4. อนุมตั กิ ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร และขอบเขตความ
		 รับผิดชอบของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล โดยรองกรรมการ
		 ผู้จัดการ และให้รายงานคณะกรรมการ ธพว. เพื่อทราบ
5. ก�ำหนดอัตราการจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปี การจ่ายเงิน
		 ในกรณีพเิ ศษ และเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพือ่ พิจารณา
		 อนุมัติ
6. ก�ำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีแก่พนักงาน และ
		 เสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนต�ำแหน่ง ก�ำหนดอัตราการ
		 จ่ายค่าตอบแทนพนักงานระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ และ
		 เสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน เพือ่ ด�ำเนินการใดๆ
		 ภายในกรอบอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
9. อนุมตั กิ ารจัดหาและเช่าพัสดุในวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท
		 แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
10. อนุมตั กิ ารเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศของบุคคลอืน่
		 ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของ ธพว.
11. แต่งตัง้ หรือจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก
		 ตามความเหมาะสม หรืออาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพ
		 จากผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้อง หรือจากผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
		 ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร
12. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพว. มอบหมาย
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คณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการ ธพว.
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ก� ำ กั บ และติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผน
		 ยุทธศาสตร์ฟื้นฟู ธพว.
2. ก�ำกับ และติดตามการวิเคราะห์สถานะองค์กร (Due
		 Diligence) และการปรับปรุงกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อ
3. ก�ำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการแก้ไขหนีท้ มี่ ปี ญ
ั หา
4. ให้พจิ ารณากลัน่ กรองสินเชือ่ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
		 ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานเพื่ อ สนั บ สนุ น การท� ำ งานของ
		 คณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการ ธพว.
6. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ธพว.

คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยถือ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ
เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นใน
การด�ำเนินงานต่างๆ ว่ามีการก�ำกับดูแลอย่างรอบคอบ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใส โดยมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพว.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ก�ำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการท�ำแผน
งานเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
โดยรวมของ ธพว. เพือ่ เสนอคณะกรรมการ ธพว. พิจารณา
ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญตามเกณฑ์ชี้วัด และมาตรฐานที่ดี
เป็ น ที่ ย อมรั บ ได้ ข องหน่ ว ยงานก� ำ กั บ และหน่ ว ยงาน
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทางด้านบริหารงานทัว่ ไป และทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการที่ดี
2. กลัน่ กรองแผนแม่บทการบริหารความเสีย่ ง นโยบาย แผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง ให้
สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์
การชี้วัด ผลการด�ำเนินงาน กลไก การติดตามประเมินผล
การรายงานผล และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
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ที่เหมาะสม และยอมรับได้ของธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม
และปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของธนาคาร
อยู่เสมอ
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผน
ปฏิบตั กิ าร และระบบบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบการปฏิบตั งิ าน และการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก� ำ หนดไว้ โดย
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดระดับความเสี่ยง
กระบวนการติดตามความเสี่ยง และการจัดให้มีมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข ควบคุมความเสี่ยง และการรายงานที่
เหมาะสม
4. จัดให้มีโครงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งธนาคาร อย่าง
สอดคล้องกับกระบวนการท�ำงาน และโครงสร้างของ
องค์กรอย่างเหมาะสม
5. ก�ำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนแม่บทการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ตลอดจนพิจารณาผลการด�ำเนินงานเทียบกับแผนงาน
หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างน้อยทุกไตรมาส
6. อนุมัติผลิตภัณฑ์ (Non-Derivatives) ทุกประเภท ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกันทีก่ ำ� หนดวงเงินสินเชือ่
ต่อรายมากกว่า 1 ล้านบาท
7. กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ Derivatives ทุกประเภท และ
ผลิตภัณฑ์ (Non-Derivatives) ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ที่ไม่มีหลักประกันที่ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อต่อรายมากกว่า
1 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามนโยบายภาครัฐ
8. ก�ำหนดและทบทวนแนวทางการบริหารความเสีย่ ง รวมถึง
การอนุมัติเครื่องมือเพดานความเสี่ยง และวิธีการต่างๆ
ส�ำหรับการประเมินและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจน
ทบทวนความเพียงพอของทรัพยากรส�ำหรับการบริหาร
ความเสี่ยง
9. อนุมัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management) รวมถึงแผนรองรับการ
ด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของ
ทุกฝ่ายงานภายในธนาคาร ส�ำหรับน�ำไปใช้ปฏิบัติเมื่อมี
ความจ�ำเป็น
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมตั โิ ครงการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลตามแผนแม่บทการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

11. น�ำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ ธพว. ในสิง่ ที่
ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กร ในลักษณะ
บูรณาการที่ดียิ่งขึ้น ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ชี้วัด
ของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมาตรฐานสากล
12. ก� ำ หนดระดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งธนาคาร ภายใต้
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้อยู่ในระดับที่สร้างความเชื่อถือต่อผู้มีประโยชน์ได้เสีย
13. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธพว.

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด� ำ เนิ น งานของ ธพว. ตลอดจนส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ภายใน ธพว.
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ ธพว.
4. ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว. รวมถึงการร้องทุกข์
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
พนักงานระดับ 14 ขึ้นไป
2. คัดเลือกบุคคลให้ตรงตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ ำ� หนด
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งพนักงานระดับ 14 ขึ้นไป แล้วน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
3. พิจารณาก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงาน และการเพิม่
อัตราค่าจ้าง หรือผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ให้แก่พนักงาน
ระดับ 14 ขึ้นไป ในแต่ละปี
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหา
พนักงานตั้งแต่ระดับ 11 ถึงระดับ 13 ตามที่กรรมการ
ผู้จัดการเสนอ
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5. ด�ำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และก�ำหนด
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ก�ำหนดนโยบาย (IT Policy) และแนวทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Road Map) วางแผนการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับ ธพว.
โดยให้สอดคล้องกับทิศทาง และแผนด�ำเนินธุรกิจของ
ธพว.
2. ให้ความเห็นในการจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Master Plan) ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ ธพว.
โดยค�ำนึงถึงการบูรณาการ (Integration) ของระบบงาน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security Policy) และ
มาตรฐานด้านสารสนเทศ (IT Standard)
3. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของ ธพว. (IT Security Policy)
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกฎหมาย
4. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นโครงการจัดหา และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้โครงการด้านสารสนเทศ
สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
5. รายงานผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นสารสนเทศต่ อ คณะ
กรรมการ ธพว. เพื่อทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance: CG)
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในการ
ด� ำ เนิ น งานของธนาคารให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ล โดยพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรของ
ธนาคารเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
2. ก�ำกับดูแล และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของธนาคาร
มีความสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ประเมินผลและทบทวนนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบตั ติ ามหลักสากล และข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง
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4. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินการของธนาคารแก่ฝ่าย
จัดการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการน�ำหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
5. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่
สนับสนุนงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการร่วมลงทุน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ก� ำ หนดระเบี ย บ ค� ำ สั่ ง เกี่ ย วกั บ การร่ ว มลงทุ น เช่ น
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ โดยให้รวมถึงประเภทและวงเงิน
ร่ ว มลงทุ น ระยะเวลา ค่ า ธรรมเนี ย ม อั ต ราดอกเบี้ ย
ส่วนลด หรือผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุน การป้องกัน
ความเสี่ยง การค�้ำประกัน การเบิกเงินเพื่อช�ำระค่าหุ้น
การช�ำระหนีก้ ารถอนหรือจ�ำหน่ายส่วนร่วมลงทุน หรือหุน้
ทีร่ บั ร่วมลงทุน การบอกเลิกสัญญา การปรับโครงสร้างหนี้
และการฟ้องด�ำเนินคดี และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ ธพว. ก�ำหนด
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียด บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงาน
ภายนอก ในการท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้กับ
บริษทั ทีธ่ นาคารร่วมลงทุน เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
ธนาคาร และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการร่วมลงทุน
ตามที่คณะกรรมการ ธพว. มอบหมาย
3. มี อ� ำ นาจอนุ มั ติ ร ่ ว มลงทุ น ตามจ� ำ นวนเงิ น และสั ด ส่ ว น
ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการร่ ว มลงทุ น ทั้ ง นี้
หากวงเงิ น ร่ ว มลงทุ น เกิ น กว่ า 5 ล้ า นบาท ให้ เ สนอ
ความเห็นและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ธพว.
4. มีอ�ำนาจอนุมัติ ผ่อนผัน หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารร่วมลงทุน รวมทัง้ การลดหรือเพิม่ วงเงิน
ร่วมลงทุน ภายในวงเงินร่วมลงทุนต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท
กรณีวงเงินร่วมลงทุนเกิน 5 ล้านบาท ให้เสนอความเห็น
และขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ธพว.
5. มีอำ� นาจถอน หรือจ�ำหน่ายส่วนร่วมลงทุน หรือหุน้ ทีไ่ ด้รว่ ม
ลงทุนของธนาคาร ทัง้ หมดหรือบางส่วนในบริษทั ทีธ่ นาคาร
ร่ ว มลงทุ น ไม่ เ กิ น 5 ล้ า นบาท กรณี ว งเงิ น ร่ ว มลงทุ น
เกินกว่า 5 ล้านบาท ให้เสนอความเห็นและขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการ ธพว.
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9. มอบอ�ำนาจให้บุคคล หรือคณะบุคคลกระท�ำการแทนใน
เรื่องใดๆ ภายในกรอบอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
10. รายงานผลการร่วมลงทุนให้คณะกรรมการ ธพว. ทราบ
อย่างน้อยปีละครั้ง

6. มีอำ� นาจแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษทั ทีธ่ นาคาร
เข้าร่วมลงทุน
7. มีอำ� นาจอนุมตั สิ ง่ เรือ่ งให้หน่วยงานกฎหมายด�ำเนินคดีกบั
บริษัทที่ธนาคารเข้าร่วมลงทุน ในกรณีเกิดข้อพิพาท
8. มีอำ� นาจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะท�ำงาน เพื่อด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุน

ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทน-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในการประชุมปี 2558
การเข้าประชุม และการรับค่าเบี้ยประชุม
อนุกรรมการฟื้นฟู ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
กิจการสัมพันธ์ สรรหาและก�ำหนด เทคโนโลยี
การก�ำกับดูแล
ร่วมลงทุน
ค่าตอบแทน
กิจการ ธพว.
ค่าตอบแทน
สารสนเทศ
กิจการที่ดี
รายเดือนรวม (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/ (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/ (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/ (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/ (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/ (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/ (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/ (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/ (จ�ำนวนครัง้ ที่เข้า/ (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/
จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครัง้ ที่
จ�ำนวนครั้งที่
ประชุม)
ประชุม)
ประชุม)
ประชุม)
ประชุม)
ประชุม)
ประชุม)
ประชุม)
ประชุม)
ประชุม)
ธนาคาร

ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาลินี วังตาล

240,000

2

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

120,000

3

นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา

120,000

4

นางพรรณขนิตตา บุญครอง 120,000

5

นายลวรณ แสงสนิท

110,000

6

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ

120,000

7

ดร.สมชาย หาญหิรัญ

120,000

8

นายวิทยา สุริยะวงค์

30,000

9

นายวิชิต กรวิทยาคุณ

30,000

10 ดร.เสรี นนทสูติ

20,000

11 นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

20,000

12 นายสุพจน์ อาวาส

80,000

13 นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์

20,000

14 นายวรมิตร ครุฑโต

20,000

ประธาน
(25/25)
กรรมการ
(23/25)
กรรมการ
(21/25)
กรรมการ
(23/25)
กรรมการ
(18/25)
กรรมการ
(17/25)

กรรมการ
(18/25)
กรรมการ
(3/13)
กรรมการ
(9/9)
กรรมการ
(4/4)
กรรมการ
(4/4)
กรรมการ
และ
เลขานุการ
(16/17)
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและ
เลขานุการ
(4/4)
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและ
เลขานุการ
(4/4)

ค่าตอบแทน-ค่าเบี้ยประชุม
1,170,000 1,080,000
คณะกรรมการในการประชุม ปี 2558
หมายเหตุ:

บริหาร

ประธาน
(25/25)

ประธาน
(24/24)

กรรมการ
(12/25)

กรรมการ
(11/13)
ประธาน
(13/13)
ประธาน
(13/13)

กรรมการ
(19/24)
กรรมการ
(17/24)
กรรมการ
(22/22)

กรรมการ
(2/2)
กรรมการ
และ
เลขานุการ
(19/19)
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและ
เลขานุการ
(2/2)
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและ
เลขานุการ
(3/3)
470,000

กรรมการ
(24/25)

กรรมการ
(2/2)
กรรมการ
(15/18)

กรรมการ
(4/6)

ประธาน
(3/3)

กรรมการ
(3/3)
กรรมการ
(7/8)

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
(4/4)

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
(2/2)

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
(2/2)

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
(3/3)

338,000

ประธาน
(5/5)

348,333.02

137,500

กรรมการ
(2/5)
ประธาน/
กรรมการ
(14/15)

กรรมการ
(4/4)
ประธาน
(3/4)

ประธาน/
กรรมการ
(14/15)

กรรมการ
และ
เลขานุการ
(10/10)
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและ
เลขานุการ
(4/4)
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและ
เลขานุการ
(1/1)
100,000

ประธาน
(7/7)

212,800

1. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามบันทึกสัง่ การของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) บันทึกข้อความที่ กค 0805/1630 ลว. 24 พ.ค. 2547
2. คณะกรรมการ ธพว. ได้รบั การแต่งตัง้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
3. นายวิชติ กรวิทยาคุณ ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 (เมือ่ มีอายุ 65 ปีบริบรู ณ์)
4. นายวิทยา สุรยิ ะวงค์ ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558
5. ดร.เสรี นนทสูติ ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
6. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
7. นายสุพจน์ อาวาส ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
8. นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การ และปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการและเลขานุการ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
9. นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผูจ้ ดั การ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การ และปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการและเลขานุการ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการ
(2/2)

ประธาน
(2/2)

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
(2/2)
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
ประธาน
(1/1)

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
รักษาการแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ และ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
(1/3)
87,500

37,500

-
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ธพว. ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ธพว. สู่สาธารณชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ธพว. โดยสาระส�ำคัญ
ของการด�ำเนินการสรุปได้ดังนี้
1. ธพว. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร โดยให้มี
อ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ
ประเภทข้อมูลข่าวสารของ ธพว. ทัง้ ด้านบริหาร การจัดระบบ และ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ธพว. รวมถึงการด�ำเนินการตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ ธพว. สู่สาธารณชน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ธพว. ประกาศเผยแพร่โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ
ผู้บริหารของ ธพว. และอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติธนาคาร
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2545 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจค้นหาได้ใน
เว็บไซต์ www.smebank.co.th
3. ธพว. ประกาศการประกวดราคาและสอบราคา เพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างของ ธพว. ประกาศยกเลิก และประกาศผลรายชื่อ
ผู้ชนะการประกวดราคาและสอบราคาไว้ในเว็บไซต์ของ ธพว. และ
บริเวณที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ อาคาร SME Bank Tower
4. ธพว. เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล
ข่าวสารและบริการ หรือแนะน�ำข้อมูลการใช้บริการ หรือร้องเรียน
เรื่องต่างๆ ผ่าน Call Center 1357
5. ธพว. ได้น�ำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ กั บ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และกระทรวงการคลัง
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

6. ธพว. เปิ ด เผยข้ อ มู ล ของ ธพว. และข้ อ มู ล ลู ก ค้ า แก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลภายนอกตามที่ร้องขอ
โดยสามารถร้องขอตรวจสอบข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย
และหลักการพิจารณา ดังนี้
6.1 หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบ
ข้ อ มู ล หรื อ เรี ย กเอกสารหลั ก ฐาน หรื อ ขอให้ พ นั ก งาน ธพว.
ไปให้ ป ากค� ำ ในฐานะพยานบุ ค คล ได้ แ ก่ ศาล กรมบั ง คั บ คดี
กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานประกันสังคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงาน
ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
6.2 หน่ ว ยงานและบุ ค คลที่ ไ ม่ มี อ� ำ นาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้ อ มู ล อาจเป็ น หน่ ว ยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยส่วนใหญ่เป็นการร้องขอ
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ธพว. ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนือ่ งจาก
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24
บัญญัตวิ า่ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือ
ผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล
ที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้
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ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบหลักต่อกิจการ
ปัจจัยภายนอก

• ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2558 ต�่ำกว่าคาด โดย
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ที่ส่งผลใน
เชิงลบต่อภาคการค้าและการเติบโตของกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่
อย่างมีนัยส�ำคัญ ขณะเดียวกันกลุ่มเศรษฐกิจหลักของโลก อาทิ
สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ฟื้นตัวอยู่ในระดับต�่ำ ยกเว้นเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา ที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาด
แรงงาน ทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้ในทีส่ ดุ FED ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
นโยบาย (Fed Fund Rate) เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ในขณะที่
ธนาคารกลางที่ส�ำคัญอย่าง ECB และ BOJ ยังคงด�ำเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายต่อเนือ่ งเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ ความแตกต่าง
ในการด�ำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางแต่ละประเทศ
สะท้อนออกมาในรูปของความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน
ทั่วโลก
ส�ำหรับเศรษฐกิจไทย ฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากปัจจัย
สนับสนุนภายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้จ่ายและ
การลงทุนภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจถูกถ่วงด้วยภาคการส่งออก
ที่หดตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าหลักโดยเฉพาะประเทศจีน ประกอบกับราคาน�้ำมัน
ในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำกดดันมูลค่าสินค้าส่งออก
หลายชนิดปรับลดลง นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่
ต่อเนื่องรวมถึงปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาค
เกษตรกรรม และรายได้ของเกษตรกรที่โดยรวมยังต�่ำกว่าปีก่อน
จึงมีผลกระทบต่อการใช้จา่ ยและความสามารถในการช�ำระหนีข้ อง
ภาคครัวเรือน
• ธุรกิจธนาคารและภาวะการแข่งขัน
ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ธนาคารเผชิญกับ
ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้การเติบโตของสินเชื่อลดลง คุณภาพสินเชื่อ
ด้อยลง การตั้งส�ำรองที่เพิ่มสูงขึ้นกดดันให้ผลประกอบการลดลง

นอกจากนี้ ในระหว่างปีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้รายได้
ดอกเบีย้ สุทธิเติบโตลดลง แม้วา่ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะเห็น
สินเชื่อเร่งตัวขึ้นบ้างจากมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และมาตรการกระตุ้นภาค
อสังหาริมทรัพย์ ขณะที่การเติบโตของเงินฝากชะลอลง ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากธนาคารเน้นการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้
สอดคล้องกับการให้สินเชื่อ
• เทคโนโลยี
นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ธนาคารยังต้อง
เผชิญกับแรงผลักดันของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร และที่ส�ำคัญมีอิทธิพลท�ำให้พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป โดยมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
ความรวดเร็ว และต้นทุนการให้บริการที่ต�่ำลง ท�ำให้ธนาคารต่าง
ต้องพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยน�ำเสนอรูปแบบการให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคและ
ผูป้ ระกอบการได้กอ่ นใคร และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
• แนวนโยบายภาครัฐ
ภายใต้ แ นวทางการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ไทยและยกระดั บ
ความสามารถของประเทศ รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
โดยออกมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการค�้ำประกันสินเชื่อโครงการค�้ำประกันสินเชื่อ มาตรการ
สนั บ สนุ น SMEs ผ่ า นการร่ ว มลงทุ น ใน SMEs ระยะเริ่ ม ต้ น
(Start-up) มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ท�ำให้ธนาคาร
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก�ำหนดทิศทางและปรับบทบาทการ
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ เพื่อรักษา
ฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
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การบริหารความเสีย่ ง
การบริหารความเสีย่ ง

1. ภาพรวมการบริหารความเสีย่ ง
ธพว. ได้นำ� หลักการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM) แนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลังมาเป็นกรอบในการ
บริหารความเสีย่ ง โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ ธพว. เป็น
ไปตามเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้อย่างมีเสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปีบญ
ั ชี 2558 ธพว. ได้กำ� หนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งเพือ่ สนับสนุน
ให้การด�ำเนินงานของ ธพว. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับให้เหมาะสมกับภารกิจและกิจกรรมของ ธพว.
• มีการจัดท�ำแผนงานและก�ำหนดมาตรการจัดการ
ความเสีย่ งเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีการทบทวนกระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ถื อ ใช้ อ ยู ่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2. ใช้ประโยชน์จากการบริหารความเสีย่ งเพือ่ สร้างโอกาส
ทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม กระจายความเสี่ยง และ
ลดการสูญเสียขององค์กร
• ธพว. มุ่งเน้นการจัดการระบบงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญๆ โดยการจัดให้มีระบบบริหาร
ความเสี่ ย ง การพั ฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้ า นปฏิ บั ติ ก าร พั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Loss Data) เพื่อให้มีฐานข้อมูลส�ำหรับค�ำนวณ
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามแนวทางมาตรฐาน
สากลต่อไป มีการเตรียมการจัดท�ำระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าของ ธพว. เพือ่ ใช้ในการติดตามก�ำกับ และ
ส่งสัญญาณเตือนภัยที่มีความเชื่อมโยงกับปัจจัย
ความเสีย่ งส�ำคัญขององค์กร
3. การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ธพว. ฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ธพว. ทุกคน ทีจ่ ะต้องตระหนักและปฏิบตั จิ นเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร

• การให้ความส�ำคัญในเรื่องของการสื่อสารการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียของ
ธพว. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น เว็บไซต์ของ ธพว. สือ่ สิง่ พิมพ์และรายงานต่างๆ
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก จนเกิ ด เป็ น วั ฒ นธรรม
องค์กร นอกจากนี้ ธพว. ยังมีการบูรณาการงาน
ด้านการบริหารความเสีย่ งเข้ากับการบริหารจัดการ
องค์กร ภายใต้รูปแบบการบูรณาการร่วมกันใน
เรือ่ งของ Governance, Risk Management และ
Compliance (GRC)
4. พัฒนาบุคลากรและเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์เพื่อสู่ความเป็น
มืออาชีพในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายความ
ส�ำเร็จของธนาคาร
5. เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ธพว. เป็นไปตาม
หลักการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise
Risk Management: ERM) ธพว. จึงปลูกฝังการบริหาร
ความเสี่ ย งให้ เ ป็ น วั ฒ นธรรมขององค์ ก ร รวมถึ ง
ก� ำ หนดให้ ทุ ก ภาคส่ ว น ได้ แ ก่ กรรมการ ธพว.
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ฝ่ายจัดการ ส่วนงาน
ต่างๆ มีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
• ระดับคณะกรรมการ คณะกรรมการ ธพว. ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee: RMC) ประกอบด้วย
ผู้แทนกรรมการ ธพว. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
กรรมการผู ้ จั ด การ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น
กรรมการ โดยท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์
กรอบในการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนปัจจัยเสีย่ ง
ก�ำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง ติดตาม
ก�ำกับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
และกลยุทธ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจน
ท�ำหน้าที่ทบทวนและประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของ ธพว.
• ระดับฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหารระดับสูงของ ธพว. ทีด่ แู ล
ส่ ว นงานต่ า งๆ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลการ
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2. การก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของ ธพว. โดยน�ำข้อมูลจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้ SWOT
Analysis อาทิ ผลการด�ำเนินงานและสถานการณ์ปจั จุบนั ของ ธพว.
ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ของธุรกิจ SMEs นโยบายของรัฐบาล
และความพึงพอใจของลูกค้า ธพว. เป็นต้น มาใช้ประกอบในการ
ก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของ ธพว. รวมทัง้ กระบวนการในการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายต่างๆ และก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. การน�ำแนวทางการบริหารความเสีย่ งตามแนวทาง COSO มา
ใช้ในกระบวนการจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งของ ธพว. ซึง่ สอดคล้อง
ตามแนวทางของระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมีการ
เชือ่ มโยงกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ปัจจัยความเสีย่ ง และการ
บริหารความเสีย่ ง เข้ากับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของ ธพว. โดย
ธพว. ได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ ง ประเมินความเสีย่ งจากทัง้ ปัจจัย
ภายในและภายนอก ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผน
ธุรกิจ ธพว. ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
และระดับความเสีย่ งทีย่ อมให้เบีย่ งเบนได้ (Risk Tolerance) มีการ
จัดท�ำแผนภูมคิ วามเสีย่ ง (Risk Map) และจัดท�ำแผนจัดการความ
2. ปัจจัยเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ ง
ธพว. ก�ำหนดการบริหารความเสีย่ ง โดยจัดกลุม่ ความเสีย่ ง เสีย่ ง เพือ่ ลดระดับความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของ ธพว. นอกจากนี้ ธพว. จะ
เป็น 2 กลุ่มหลัก 6 ประเภทความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน มีการรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการที่
(Financial Risk) ได้แก่ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวนแผน
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านที่ไม่ใช่การเงิน บริหารความเสีย่ งระหว่างปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้มกี ารบริหารจัดการ
(Non Financial Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง ความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
4. การติดตามและรายงานสถานะความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ตอ่ คณะ
ด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งด้านการก�ำกับและปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ปี 2558 ธพว. มีการระบุปจั จัยเสีย่ งระดับองค์กรตามกลุม่ ความเสีย่ ง กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยรายงานให้คณะกรรมการ
ส�ำคัญข้างต้น ซึง่ ธพว. ได้จดั ท�ำแผนภูมคิ วามเสีย่ ง (Risk Map) เพือ่ บริหารความเสีย่ งทราบเป็นรายเดือน และคณะกรรมการ ธพว. ทราบ
เป็นเครื่องมือในการบูรณาการความเสี่ยงทุกด้านเข้าด้วยกันอย่าง เป็นรายไตรมาส เพือ่ จะได้มกี ารแก้ไข หรือก�ำหนดแนวทางในการ
เป็นระบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด

ด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงของส่วนงานในสังกัด
ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ งผ่านการ
เป็นคณะกรรมการต่างๆ
• ระดับส่วนงาน ส่วนงานเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk
Owner) ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง
และการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control SelfAssessment: CSA) ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายในประจ�ำส่วนงาน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
ของส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
นอกจากนี้ ธพว. ยังมีสว่ นงานทีม่ หี น้าทีด่ แู ลรับผิดชอบงาน
ทางด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม คือ ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง ท�ำหน้าที่เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และก�ำหนด
กรอบการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามก�ำกับดูแลรวบรวมผล
การบริหารความเสีย่ ง และรายงานสถานะความเสีย่ งด้านต่างๆ ของ
ธพว. และน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการก�ำหนด
แผนกลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงานและการน�ำไปปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เหมาะสม
หรือสอดคล้องกับปัจจัยภายนอก และสภาพแวดล้อมภายนอก
อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยูข่ องกิจการ
ธพว. ได้มีการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดย
สรุปได้ ดังนี้
1. การก�ำหนด/ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ เพือ่ เป็นกรอบการด�ำเนินงานในการบริหารความเสีย่ งด้าน
กลยุทธ์ของ ธพว.

ความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk)

ความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากลูกค้า หรือคูส่ ญ
ั ญาของ ธพว. ไม่สามารถช�ำระหนีค้ นื หรือไม่
ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีต่ กลงไว้กบั ธพว. รวมถึงโอกาสทีค่ สู่ ญ
ั ญาจะถูก
ปรับลดความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
และฐานะของเงินกองทุนของ ธพว.
ธพว. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึง่ มีพนั ธกิจมุง่ เน้นช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้กำ� หนดแนวทางการ
ขยายสินเชือ่ คุณภาพวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 80
เพือ่ ให้การขยายสินเชือ่ ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
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ธพว. ให้การช่วยเหลือลูกค้ากลุม่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกันโดยท�ำข้อตกลง
ความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เพื่อให้สินเชื่อโดยมี บสย. ค�้ำประกันการให้สินเชื่อ และจัดตั้ง
หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง บสย. เพือ่ ด�ำเนินการก�ำกับดูแลควบคุม
ติดตามและบริหารพอร์ตสินเชือ่ ทีม่ ี บสย. ค�ำ้ ประกัน
ธพว. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปรับปรุงกระบวนการ
อ�ำนวยสินเชือ่ ให้มมี าตรฐาน การควบคุมคุณภาพสินเชือ่ ทีด่ ี ลดความ
เสีย่ งในขัน้ ตอนปฏิบตั งิ านให้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check & Balance)
โดยการจัดตัง้ หน่วยงานด้านการตลาด หน่วยงานด้านการวิเคราะห์
สินเชื่อ และแยกภาระหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ส�ำหรับการ
ป้องกันการเกิดหนีด้ อ้ ยคุณภาพ (NPLs) ธพว. ได้ให้ความส�ำคัญและ
ด�ำเนินการเชิงรุกโดยจัดตัง้ หน่วยงานควบคุมคุณภาพสินเชือ่ ปฏิบตั งิ าน
อยูใ่ นแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ เร่งติดตามแก้ไขลูกหนีท้ มี่ ปี ญ
ั หาในการช�ำระหนี้
และลดการเกิดหนี้ NPLs ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตของ ธพว. มีมาตรฐาน
และควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ธพว. มีการบริหาร
ความเสีย่ งด้านเครดิตทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
1. ทบทวนนโยบายความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต (Credit Risk
Management Policy) และนโยบายสินเชือ่ (Loan Policy) ทุกปี
เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจแผนยุทธศาสตร์
ของ ธพว. และใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการด�ำเนินงานด้านสินเชือ่
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดตั้งหน่วยงานการตลาดและหน่วยงานวิเคราะห์สินเชื่อ
เพือ่ ให้การอ�ำนวยสินเชือ่ เป็นมาตรฐาน และมีการควบคุมภายในทีด่ ี
รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อ
ส�ำหรับวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท กระบวนการกลัน่ กรองคุณภาพ
สินเชือ่ การจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ ปรับปรุงแบบฟอร์ม
ค� ำ ขออนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ให้มีม าตรฐานและแนวทางปฏิบัติ เ ดี ย วกั น
รวมถึงจัดอบรมให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และทักษะในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายที่ ธพว. ตัง้ ไว้
3. ธพว. มีการจัดเก็บและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านสินเชือ่
เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ภายใต้ตวั แบบที่
ธพว. ก�ำหนดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตและก�ำหนดอัตรา
ดอกเบีย้ ให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพตลาด
4. ธพว. ได้กำ� หนดคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ บริหารจัดการ
ความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาและอนุมตั ิ เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินงานของ ธพว. อยูภ่ ายใต้ความเสีย่ งทีค่ วบคุมและยอมรับได้
อาทิ คณะกรรมการ ธพว. คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสินเชื่อ คณะท�ำงานกลั่นกรอง

ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการออกผลิตภัณฑ์
ของธนาคาร คณะกรรมการรับราคาหลักประกัน และคณะกรรมการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น
5. ธพว. ก�ำกับดูแลให้พอร์ตสินเชือ่ มีระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ โดยก�ำหนดระดับเพดานความเสีย่ งด้านเครดิตรายอุตสาหกรรม
และเพดานความเสีย่ งลูกหนีก้ ารค้าสินเชือ่ แฟคตอริง่ และทบทวน
ระดับเพดานความเสีย่ งทุกปีให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกัน
และควบคุมอัตราการกระจุกตัวในธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง
มิให้สงู จนเกิดผลกระทบต่อความสมดุลของพอร์ตสินเชือ่ ของ ธพว.
ในภาพรวมมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้ และมีการเผยแพร่ทาง
Intranet เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานทัว่ ทัง้ องค์กรได้รบั ทราบ
6. ธพว. บริหารจัดการพอร์ตสินเชือ่ โดยจัดท�ำรายงานประจ�ำ
รายเดือน เพือ่ วิเคราะห์ตดิ ตามผลการอ�ำนวยสินเชือ่ และการเกิดหนี้
ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 ธพว. มียอดสินเชือ่
คงค้างจ�ำนวน 86,128 ล้านบาท เป็นหนีด้ อ้ ยคุณภาพ (NPLs) จ�ำนวน
23,452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.23 ส�ำหรับสัดส่วนพอร์ตสินเชือ่
ของ ธพว. กระจายอยูใ่ นประเภทธุรกิจขายส่งขายปลีก ซ่อมแซม
ยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและในครัวเรือน ร้อยละ 32 รองมา
คือ ธุรกิจการผลิต ร้อยละ 29 และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ร้อยละ 12
7. ธพว. ก�ำกับติดตามป้องกันหนีต้ กชัน้ โดยมีการจัดท�ำรายงาน
Early Warning Sign กลุม่ ลูกหนีท้ พี่ งึ ระมัดระวังให้แก่หน่วยงาน
สินเชื่อ รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (Loan
Monitoring and Collection Department) เพือ่ เร่งรัดติดตาม
แก้ไขลูกหนีว้ งเงินไม่เกิน 15 ล้านบาททีม่ คี ณ
ุ ภาพอ่อนแออย่างใกล้ชดิ
เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดสินเชือ่ NPLs
8. ธพว. ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
แก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) โดยมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานก�ำกับ
และติดตามการบริหาร NPL เพือ่ เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ ละ
ประนอมหนีร้ วมถึงประมูลขายลูกหนี้ ซึง่ ปี 2558 ธพว. มีการบริหาร
จั ด การหนี้ ด ้ อ ยคุ ณ ภาพ (NPLs) สามารถลด NPLs สุ ท ธิ
จากปี 2557 เท่ากับ 31,960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.61
ของยอดสินเชือ่ คงค้าง คงเหลือ NPLs ในปี 2558 เท่ากับ 23,452
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.23 ของยอดสินเชือ่ คงค้าง

ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk)

ความเสี่ ย งด้ า นตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน ทีม่ ผี ลกระทบในทางลบต่อ
รายได้ และเงินกองทุน
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

1. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็น
ความเสี่ ย งที่ ร ายได้ ห รื อ เงิ น กองทุ น ได้ รั บ ผลกระทบในทางลบ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน
และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย
(Rate Sensitive Items) ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
(Net Interest Income) มูลค่าตลาดของรายการเพือ่ ค้า (Trading
Account) และรายได้และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีส่ มั พันธ์กบั อัตราดอกเบีย้
ธพว. ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ากันของอัตราดอกเบี้ย
(Basis Risk) ซึง่ ส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (Net
Interest Income: NII) ของ ธพว. เนือ่ งด้วยอัตราดอกเบีย้ ของตลาด
จะเป็นไปตามวัฏจักรของเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวขึน้ หรือลง ซึง่ มี
ความผันผวนอยูต่ ลอดเวลา และเชือ่ มโยงกับการบริหารจัดการอัตรา
ดอกเบีย้ ทัง้ ด้านเงินกูแ้ ละเงินฝากของ ธพว. ดังนัน้ ธพว. จึงมีความ
ระมัดระวังการก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ รวมทัง้ การบริหารพอร์ตทัง้ เงิน
กูแ้ ละเงินฝากให้เหมาะสม ควบคูไ่ ปกับการใช้นโยบาย มาตรการ และ
เครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งของ ธพว. เช่น เครือ่ งมือ Repricing Gap
Analysis ซึง่ สามารถควบคุมผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบีย้ ให้มรี ะดับความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
2. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate
Risk) เป็นความเสีย่ งทีร่ ายได้ หรือเงินกองทุนได้รบั ผลกระทบในทาง
ลบเนือ่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นจากการท�ำธุรกรรม
ในเงินสกุลต่างประเทศ หรือจากการมีสนิ ทรัพย์ หรือหนีส้ นิ ในเงิน
สกุลต่างประเทศ
ธพว. ไม่มนี โยบายในการเก็งก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยให้มี
การด�ำรงเงินตราสกุลต่างประเทศ เพือ่ รองรับการท�ำธุรกรรมซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศกับลูกค้าเท่านัน้ ท�ำให้ ธพว. สามารถบริหาร
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับต�่ำ และอยู่ภายใต้
กรอบเพดานความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
3. ความเสีย่ งด้านราคา (Price Risk) เป็นความเสีย่ งทีร่ ายได้
หรือเงินกองทุนได้รบั ผลกระทบในทางลบ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของราคาตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน ท�ำให้มลู ค่าของพอร์ตเงินลงทุน
เพือ่ ค้าและเผือ่ ขายลดลง
ธพว. ไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งประเภทเพื่อค้า
(Trading) และเผือ่ ขาย (Available for Sale) สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน ส่งผลให้ความเสีย่ งด้านราคาอยูใ่ นระดับต�ำ่
ทัง้ นี้ ภาพรวมการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด ธพว. สามารถ
ควบคุมดูแลความเสีย่ งด้านตลาดให้อยูภ่ ายใต้กรอบเพดานความเสีย่ ง
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนโยบายของ ธพว.
ทีไ่ ม่มกี ารลงทุนในบัญชีเพือ่ การค้า
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ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เป็นความเสีย่ งที่ ธพว. ไม่สามารถ
จัดหาเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่องมาได้ในปริมาณทีเ่ พียงพอจะ
รองรับความต้องการเงินสด หรือเงือ่ นไขภาระผูกพันต่างๆ ซึง่ เกิดจาก
ความไม่สอดคล้องกันของระยะเวลาครบก�ำหนดของกระแสเงินสด
เข้าและกระแสเงินสดออก (Maturity Mismatching) หรือมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนจากการกู้ยืมเงินด้วยต้นทุนสูงกว่าเกณฑ์
ทีย่ อมรับได้ หรือต้องยอมขายสินทรัพย์ในราคาต�ำ่ กว่าทีค่ วรจะเป็น
หรือทีว่ างแผนไว้
ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธพว. ได้กำ� หนดนโยบาย
มาตรการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของ ธพว. สภาวะตลาด และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของ ธปท. ทั้งในส่วนของการจัดท�ำนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การก�ำหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อใช้
ควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ ธพว. ยอมรับได้ การใช้เครือ่ งมือ
ทางการเงิ น ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง อาทิ Liquidity Gap,
Liquidity Ratio และ Maturity Gap ประกอบการคาดการณ์
ระดับสภาพคล่องในอนาคต เพือ่ ติดตามฐานะสภาพคล่อง

ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk)

ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความ
เสียหายอันเนือ่ งมาจากการขาดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หรือขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมทีด่ ี โดยอาจเกีย่ วข้องกับ
กระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก
และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ ธพว.
ในปี 2558 ธพว. ให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการ
อ�ำนวยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องจากค�ำแนะน�ำของที่ปรึกษาที่มีความ
ช�ำนาญด้านกระบวนการอ�ำนวยสินเชือ่ ทีท่ ำ� การสอบทานระบบการ
อ�ำนวยสินเชื่อของธนาคารใหม่ทั้งระบบ และให้ค�ำแนะน�ำในการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดข้อผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ
นอกจากนี้ ธพว. ได้ให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
ของพอร์ตสินเชื่อที่มี บสย. ค�้ำประกัน โดยได้จัดตั้งฝ่ายบริหาร
ความเสีย่ ง บสย. ภายใต้การก�ำกับดูแลของสายงานบริหารความเสีย่ ง
ซึ่งมีความรับผิดชอบครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับ บสย. ทั้งหมด
มีหน้าทีห่ ลักในการควบคุมและติดตาม บริหารจัดการการปฏิบตั งิ าน
และพอร์ตสินเชือ่ ทีม่ ี บสย. ค�ำ้ ประกันให้มปี ระสิทธิภาพ และป้องกัน
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ แก่ ธพว. ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2558
ธพว. มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Control Self
Assessment: CSA) เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ในธนาคาร ทบทวน
การปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ว่าระบบ
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รายงานประจำ�ปี 2558

ความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2557
ธพว. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และก�ำกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลและส่งเสริมให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และมีความซือ่ สัตย์ในการปฏิบตั งิ าน โดยเป็นไปตามคูม่ อื ประมวล
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ธพว. พร้อมทัง้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Risk)
ผ่านระบบเว็บไซต์ภายใน ธพว. ให้รบั ทราบและถือปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องค์กร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หมายถึง ความเสี่ยง
ธพว. มีการจัดท�ำแผนงานประจ�ำปี รวมทัง้ มีการทบทวนแผนงาน
อันเนือ่ งมาจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ระหว่างปี มีการปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมทัง้ ก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ ประกาศของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจส่งผลกระทบท�ำให้ ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรใหม่ ตลอดจนฝ่ายงานดูแลเรื่อง
เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงาน อาจท�ำให้เสียชื่อเสียงและ จริยธรรมของพนักงานและเรื่องการดูแลความเป็นธรรมต่อลูกค้า
ภาพลักษณ์
ซึ่งการจัดตั้งองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออ�ำนวย
ธพว. ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งด้าน ต่อการปฏิบตั งิ าน มีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ โดยจัดท�ำนโยบายบริหารความเสีย่ งด้าน ของธนาคารเป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ และส่งผลต่อระบบ
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของ การควบคุมภายในทีร่ ดั กุมอย่างเพียงพอ
ทางการอย่างสม�่ำเสมอ มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางให้ค�ำแนะน�ำ
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
ปรึกษา รวมทัง้ ประเมินผลของส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่
ธพว. ประเมินความเสีย่ งการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ โดย
การปฏิบตั งิ านของ ธพว. ไม่มกี ารฝ่าฝืน และสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ของทางการ รวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของ ธพว.
ความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบของตนเอง เพือ่ น�ำ
ไปสูก่ ารจัดการความเสีย่ งทีส่ อดคล้องตรงตามปัญหาของการปฏิบตั ิ
การควบคุมภายใน
งาน โดยการพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง ก�ำหนด
ธพว. ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายใน โดยมีการพัฒนาระบบ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ระดับ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ กิจกรรมทีช่ ดั เจน สอดคล้องและเชือ่ มโยงกันในการทีจ่ ะท�ำงานให้
ของ ธพว. ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างมี ส�ำเร็จด้วยงบประมาณ และทรัพยากรทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเหมาะสม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทัง้ มีการก�ำกับดูแลกิจการ
ธพว. ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการจัดการ
ทีด่ ี มีความโปร่งใส มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดย ธพว. ได้จัด
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการรวมไว้เป็น โครงสร้างองค์กรสายบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการจัดตั้ง
ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ โดยก�ำหนดให้ส่วนงานต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
ทั้งในส�ำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาคน�ำการประเมินการควบคุม ซึ่งจะก�ำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ก�ำหนดกรอบ
ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) มาใช้เป็นเครือ่ งมือ กลั่นกรอง ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหาร
ในการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ความเสีย่ ง ก�ำกับติดตามให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามแนวทางการบริหาร
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนด ความเสีย่ งทีก่ ำ� หนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และกรอบการบริหาร
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ความเสีย่ งและควบคุมภายในของ COSO-ERM โดยมีองค์ประกอบ
ธพว. ก�ำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน โดยจัดท�ำนโยบาย
ของการควบคุมภายในทีส่ ำ� คัญ 5 ประการ ดังนี้
ระเบียบ ค�ำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
ธพว. จั ด ท� ำ คู ่ มื อ ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของ เป็นการลดหรือควบคุมความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ าน ธพว. มีการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สอบทานการปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข องทางการ
พ.ศ. 2553 โดยให้ความส�ำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และ ระเบียบปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก และรายงานผล
การควบคุมทีม่ อี ยูย่ งั คงเพียงพอหรือไม่ ซึง่ จะช่วยลดข้อผิดพลาดจาก
การปฏิบตั งิ านลงได้ นอกจากนัน้ ธพว. มีระบบการแจ้งข้อมูลความ
เสียหาย (Loss Data) เพือ่ จัดเก็บข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบตั กิ าร
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อลดความผิดพลาดและ
ความสูญเสียจากการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
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การปฏิ บั ติ ใ นภาพรวมต่ อ กรรมการผู ้ จั ด การ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
ธพว. มีการก�ำหนดและทบทวน ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และ
อ�ำนาจการอนุมัติวงเงินของผู้บริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ซึง่ กันและกันได้อย่างเหมาะสม
4. สารสนเทศ และการสื่ อ สาร (Information and
Communication)
ธพว. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน และสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริหารใช้ในการ
บริหารจัดการ โดยมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร พนักงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้
ผู้รับข้อมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนจัดท�ำแผนฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินหรือเหตุวบิ ตั ภิ ยั
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบและสร้างความต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิผลในการให้บริการ
ธพว. ใช้นโยบายทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ หมาะสม
กับธุรกิจ มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
อืน่ ๆ เพือ่ ให้สามารถเรียกใช้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญๆ ได้อย่างเพียงพอและ
ทันต่อเหตุการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
ธพว. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ โดยก�ำหนดให้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงานตาม
แผนปรับปรุงของระดับหน่วยงานย่อยเป็นประจ�ำทุกปี เป็นรายไตรมาส
และจัดท�ำรายงานน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รวมถึง
จั ด ท� ำ หนั ง สื อ รั บ รองการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในจั ด ส่ ง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามก�ำหนด
ธพว. มีการก�ำหนดแผนงานประจ�ำปี มีการน�ำเสนอผลงานเพือ่
เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย พร้อมทั้งทบทวนแผนงานให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป มีหน่วยงานตรวจสอบที่
เป็นอิสระท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุม
ภายในทีก่ ำ� หนดไว้ และสัง่ การให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
อย่างจริงจัง พร้อมทัง้ ด�ำเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ
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การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้การด�ำเนินการ
งานตามภารกิจของ ธพว. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทัง้ ยังช่วยป้องกันหรือลดความเสีย่ งจากการด�ำเนินงาน
ผิดพลาด และลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ การตรวจสอบภายใน
ถือเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของการควบคุมภายในที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท�ำอย่างเป็นขั้นตอน
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ก�ำหนด โดยผู้บริหารสามารถ
น�ำผลการตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของธนาคาร
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานขึน้ ตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ปรับใช้มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ และจรรยาบรรณวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบได้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของธนาคาร และได้นำ� ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยรับตรวจ รายงาน
ความเสีย่ งองค์กร มาประกอบการจัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
ตามผลการประเมินความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Risk Based Approach)
โดยแผนการตรวจสอบได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารได้รบั ทราบ นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอแนะความเห็นที่ตรงกับสาเหตุของ
ความเสีย่ ง และเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าแก่ธนาคาร
ส�ำหรับการสอบบัญชี ธนาคารได้ให้ผตู้ รวจสอบจากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีปี 2558
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,470,000 บาท
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สาระส�ำคัญทางการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

รายการ

2558

2557

2556

จ�ำนวน

อัตราเพิ่ม(ลด)
ร้อยละ

จ�ำนวน

อัตราเพิ่ม(ลด)
ร้อยละ

จ�ำนวน

อัตราเพิ่ม(ลด)
ร้อยละ

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
62.93

18,078.86
4,845.81
69,827.05
95,060.24
82,614.74
4,389.76
410.17
91,479.86
12,755.00
3,580.38

444.35
52.90
(11.85)
7.68
8.91
(7.07)
(14.09)
7.76
5.45

3,321.20
3,169.29
79,217.15
88,283.71
75,853.94
4,723.66
477.45
84,888.47
12,755.00
3,395.24

(35.06)
(57.39)
(5.50)
(10.72)
(15.82)
160.44
(12.72)
(11.88)
4.55
32.98

5,427.02
805.20
6,232.22
2,713.32
844.49
3,557.81
2,674.41
1,439.15
1,235.26
8.56
13.64%

7.06
109.31
14.27
14.68
(57.22)
(18.02)
140.06
53.51
599.75
520.29

5,069.07
384.70
5,453.77
2,365.92
1,973.80
4,339.72
1,114.05
937.52
176.53
1.38
7.46%

(7.82)
(50.03)
(13.00)
(7.26)
(4.20)
(5.89)
(32.78)
(25.67)
(55.43)
(56.05)

ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์รวม
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
เงินกู้ยืม
หนี้สินรวม
ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) มูลค่าหุ้น
ส่วนของเจ้าของ

ผลการดำ�เนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

5,498.87
4.00
769.89
77.16
6,268.76
9.55
2,551.12 (23.48)
2,060.37
7.84
4,611.49 (12.07)
1,657.27 247.09
1,261.23 (72.08)
396.04 (109.80)
3.14 (109.21)
6.38%

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2558
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ผลการด�าเนินงานปี 2558
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย
รอยละ
3.0

3.0
2.7

2.9

2.8

2.5
2.0
1.5
1.0

0.8

0.5
0.0

2557

Q158

Q258

Q358

Q458

2558

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1. ภาวะเศรษฐกิจปี 2558

ประมำณกำรเศรษฐกิจไทย

2.8

1.1 เศรษฐกิจไทยปี 2558 ขยำยตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับ
ปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 โดยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ด้วยแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และ
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นส�าคัญ ขณะที่ภาคการ
ส่งออกยังไม่ฟื้นตัว ผลจากการชะลอตัวของอุปสงค์ของประเทศ
คูค่ า้ ส�าคัญ ประกอบกับราคาสินค้าส่งออกอยูใ่ นระดับต�า่ สอดคล้อง
กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก รวมทัง้ ปัญหาด้านความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตไทย
ท่ามกลางปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาล
ได้ด�าเนินมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจผ่านการลงทุนภาครัฐทีข่ ยายตัวได้ในระดับสูง การด�าเนิน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
การลงทุนโครงการขนาดเล็ก การช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ
ผู ้ ป ระกอบการ SMEs และมาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ภาค
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการปรับเปลีย่ นนโยบายสนับสนุนการลงทุน
นโยบายภาครัฐเหล่านี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและ
ภาคธุรกิจ ท�าให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนกลับมา
ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส�ำหรับปี 2559 ยังคงเผชิญ
ควำมเสีย่ งจำกปัจจัยภำยนอก จากภาวะทีภ่ าคการส่งออกยังได้รบั
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ
กระทบต่อความต้องการสินค้าไทย และเป็นข้อจ�ากัดต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลตัง้ เป้าหมายให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลงทุนเพือ่
เร่งผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นเครือ่ งยนต์หลัก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2557
0.8
0.6
2.1
-1.0
-7.3
-0.4
-9.1
1.9

GDP (%)
การบริโภคภาคเอกชน (%)
การบริโภคภาครัฐ (%)
การลงทุนภาคเอกชน (%)
การลงทุนภาครัฐ (%)
การส่งออก (%)
การน�าเข้า (%)
เงินเฟ้อ (%)

2558
2559F
2.8
2.8-3.8
2.1
2.7
2.2
3.7
-2.0
3.2
29.8
11.2
-5.8
1.2
-11.0
1.3
-0.9 (-0.1) ถึง 0.9
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1.2 เศรษฐกิ จ ปี 2559 ขยำยตั ว ได้ ป ำนกลำง ภายใต้
การคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.8-3.8
ตั ว แปรหลั ก ของการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยจะมาจาก
แรงขับเคลื่อนของอุปสงค์ในประเทศเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะการ
ลงทุนภาครัฐด้านการคมนาคมขนส่ง ผนวกกับการร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชน (PPP Fast Track) จะท�าให้มเี ม็ดเงินกระจายลงสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจมากขึน้ ควบคูก่ บั มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระดับฐานราก
นอกจากนี้ นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในสาขาอุ ต สาหกรรม
เป้าหมายเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเป็น
แรงขับเคลื่อนใหม่ให้ประเทศ ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะผลักดัน
การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2559 ในภาวะที่ยังมีความท้าทาย
จากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว

ปจจยัขบัเคลอ่ืนเศรษฐกจิไทย
การทองเที่ยว

20.4
-5.6

การสงออก

29.8

การลงทนุภาครฐั
การลงทนุภาคเอกชน

-2.0

การบร�โภคภาครฐั

2.2

การบร�โภคภาคเอกชน

2.1

รอยละ -10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0
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1.3 ภำพรวมสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจในปี 2558 และ
แนวโน้มปี 2559
ปี 2558 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) มีบทบาทในการ
สนับสนุนเงินทุนให้ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น ด้วยรัฐบาลได้ด�าเนิน
มาตรการการเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โดย
อาศัยบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพื่อช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ โครงการสินเชื่อ
ดอกเบีย้ ต�า่ มาตรการส่งเสริม SMEs ระยะเร่งด่วน มาตรการส่งเสริม
ความเป็ น อยู ่ ร ะดั บ หมู ่ บ ้ า น และมาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ส่งผลให้สินเชื่อ SFIs ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.4 เทียบกับสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัว

ร้อยละ 4.3 โดยสินเชื่อ SFIs ที่เพิ่มขึ้นมาจากสินเชื่อธุรกิจในภาค
เกษตรกรรมและภาคบริการเป็นส�าคัญ ขณะทีส่ นิ เชือ่ อุปโภคบริโภค
ขยายตัวในทิศทางทีล่ ดลงตามการลดลงของสินเชือ่ ส่วนบุคคล
คุณภำพสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2558 สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อ
รวมอยู่ที่ร้อยละ 5.6 ด้อยลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557
ที่ร้อยละ 5.5 โดยเป็นการด้อยลงจากทั้งสินเชื่อภาคธุรกิจและภาค
ครัวเรือน ตามภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวช้า อย่างไรก็ดี สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SFIs) มีการกันส�ารองในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 172.92 จึง
เพียงพอทีจ่ ะรองรับคุณภาพสินเชือ่ ทีด่ อ้ ยลง ขณะเดียวกันมีอตั ราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 11.6 ซึ่งอยู่
ในระดับเพียงพอต่อการด�าเนินงานในระยะต่อไป

การขยายตวัของสนิเช�่อ

คณ
ุ ภาพสนิเช�่อรวม SFIs

สนิเช�่อรวม SFIs

สนิเช�่อรวม ระบบธนาคารพาณิชย

รอยละ
7.0%

5.0%

4.3%

5.9%

4.3%

5.0%

5.8%

5.0%

5.4%

5.7%

215,000
210,000

5.8%

5.9%

220,000

4.6%

4.0%
6.4%

% ตอสนิเช�่อรวม
6.0%

225,000

5.3%

5.0%

5.6%

5.5%

205,000

5.4%

5.4%
5.3%

195,000

1.0%

5.2%

190,000
2557

Q158

Q258

Q358

Q458

ทม่ีา: ธนาคารแหงประเทศไทย

185,000

เงินให้สินเชื่อ
(ล้ำนบำท)
ธ.ออมสิน
1,659,115
ธ.ก.ส.
1,381,520
ธอส.
862,832
ธ.อ.ท.
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ธ.ส.น.
73,537
รวม 6 SFIs 4,161,252
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เงินให้สินเชื่อของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 6 แห่ง ปี 2558
SFIs

5.6%
5.5%

5.5%

200,000

2.0%

0.0%

NPL Ratio

230,000

6.0%

3.0%

NPLs

ลานบาท
235,000

% of
Total
39.9%
33.2%
20.7%
2.4%
2.1%
1.8%
100.0%

%YoY

ความพอเพ�ยงของกองทนุ (BIS Ratio)
14.0%
11.6%

12.0%

3.4%
7.8%
8.6%
-10.5%
1.5%
0.5%
5.4%

10.0%

9.5%

10.3%

10.5%

2556

2557

8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

2555

2558
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อตัราผลตอบแทน

ผลกำรด�ำเนินงำนของ SFIs มีก�าไรต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2558
มี ก� า ไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.7 จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น
การขยายตัวของสินเชือ่ ตามนโยบายภาครัฐประกอบกับต้นทุนทาง
การเงินที่อยู่ในระดับต�่า ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์
เฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.8 จาก
ร้อยละ 2.5 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return
on Asset: ROA) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.8 จากร้อยละ 0.7

NIM

% ตอสนิทรพ
ั ย
3.0%

ROA

2.5%
2.0%
1.5%
1.0%

0.7%

0.8%
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0.4%

0.5%
0.0%
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1Q58
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แนวโน้มในป 2559
สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุน
การเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยยังเป็นช่องทางส�าคัญในการ
ด�าเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กบั กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
กลุม่ เกษตรกร และผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม จากการ
ด�าเนินมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชนบท 2) การสร้างเอสเอ็มอี
เกษตรอุตสาหกรรม 3) การสร้างตลาดให้ภาคการเกษตร 4) การสร้าง
แหล่งท่องเทีย่ วใหม่ และ 5) การลงทุนในอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์
ในทุ ก ต� า บล เพื่ อ เปิ ด ช่ อ งทางการจ� า หน่ า ยสิ น ค้ า อี ค อมเมิ ร ์ ซ
มาตรการเหล่านี้ สะท้อนบทบาทในการสนับสนุนนโยบาย และ
การขยายตัวของสินเชื่อ SFIs ในระยะต่อไป
อย่างไรก็ดี หากเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจ
ไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วน ผลของมาตรการภาครัฐด้านสินเชื่ออาจ
ส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อของ SFIs ในอนาคต โดยเฉพาะสินเชื่อ
ภาคครัวเรือนซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของระบบสินเชื่อ SFIs

2. ลักษณะการประกอบกิจการ

ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย (ธพว.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2545 เพื่อ
สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ
OTOP กลุม่ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการเงินให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs ในส่วน
ที่ธนาคารพาณิชย์ยังไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนได้
ธพว. ยังได้เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจ
ต่างๆ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 25 ดังนี้
• บจก.บางกอกมารีน เอ็นจิเนียริ่ง ประเภทธุรกิจอู่ต่อเรือ
สถานที่ตั้ ง เลขที่ 21/772 หมู ่ 12 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์
0 2744 5151-2 โทรสาร 0 2388 2450 ทุนจดทะเบียน
100 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว. 40%
• บจก.ไบเทค คูลบล็อก ประเภทธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
อิ ฐ มวลเบา สถานที่ ตั้ ง เลขที่ 34 อาคารไบเทคโฮลดิ้ ง
ซอยลาดพร้าว 101 กิตติจิตต์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
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เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0 2376 0990
โทรสาร 0 2513 2314-5 ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว. 40%
• บจก.สื่อวัฏสาร ประเภทธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์นิตยสาร สถานที่
ตั้งเลขที่ 77/118 ชั้น 28 สินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2424 3355 โทรสาร 0 2424 3999 ทุน
จดทะเบียน 60 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ ของ ธพว. 33.33%
• บจก.ทรีนีตี้ เอ็ดดูเคชั่น ประเภทธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ
สถานที่ตั้งเลขที่ 30 ซอยนภาศัพท์ แยก 2 ถนนสุขุมวิท 36
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2661 3993 โทรสาร 0 2661 3992 ทุนจด
ทะเบียน 40 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว. 30%
• บจก.วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายระบบป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระโชก สถานที่
ตั้งเลขที่ 700/110 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3846 8698 โทรสาร 0 3846 8690 ทุน
จดทะเบียน 130 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ ของ ธพว. 28.85%
• บจก.ไทยอุมาพร เท็กซ์ไทล์ ประเภทธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ผ้าขนหนู สถานที่ตั้งเลขที่ 194 หมู่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 76
ถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ต� ำ บลบางจาก อ� ำ เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0 2817 7834-6
โทรสาร 0 2817 7837 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท สัดส่วน
การถือหุ้นของ ธพว. 25%
นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุน ธพว. มุง่ เน้นการเป็น
ธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย การฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และเป็น
เพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วในประเทศไทยที่ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นา
ผูป้ ระกอบการ SMEs ได้อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่ตอ้ งพึง่ พางบประมาณ
จากภาครัฐ

3. ผลการด�ำเนินงานปี 2558

ในปี 2558 ธพว. มียอดเบิกจ่ายสินเชือ่ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 31,393.17
ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ 12,038 ราย ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบ
กับปี 2557 จ�ำนวน 15,545.14 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 98.09
เป็นผลมาจาก ธพว. ปล่อยสินเชื่อใหม่ให้กับผู้ประกอบการ SMEs
ตามแนวนโยบายภาครัฐผ่านโครงการสินเชื่อของ ธพว. และ
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โครงการสินเชือ่ นโยบายรัฐ ได้แก่ โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ (Soft
Loan) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Policy Loan) ซึ่ง ธพว. ได้เริ่มด�ำเนิน
โครงการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และท�ำให้ ณ สิ้นปี 2558
มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง จ�ำนวน 86,127.99 ล้านบาท 85,014 ราย
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ จ�ำนวน 84,450 ล้านบาท
และรั ก ษาการจ้ า งงานในระบบเศรษฐกิ จ รวม 142,308 คน
ขณะเดี ย วกั น ธพว. มี สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (NPLs) จ� ำ นวน
23,451.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.23 ต่อเงินให้สินเชื่อ
คงค้ า งรวม โดยมี สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (NPLs) ลดลงจาก
สิ้นปี 2557 จ�ำนวน 8,508.63 ล้านบาท และมีผลประกอบการ
ก�ำไรสุทธิ 1,235.26 ล้านบาท
3.1 ด้านการเงิน
ในปี 2558 ธนาคารมีรายได้รวม จ�ำนวน 6,232.22 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 778.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.27 มีค่าใช้จ่ายรวม จ�ำนวน 3,557.81 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557 จ�ำนวน 781.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.02
และมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า จ�ำนวน
1,439.15 ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารมีกำ� ไรสุทธิ จ�ำนวน 1,235.26
ล้านบาท
• รายได้ดอกเบี้ย จ�ำนวน 5,427.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 จ�ำนวน 357.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.06
• รายได้ ที่ ไ ม่ ใช่ ด อกเบี้ ย (ประกอบด้ ว ยรายได้ ค ่ า
ธรรมเนียมและบริการ ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก�ำไรสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่
ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน และ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ) จ�ำนวน 805.20 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2557 จ�ำนวน 420.50 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 109.31
• ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จ�ำนวน 2,713.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2557 จ�ำนวน 347.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.68
• ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย (ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ)
จ�ำนวน 844.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 1,129.31
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.22
• ด้านหนีส้ งสัยจะสูญ ธนาคารมีหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่าจ�ำนวน 1,439.15 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
สิ้นปี 2557 จ�ำนวน 501.63 ล้านบาท
• ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ธพว. มีกำ� ไรสุทธิ 1,235.26 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 1,058.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 599.75
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3.2 ด้ำนฐำนะทำงกำรเงิน
• สินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2558 ธพว. มีสินทรัพย์
จ�านวน 95,660.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 600.66
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 โดยมีรายการที่เพิ่มขึ้น อาทิ
เงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์อื่นสุทธิ เป็นต้น
• หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ ธพว. มีหนี้สินจ�านวน
89,827.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�านวน 1,652.30 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 1.81 โดยมีรายการที่ลดลง อาทิ เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม เงินอุดหนุนจากส�านักงบประมาณ
เป็นต้น
ธพว. มีส่วนของเจ้าของ จ�านวน 5,833.34 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 2,252.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 62.93 เนื่องจาก ธพว. ได้รับการเพิ่มทุน จ�านวน 1,000
ล้านบาท และผลประกอบการในปี 2558 ซึ่งมีก�าไรสุทธิ จ�านวน
1,235.26 ล้านบาท
• อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ณ 31 ธันวาคม
2558 ธพว. มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 5,859.77 ล้านบาท และมี
สินทรัพย์เสี่ยง 42,955.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ทีร่ ะดับร้อยละ 13.64 สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2557
เนื่องจาก ธพว. มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และ ธพว. ได้รับการ
เพิ่มทุน จ�านวน 1,000 ล้านบาท
3.3 กำรลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนำคต
ในปี 2558 ธพว. มีการลงทุนที่ส�าคัญด้านบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารทั้งหมด 4 โครงการ
ได้แก่ โครงกำรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server
Consolidation) โครงกำรปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data
Center) โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดท�ำรำยงำน (MIS Report)
เพือ่ ปรับปรุงระบบข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพรวดเร็ว
ครอบคลุมธุรกรรมของธนาคาร และเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ
ทีจ่ า� เป็นเข้าด้วยกันสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
และโครงกำรระบบ Web Conference เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการติดต่อสือ่ สารภายในองค์กรให้มคี วามสะดวกรวดเร็ว และลด
ค่าใช้จา่ ยส�าหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมและอืน่ ๆ ระหว่างสาขา
และส�านักงานใหญ่โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 28.67 ล้านบาท
3.4 ด้ำนสินเชื่อ
1) เงินให้สินเชื่อคงค้ำง
• เงินให้สินเชื่อคงค้าง จ�านวน 86,127.99 ล้านบาท
85,014 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 1,142.13 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อทั่วไปคงค้าง
19,240.57 ล้านบาท 5,211 ราย และเงินให้สนิ เชือ่ โครงการคงค้าง

66,887.43 ล้านบาท 79,803 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.66 และ
93.87 ของเงินให้สินเชื่อคงค้างรวม ตามล�าดับ
• เงินให้สินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นในปี 2558 เนื่องจาก
ธพว. ปล่อยสินเชื่อใหม่ให้ผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวนโยบาย
ภาครัฐผ่านโครงการสินเชื่อของ ธพว. และสินเชื่อนโยบายรัฐ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ ธพว. ด�าเนินโครงการปล่อยสินเชื่อใหม่
ตามนโยบายรัฐ ได้แก่ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า (Policy Loan)
เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs และโครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า (Soft Loan) ซึ่ง ธพว. ได้เริ่มด�าเนินโครงการ
มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558
เง�นใหสินเช�่อคงคาง 86,127.99 ลานบาท จำแนกตามประเภทสินเช�่อ
สินเช�่อทั�วไป

สินเช�่อโครงการ

สินเช�่อทั�วไป
19,240.57 ลานบาท

22.34%
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66,887.43 ลานบาท

77.66%

เง�นใหสนิเช�่อคงคาง จำแนกตามประเภทอตุสาหกรรม
ภาคอตุสาหกรรมการผลติ
ภาคบร�การ

ภาคอตุสาหกรรมการเกษตร
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รายงานประจำ�ปี 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

67

1.1 สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP
หรือผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เป็นโครงการที่สนับสนุนเงินทุนใน
การขยาย ปรับปรุง หรือเงินทุนหมุนเวียน ให้กับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
1.2 สิ น เชื่ อ Strong SMEs (ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง สถานประกอบการ) เป็ น โครงการส� ำ หรั บ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่
ต้องการลงทุนซื้อทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
หรือปรับปรุง ซ่อมแซมสถานประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่
1.3 สิ น เ ชื่ อ พั ฒ น า ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต
(Productivity Improvement Loan: PIL) ระยะที่ 2 เป็น
โครงการจัดหาสินเชือ่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เพือ่ น�ำไปปรับปรุง ลงทุน ขยายธุรกิจ หรือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการให้มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
1.4 สิ น เชื่ อ สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานพันธมิตร
เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีอ่ ยูใ่ นยุทธศาสตร์ของกระทรวง
อุตสาหกรรมและหน่วยงานพันธมิตร จะท�ำให้ผู้ประกอบการ
มีขดี ความสามารถในการแข่งขันมากขึน้ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.5 โครงการสินเชือ่ Happy Loan เป็นโครงการ
ยอดเบกิจายสนิเช�่อ 31,393.17 ลานบาท จำแนกตามประเภทสนิเช�่อ
ที่ ส นั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการ SMEs รายย่ อ ย ให้ ส ามารถ
สนิเช�อ่ ทั�วไป
สนิเช�่อโครงการ
เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ โดยน�ำเงินทุนทีไ่ ด้ไปลงทุน ขยาย ปรับปรุง
หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในกิจการ
1.6 สินเชื่อ Factoring เอกชน เป็นโครงการที่
สนิเช�่อโครงการ
29,937.16 ลานบาท
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีลูกหนี้
สนิเช�่อทั�วไป
95.36%
1,456.01 ลานบาท
การค้าหรือคู่สัญญาที่เป็นภาคเอกชน
4.64%
1.7 สิ น เชื่ อ Special SMEs เป็ น โครงการ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สนับสนุนกลุ่มลูกค้าเดิมของ ธพว. ที่มีประวัติ
การผ่อนช�ำระหนี้ดี หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือลงทุน
ขยายและ/หรือปรับปรุงกิจการ เพื่อให้กิจการสามารถขยายธุรกิจ
และเติบโตเพิ่มขึ้น
3) สินเชื่อโครงการ
1.8 สินเชื่อ Smile Factoring เป็นโครงการที่
(1) สินเชื่อโครงการของ ธพว.
ปี 2558 ธพว. มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น
การปล่อยสินเชื่อตามนโยบายที่กระทรวงการคลังก�ำหนดภายใต้ ลูกหนี้การค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน บริษัท
Concept “สินเชื่อ 9 เมนูคืนความสุข SMEs” ต่อเนื่องจาก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส�ำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ปี 2557 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ จ�ำนวน
10 โครงการ ดังนี้
• สัดส่วนจ�ำนวนเงินให้สินเชื่อผู้ประกอบการในภาค
อุตสาหกรรมการผลิต คิดเป็นร้อยละ 56.86 ภาคบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 25.69 ภาคค้าปลีกค้าส่ง คิดเป็นร้อยละ 13.02 และ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.43
2) ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ
ปี 2558 ธพว. มียอดเบิกจ่ายสินเชื่อ จ�ำนวนทั้งสิ้น
31,393.17 ล้านบาท 12,038 ราย ซึง่ มากกว่าเมือ่ เทียบกับปี 2557
จ�ำนวน 15,545.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 98.09
ทั้งนี้เป็นเพราะ ธพว. ได้ปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐผ่านโครงการ
สินเชือ่ ต่างๆ โดยเฉพาะโครงการสินเชือ่ นโยบายรัฐ ได้แก่ โครงการ
สินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ (Policy Loan) และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�ำ่
(Soft Loan) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการ SMEs
โดยมีสินเชื่อปล่อยใหม่ปี 2558 จ�ำแนกเป็น
• สินเชื่อทั่วไป จ�ำนวน 1,456.01 ล้านบาท 268 ราย
• สินเชื่อโครงการ จ�ำนวน 29,937.16 ล้านบาท 11,770
ราย โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการตามนโยบายภาครัฐ อาทิ สินเชื่อ
เพือ่ พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan:
PIL) ระยะที่ 2 โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ (Policy Loan) เพือ่ เป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan) และสินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
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1.9 สินเชื่อ Extra SMEs เป็นโครงการผลิตภัณฑ์
สินเชือ่ ทีส่ นับสนุนกลุม่ ลูกค้าเดิมของ ธพว. ทีม่ ปี ระวัตกิ ารช�ำระหนี้
ที่ดี และมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม (บสย.) ค�้ำประกัน
และ/หรือบุคคลธรรมดาค�้ำประกัน และ/หรือนิติบุคคลค�้ำประกัน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ เพื่อให้
กิจการมีการขยายตัว และเติบโตเพิ่มขึ้น
1.10 สินเชือ่ Small SMEs ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
ที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย เพื่อใช้
ในการลงทุน ปรับปรุง หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยาย
กิจการ เป็นโครงการที่จัดท�ำเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557
เพิ่มเติมจากโครงการสินเชื่อ 9 เมนูตั้งต้น ตามนโยบายของรัฐบาล
ที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะรายย่อย ให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนมากขึ้น
(2) สินเชื่อนโยบายรัฐ
ในปี 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ธพว.
ด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
2.1 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Policy Loan)
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กที่ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่ อ ง พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs
ขนาดเล็กที่มีศักยภาพให้มีสภาพคล่องส�ำหรับปรับปรุงกิจการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.2 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan)
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs เพื่อบรรเทา
ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่
มีปัญหาขาดสภาพคล่องให้สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้
3.5 ด้านบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)
ปี 2558 มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) สุทธิ จ�ำนวน
23,451.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.23 ของเงินให้สินเชื่อ
คงค้างรวม ผลการด�ำเนินงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2557 เนื่องมาจากคณะกรรมการ ธพว. ชุดปัจจุบันที่ได้เข้ามา
บริหารงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 มีนโยบาย แนวทาง รวมทั้ง
มีมาตรการกระบวนการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPLs) และการดูแลรักษาคุณภาพลูกหนีเ้ พือ่ ป้องกันการตกชัน้ หนี้
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับกระแสเงินสดของลูกหนี้ ท�ำให้ธนาคาร
สามารถลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ได้จ�ำนวน 16,202
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากวิธีการต่างๆ ดังนี้ (ก) ขายสิทธิเรียกร้องที่มี
หลักประกัน 6,180.32 ล้านบาท (ข) ปรับโครงสร้างหนีแ้ ละรับช�ำระ
จากลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และวิธีอื่น จ�ำนวน 10,021.68
ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหนีท้ ตี่ กชัน้ จ�ำนวน 7,693.74 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ มี่ มี าแต่เดิม ส�ำหรับปริมาณลูกหนีต้ กชัน้ เฉลีย่
ของปี 2558 ลดลงเหลือเฉลีย่ เดือนละ 641 ล้านบาท ซึง่ ต�ำ่ กว่ามาก
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของปี 2557 ที่มีปริมาณการตกชั้นเฉลี่ย
เดือนละ 886 ล้านบาท และสามารถป้องกันลูกหนีท้ ปี่ ล่อยใหม่ปี 2558
ไม่ให้ตกชัน้ เป็นหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs) ได้ตำ�่ กว่าร้อยละ 5
ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. ก�ำหนด
3.6 ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการปี 2558
ธพว. ได้ด�ำเนินบทบาทในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง โดยให้ความส�ำคัญกับ
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
ทัง้ ก่อนและหลังการได้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ (Pre and Post-Loan) ดังนี้
(1) โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถ SMEs” เป็นการ
เข้าไปสนับสนุนผูป้ ระกอบการก่อนได้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ (Pre-Loan)
ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการยืน่ กู้ ด้านการจัดท�ำแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน
การจัดท�ำแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ
และการจัดท�ำแผนการเงิน ตลอดจนช่วยดูแล Coaching ณ สถาน
ประกอบการ เพื่อแนะน�ำในการปรับแผนธุรกิจ รวมถึงร่วมออกบูธ
ในงานสัมมนาต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น เช่น บูธธนาคารประจ�ำ
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม หรืองานที่หน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น
ในโอกาสต่างๆ
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและผ่าน
การพั ฒ นาเป็ น จ� ำ นวน 1,155 ราย โดยในจ� ำ นวนนี้ มี ผู ้ ส นใจ
ขอยื่นกู้กับ ธพว. จ�ำนวน 652 ราย และได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก
ธพว. จ�ำนวน 270 ราย เป็นวงเงินสินเชื่อ 243.49 ล้านบาท
(2) โครงการ “สิ น เชื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภาพการผลิ ต
(Productivity Improvement Loan)” เป็ น โครงการที่
ธพว. ด�ำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555
ภายใต้โครงการสินเชื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity
Improvement Loan) วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพือ่ สนับสนุน
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กทีต่ อ้ งการเพิม่ ประสิทธิภาพธุรกิจให้เข้าถึง
แหล่งทุนรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ภายใต้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ที่ รั ฐ บาลชดเชยให้ ร ้ อ ยละ 3 รวมถึ ง การฝึ ก อบรม พั ฒ นา
ผูป้ ระกอบการ ให้แก่กลุม่ ดังกล่าวทีไ่ ด้รบั สินเชือ่ ไปแล้ว ด้วยการจ้าง
สถาบันการศึกษาในภูมภิ าคแต่ละแห่ง ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
หรืออบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาส
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางธุรกิจให้แก่ผปู้ ระกอบการรายเล็ก เพือ่ ก้าวสู่
ความเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง โดยโครงการนี้ ธพว. ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีเป้าหมาย
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก จ�ำนวน 3,500 ราย
ด้วยการฝึกอบรมให้ความรูใ้ นการบริหารจัดการธุรกิจ ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำเบื้องต้น และ Coaching ณ สถานประกอบการ โดย
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ
ได้แก่ การมีรายได้เพิ่ม ต้นทุนลดลง มีระบบบัญชี ลดความสูญเสีย
การจ้ า งงานเพิ่ ม มี ก ารลงทุ น เพิ่ ม โดยสถาบั น การศึ ก ษาและ
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคทัว่ ประเทศครบตามเป้าหมายโครงการแล้ว
รวมจ�ำนวน 3,500 ราย
ผลจากการด�ำเนินการพัฒนาผูป้ ระกอบการในโครงการดังกล่าว
มีจำ� นวนผูป้ ระกอบการ SMEs รายย่อย ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีผลส�ำเร็จในการปรับปรุงท�ำให้มีผลการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ดีขึ้นในแต่ละด้าน ได้แก่
• มี ร ะบบมาตรฐานทางบั ญ ชี แ ละระบบไอที ที่ ช ่ ว ย
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ จ�ำนวน 741 ราย
• ลงทุนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 671 ราย
• รายได้เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 558 ราย
• ต้นทุนลดลง จ�ำนวน 465 ราย
• ลดความสูญเสีย จ�ำนวน 206 ราย
• จ้างงานเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 123 ราย
(3) สรุปผลการด�ำเนินงาน “สุดยอด SMEs ของดี
ทั่วไทย” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ธพว. ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการด�ำเนินโครงการ
ตลาดคลองผดุ ง กรุ ง เกษม ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยนายกรั ฐ มนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ส�ำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี เป็นประธาน ให้ร่วมกิจกรรมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการออก
บูธให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำกับผู้ประกอบการ และน�ำลูกค้าออกบูธ
จ�ำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นตัวอย่างธุรกิจ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนธันวาคม 2558 และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เดือนตุลาคม 2558 ในชื่องาน “สุดยอด
SMEs ของดีทั่วไทย” ระหว่างวันที่ 2-25 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา
ภายใต้แนวคิดหลัก “ของกินถูกปาก ของฝากถูกใจ เงินทุนหลากหลาย
ตัง้ ตัวได้ในงานนี”้ โดยมีนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้น�ำเหล่าทัพ ทูตานุทูต ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และสือ่ มวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคัง่ มีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้
3.1 การจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย ลูกค้า ธพว. และผู้ประกอบการ SMEs จาก
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ทัว่ ประเทศ โดยเป็นสินค้า SMEs ทีไ่ ด้รบั การพัฒนานวัตกรรมสินค้า
จากผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น สินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยลด
ค่าครองชีพประชาชน ในร้านสวัสดิการเพื่อประชาชน รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 194 ราย โดยมีกลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป
อาหารสด อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องประทินผิว
ของขวัญของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
และเครื่องประดับ เป็นต้น
3.2 มูลค่าการค้า
• มูลค่าจ�ำหน่ายปลีกรวม 15,885,441 บาท
• มูลค่าการสั่งซื้อทันที 1,899,920 บาท
• มูลค่าบริการทีใ่ ห้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน 2,805,950 บาท
• ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมงานตลอด 24 วันของการจัดงาน
รวมทัง้ สิน้ 66,566 ราย เป็นชาวไทย 66,164
ราย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 402 ราย
3.3 กิจกรรมให้ค�ำปรึกษา  เรื่อง “ครบเครื่อง
เรื่อง SMEs” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร
ร่วมกิจกรรม ดังนี้
1) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด (NCB)
บริการตรวจเครดิตบูโรฟรี จ�ำนวน 675 ราย
2) ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs และ
ปรึกษาแนะน�ำ จ�ำนวน 279 ราย
3) บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) บริการปรึกษาค�้ำประกัน จ�ำนวน 37 ราย
4) กระทรวงพาณิชย์ บริการปรึกษาเชิงธุรกิจ
จ�ำนวน 102 ราย
5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะน�ำการท�ำ
บัญชีครัวเรือน จ�ำนวน 397 ราย
3.7 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ธพว. จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงกิจกรรม
การมีส่วนร่วม
1.1 กิจกรรม “โครงการเปลีย่ นขยะให้เป็นทอง”
เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2558 โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ส�ำนักงาน
เขตพญาไท และบริษัท วงษ์พาณิชย์ จ�ำกัด มีผู้เข้าร่วมประมาณ
300 คน โดยมีรายได้จากการจ�ำหน่ายขยะ จ�ำนวน 18,342 บาท
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1.2 กิจกรรมจิตอาสา “ธพว. สร้างป่า สร้างสุข
สู่สังคม” เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจ�ำปี 2558 ณ ส�ำนัก
ปฏิบตั ธิ รรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน โดยปลูก
ต้นพิกุลทองและต้นสะแกนา จ�ำนวน 400 ต้น
1.3 กิจกรรม “โครงการ SME Bank ร่วมคืนคนดี
สู่สังคม” เป็นการลงนามร่วมระหว่าง ธพว. กับ กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุตธิ รรม และมูลนิธพิ นั ธกิจเรือนจ�ำคริสเตียน (บ้านพระพร)
เพื่ อ สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ พ ้ น โทษที่ มี ค วามต้ อ งการออกไป
ประกอบอาชี พ สุ จ ริ ต ให้ มี ร ายได้ เ ลี้ ย งตนเองและครอบครั ว
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เริ่ ม ต้ น ชี วิ ต วั น ใหม่ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
กันยายนถึงธันวาคม 2558 โดยสนับสนุนเงินทุนไม่มีดอกเบี้ย
จ�ำนวน 10 ราย (ระยะเวลาให้กู้ยืมไม่เกิน 2 ปี/ราย และแต่ละราย
ไม่เกิน 50,000 บาท)
(2) ด้ า นพั ฒ นาการศึ ก ษา  รวมถึ ง กิ จ กรรมการมี
ส่วนร่วม
2.1 กิจกรรม “ปันน�้ำใจ เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส”
โดยมีพนักงานจิตอาสาร่วมกันซ่อมแซม ทาสีหอ้ งน�ำ้ สนามเด็กเล่น
รวมทัง้ ปรับภูมทิ ศั น์หอ้ งสมุด โดยสนับสนุนเงินจ�ำนวน 40,000 บาท
ข้าวสาร 30 กระสอบ โต๊ะ เก้าอี้ 6 ชุด รวมทั้งชุดนักเรียน เสื้อผ้า
รองเท้าเด็ก ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง อ�ำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
2.2 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของลูกค้า
ทีเ่ รียนดีในงาน “มหกรรม SME Bank & พันธมิตรพบผูป้ ระกอบการ
SMEs ภาคใต้” จ�ำนวน 30 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนคร
(ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานมหกรรม
คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ แห่ ง ประเทศไทย จ� ำ นวน 30,000 บาท
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
2.4 สนั บ สนุ น งบประมาณโครงการอบรม
หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” เรื่อง “หลักนิติธรรม
สร้างนิติรัฐ ค�้ำจุนประชาธิปไตย” จ�ำนวน 30,000 บาท ณ โรงแรม
วินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2558
2.5 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของลูกค้า
ในงาน “เริ่มต้นวันใหม่” ไกล่เกลี่ยหนี้ในเขตพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล จ�ำนวน 9 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร SME Bank Tower
กรุงเทพมหานคร

(3) ด้านท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา
3.1 กิจกรรม “ธพว. ปันน�้ำใจสู่สังคม” เป็น
กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ศาสนาอิ ส ลาม ณ มั ส ยิ ด
ดารอสอาดะห์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558
รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส จ�ำนวน
40 ทุน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน
3.2 กิจกรรม “ธพว. สร้างสุข” ไหว้พระขอพร
9 วัด เป็นวัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ตนเองและครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
3.3 กิจกรรม “ธพว. ปันน�้ำใจสู่สังคม” เพื่อ
สนับสนุนด้านการศึกษาเป็นการสร้างอนาคตให้กับเด็กในมูลนิธิ
พันธกิจเรือนจ�ำคริสเตียน (บ้านพระพร) เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
โดยมีกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา 34 ทุน สนับสนุนสิ่งของ
เครื่องใช้อุปโภคบริโภค สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(พันธุป์ ลา อาหารปลา และเชือ้ เห็ด) และสนับสนุนค่าใช้จา่ ยอุปโภค
บริโภค
3.4 สนับสนุนข้าวสาร จ�ำนวน 1,000 ถุง เป็นเงิน
70,000 บาท ให้กบั ครอบครัวมุสลิมในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้ จังหวัดยะลา
เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
3.5 กิจกรรม “กฐินธนาคาร” ประจ�ำปี 2558
ณ วัดทุ่งเหียง อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน
2558 มีผู้เข้าร่วม 500 คน เพื่อสมทบเงินที่ได้จากการท�ำบุญ
กฐินสามัคคี จ�ำนวน 1,200,000 บาท ไปสร้างลานอเนกประสงค์
และท�ำนุบ�ำรุงศาสนา รวมทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้ 2 โรงเรียน คือ
• โรงเรี ย นวั ด ทุ ่ ง เหี ย ง มอบทุ น การศึ ก ษา
30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
และมอบอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 10,000 บาท
• โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม มอบทุนการศึกษา
15 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
และมอบอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 10,000 บาท
(4) ด้านสาธารณประโยชน์ และการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร
4.1 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยการ
สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นเพื่ อ จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ให้กับ 4 หน่วยงาน ดังนี้
• สถานีต�ำรวจนครบาลบางซื่อ
• มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
• ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
• โรงเรียนโคกล�ำดวน จังหวัดนครนายก
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4.2 สนับสนุนงบประมาณเพือ่ จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี า
ให้กับกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อมอบให้กับโรงเรียน
บ้านห้วยตลุง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558
4.3 เข้ า ร่ ว มเป็ น กรรมการจั ด งานกาชาด
ประจ�ำปี 2558 และร่วมสนับสนุนเงินในการจัดงานกาชาด กระทรวง
การคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานละ 200,000 บาท
3.8 ความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานอื่น
(1) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รภาครั ฐ ธพว.
มีการลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ร่วมกับ
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม และ
โครงการการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Start-Up) ระหว่างส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ กลุ่ม Start-up
กลุ่มนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ที่มีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของ
กิจการของตนเอง โดยใช้กระบวนการบ่มเพาะทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งรองรับการสนับสนุนทางด้านการเงินและการ
ร่วมลงทุน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันของ
หน่ ว ยงานให้ เ กิ ด ความเป็ น รู ป ธรรมตามนโยบายของรั ฐ บาล
นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
(Soft Loan) ร่วมกับธนาคารออมสิน ในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย
ในปี 2558 มี ห น่ ว ยงานพั น ธมิ ต รที่ เข้ า ร่ ว มลงนาม
ความร่วมมือ กับ ธพว. จ�ำนวน 154 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ 28 หน่วยงาน อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ส�ำนักงานส่งเสริม
วิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ส�ำนัก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมการพัฒนาชุมชน
เป็นต้น และหน่วยงานภาคเอกชน 126 หน่วยงาน อาทิ หอการค้า
จังหวัด สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยและเครือข่าย
สมาคม สมาคมนั ก ธุ ร กิ จ และการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สมาคม
โรงแรมจั ง หวั ด เป็ น ต้ น ซึ่ ง หน่ ว ยงานเหล่ า นี้ จ ะคั ด กรอง
และน�ำส่งผูป้ ระกอบการ SMEs ให้กบั ธพว. โดยในปี 2558 ได้นำ� ส่ง
ผู้ประกอบการ SMEs จ�ำนวน 10,108 ราย (วงเงิน 43,997.24
ล้ า นบาท) สนใจยื่ น ขอสิ น เชื่ อ กั บ ธพว. 7,975 ราย (วงเงิ น
31,938.50 ล้านบาท) ธพว. อนุมัติสินเชื่อแล้ว 4,814 ราย (วงเงิน
16,082.88 ล้านบาท)

ธนาคาร
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(2) ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

1) J.P. Morgan Thailand เข้าเยีย่ มชมกิจการของ
ธพว. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2) คณะดู ง านจาก The Oversea Human
Resource and Industry Development Association (HIDA)
เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ธพว. เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทย เมื่ อ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558
3) คณะดูงานจาก Government of Bangladesh
เข้าเยีย่ มชมกิจการของ ธพว. เพือ่ ศึกษาและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ระบบการเงินในประเทศไทยและการปล่อยกู้ให้แก่ SME เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2558
4) คณะดูงานจาก Rastriya Banjiya Bank, Nepal
เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ธพว. เพื่อศึกษาในหัวข้อ “Credit Risk
Management” เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม 2558 และวั น ที่
22 กันยายน 2558
5) คณะดู ง านจาก SME Bank Malaysia
เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ธพว. เพื่อศึกษาในหัวข้อ “Entrepreneur
Development” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
6) ประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ หั ว ข้ อ
“SME Forum on Innovative Financing for SMEs”
โดยเชิญประธานกรรมการร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “Regulating
Alternative Finance - Addressing Challenges and Identifying
Opportunity” เมื่อวันที่ 20 และ 21 พฤษภาคม 2558
7) ค ณ ะ ดู ง า น จ า ก ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ม อ ริ เชี ย ส
เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ธพว. เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2558
8) คณะดูงานจาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมกิจการ
ของ ธพว. เพือ่ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
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รายงานประจําป 2558

ทิศทางการด�าเนินงานปี 2559
5 Years Goal for

• SMEs
• Supplier
• State

1.

ยทุธศาสตร

การดำเนนิการตามแผนฟ��นฟอูงคกร

2.

ยทุธศาสตร

สงเสร�มการเขาถงึแหลงเง�นทนุของ SMEs

1.

แผนงาน
ขยายสนิเช�อ่คณ
ุ ภาพ
และรวมลงทนุ

2.

แผนงาน
บร�การจดัการหน้ี
ทไ่ีมกอใหเกดิรายได

3.

แผนงาน
พฒ
ั นาผปูระกอบการ
เสร�มสรางโอกาส ศกัยภาพ
และความเขมแข�ง

4.

แผนงาน
สรางความม่นัคง
ทางการเง�น

5.

แผนงาน

พฒ
ั นาระบบงาน กระบวนการทำงาน ตามภารกจิและมมีาตรฐาน

6.

แผนงาน

พฒ
ั นาทรพ
ั ยากรบคุคล เพ�ม� ทกัษะ ควบคธูรรมาภบิาล

7.

แผนงาน

การบร�หารจดัการความเสย่ีง

ในปี 2559 ธพว. ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานให้สอดคล้อง
กับภารกิจตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่มีต่อ ธพว. คือ
1. การให้สินเชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ขนาดเล็ก (Micro Enterprise)
2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดย
2.1 มุ ่ ง เน้ น ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่ ผู ้ ป ระกอบการ
SMEs โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า SMEs ขนาดเล็ก (Small Enterprise)
ที่ส่วนใหญ่มีความต้องการสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดย
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ นอกเหนือ
จากการให้สินเชื่อ เช่น การร่วมลงทุน (Venture Capital) เป็นต้น

2.2 ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ที่สอดรับกับแนวนโยบายการพัฒนา SMEs
ของภาครัฐ เช่น กลุ่ม SMEs รายใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ กลุ่ม SMEs
ที่มีนวัตกรรม หรือที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) กลุ่ม SMEs
ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าหรือการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster/
Supply Chain) และกลุ่ม SMEs ที่มีการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
2.3 ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และ
เพิม่ บทบาทในการเป็นสถาบันการเงินเพือ่ การพัฒนาผูป้ ระกอบการ
รายย่อย โดยช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
ขนาดเล็ก

รายงานประจำ�ปี 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธพว. ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการหลักใน 2 ยุทธศาสตร์
7 แผนงานหลัก ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การด�ำเนินการตามแผน
ฟืน้ ฟูองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
SMEs ประกอบด้วย
1. แผนงานขยายสินเชื่อคุณภาพและร่วมลงทุน ธพว. จะ
ด�ำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small
Enterprise) โดยมุ ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า รายย่ อ ยวงเงิ น สิ น เชื่ อ ไม่ เ กิ น
15 ล้านบาท เน้นกลุม่ เป้าหมายตามนโยบายภาครัฐ อาทิ กลุม่ ธุรกิจ
Cluster พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าในกลุ่มประเทศ AEC
สร้างความแตกต่างด้วยการสนับสนุนแหล่งเงินทุนควบคู่กับการ
พัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs พัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ดา้ นสินเชือ่
ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าใหม่ ลูกค้าเดิม และมีความเป็นไปได้
เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม รวมถึงเพิ่มบทบาทบริการร่วมลงทุน เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน และพร้อมจะ
ท�ำหน้าที่ Counter-Cyclical Role หรือท�ำหน้าทีแ่ ทนธนาคารพาณิชย์
ในช่วงเศรษฐกิจไม่ปกติ หรือได้รบั ผลกระทบจาก Global Economic
Crisis ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs ได้
ตลอดจนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยในปี 2559 ก�ำหนดกลุ่ม
SMEs เป้าหมายไว้ 4 กลุ่มดังนี้
1.1 กลุ่มสร้างสรรค์ผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรม
(Thailand Startup Nation)
1.2 กลุ่มยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
OTOP เป็น SMEs (OTOP to SMEs)
1.3 กลุม่ ส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs
ที่มีอยู่แล้วให้เติบโตแข็งแรงท�ำธุรกิจได้ต่อเนื่อง
(Smart SMEs)
1.4 กลุ่มซ่อมแซม SMEs ที่มีปัญหาให้กลับมาท�ำธุรกิจ
ได้และเติบโตต่อไป (Business Turn Around)
2. แผนงานบริหารจัดการหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs)
ธพว. จะยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ แนวทางเดิมตามปี 2558 โดยการ
จ�ำแนกกลุ่มลูกหนี้ให้มีความชัดเจน และจัดหามาตรฐานหรือ
แนวทางการแก้ไขหนี้ให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละประเภท โดย
ใช้มาตรฐานที่เป็นสากลทั่วไปที่ด�ำเนินการใช้กันอยู่ ซึ่งท�ำให้ ธพว.
มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ชัดเจนและ
สามารถลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงได้
3. แผนงานพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ เสริ ม สร้ า งโอกาส
ศักยภาพ และความเข้มแข็ง ในปี 2559 ธพว. จะปรับพันธกิจ
หลั ก ให้ เ ป็ น “การพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ SMEs” ซึ่ ง เดิ ม
ก็ เ ป็ น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ของ ธพว. อยู ่ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ ธพว. เป็ น
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“Real Development Bank” โดยในการพัฒนาผู้ประกอบการ
SMEs จะมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการ
ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า/บริการ ทั้งด้าน Packaging และการ
เพิ่มนวัตกรรมควบคูไ่ ปกับการสนับสนุนด้านการเงิน (Financing)
ซึ่งไม่แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ แต่เข้าไปเติมเต็มตลาดเงินทุน
ส�ำหรับ SMEs ในส่วนทีธ่ นาคารพาณิชย์ยงั ไม่สนใจเข้ามาให้บริการ
ทั้งนี้ ธพว. จะเป็น SMEs Development Agency ที่ด�ำเนิน
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่องโดย
• สร้างและพัฒนา Startup
• ยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้เป็น SMEs
• ส่งเสริม SMEs ที่มีอยู่เดิมให้แข็งแรง
• ประสานงานกับหน่วยงาน R&D ของมหาวิทยาลัย
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน�ำ
เทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์เข้ากับผูป้ ระกอบการ
SMEs และหาทางช่วยให้เข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้
• บูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานภาคีภาครัฐและ
เอกชนในการเป็ น พี่ เ ลี้ ย งผู ้ ป ระกอบการและการ
สร้าง Ecosystem ที่พร้อมต่อการ Startup และการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของ SMEs ไทย
ธพว. จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ
โดยมุง่ เน้น (Focus) พัฒนากลุม่ SMEs เป้าหมาย ตามนโยบายของ
รัฐบาล หรือ National SMEs Development Plan/Project
(Policy Based Financing) ในช่วงเศรษฐกิจปกติ และพร้อมจะท�ำ
หน้าที่ Counter-Cyclical Role หรือท�ำหน้าทีแ่ ทนธนาคารพาณิชย์
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในแผนงานขยายสินเชือ่ คุณภาพและร่วมลงทุน ทัง้ นี้
ธพว. จะท�ำหน้าที่
• จัดตั้ง Startup Advisory Board ภายใน ธพว.
• ปรับเพิม่ บทบาทสาขาจากการท�ำการตลาดสินเชือ่ มา
ท�ำตลาด Startup และร่วมลงทุน และการท�ำกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในโครงการประชารัฐ (สาขา
ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ดิมคือปล่อยกูแ้ ก่ SMEs ขนาดย่อม
ที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อจากภาคเอกชน)
• ปรับเพิม่ บทบาทสาขาด้าน Coaching เป็นพีเ่ ลีย้ งดูแล
SMEs ที่ได้รับการบ่มเพาะ และเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมจากภาครัฐทุกโครงการร่วมกับเครือข่ายภาคี
ต่ า งๆ เช่ น สสว. สมาพั น ธ์ SMEs กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ
• ปรับปรุงตราสัญลักษณ์ (LOGO) และตัวย่อภาษา
อังกฤษจาก SME Bank เป็น SME Development
Bank
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4. แผนสร้างความมั่นคงทางการเงิน ในปี 2559 ธพว.
จะยังคงด�ำเนินการตามแผนการบริหารเงินต่อเนื่องจากปี 2558
ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้ตามแผน ท�ำให้ ธพว. มีเงินกองทุนที่
เข้มแข็งกว่าปี 2557 โดยจะพยายามด�ำเนินกิจการให้ ธพว. มี
ผลประกอบการทีด่ มี กี ำ� ไรเพิม่ เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระต่อภาครัฐ ควบคู่
ไปกับแผนการบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ โดยรักษา
ฐานเงินฝากระยะสั้น และจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว โดยอยู่
ในรูปของเงินกู้ระยะยาวที่กระทรวงการคลังค�้ำประกัน เงินกู้
ระยะยาวอืน่ ๆ รวมถึงเงินรับฝาก
5. แผนงานพัฒนาระบบงาน กระบวนการท�ำงานตาม
ภารกิจ และมีมาตรฐาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในปี 2559 ธพว.
จะปรับเพิม่ บทบาทเป็น SME Development Bank ดังนัน้ ธพว.
จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงระบบงาน กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญใน
หลายๆ ด้าน รวมถึงโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและรองรับต่อ
ภารกิจที่ส�ำคัญของธนาคาร เพื่อขยายสินเชื่อคุณภาพ ร่วมลงทุน
บริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และพัฒนาผู้ประกอบการ
ดังนั้นแผนงานพัฒนาระบบงาน กระบวนการท�ำงานตามภารกิจ
และมีมาตรฐาน จึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ�ำนวยสินเชือ่ โดยลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และ
ภาระงานที่ไม่จ�ำเป็น มีความสอดคล้องกับนโยบายองค์กร และ
ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และมีมาตรฐาน
ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธพว. จะพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและรองรับธุรกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถให้การ
สนับสนุนการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. แผนพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เพิ่ ม ทั ก ษะ ควบคู ่
ธรรมาภิบาล โดยเป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องจากปี 2558 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Management : HRM) ด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (Human Resources Development : HRD) เพื่อให้เกิด
การท�ำงานอย่างมืออาชีพในทุกมิติ และสนับสนุนการปรับเพิ่ม
บทบาทการเป็ น ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ
(SME Development Bank) ในอนาคตอย่างแท้จริง พร้อมทั้ง
ปลูกฝังจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส โดยการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร สร้างต้นแบบผู้น�ำองค์กร (Role Model) ที่ดี
ปลูกฝังจริยธรรมและน�ำค่านิยมหลัก (Core Values) ของ ธพว.
คือ “FIRST” มาเป็นกรอบในการสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และวัฒนธรรมองค์กร
7. แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ธพว.
ตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี
เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนัน้
จึงได้กำ� หนดแนวทางในการบริหารความเสีย่ งแต่ละด้านตามแนวที่
พึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) โดยมีกระบวนการป้องกันและลดระดับ
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น ระบบและสอดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ฟื้นฟู ธพว. มติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(คนร.) รวมถึงการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่จะน�ำมาบังคับใช้กับ SFIs ในปี
2559 ธพว. จึงมีแผนการด�ำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรในด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านปฏิบัติการ ด้านตลาดและ
สภาพคล่อง รวมถึงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

รายงานประจำ�ปี 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

75

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ ธพว. ได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานกิจการประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติโดยสม�ำ่ เสมอ โดยยึดหลัก
ความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง
อีกทั้งได้มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
คณะกรรมการ ธพว. ได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระท�ำทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการ ธพว. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
สอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทีป่ ระกอบ
ด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของ ธพว. ดังกล่าวมีความเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น
ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานกิจการประจ�ำปีนี้แล้ว
งบการเงินของ ธพว. ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบนั้น ธพว.
ได้ให้ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ตามที่ผู้สอบบัญชีขอเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
กิจการประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการ ธพว. มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ ธพว. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ธพว. ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(นางสาลินี วังตาล)
ประธานกรรมการ

(นายมงคล ลีลาธรรม)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของธนาคาร เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานประจําป 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ควำมเห็น
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวจุไรรัตน์ ทิพย์เสถียร)
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่ 1

(นางสาวฉลวยศรี วิภูษาภรณ์)
ผู้อ�านวยการกลุ่ม

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 21 เมษำยน 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2558

2557

270
7,957,495
15
9,058,789

782
18,078,864
11
4,845,813

86,127,995
311,244
86,439,239
252,668
12,229,023
73,957,548
998,079
773,947
11,844
0
41,127
2,533,456
328,329
95,660,899

84,985,862
300,914
85,286,776
367,134
15,092,588
69,827,054
1,099,617
852,152
38,320
0
47,141
270,481
95,060,235

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
เงินทดรองจ่ายในการด�ำเนินคดีสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ลูกหนี้อื่นจากการขายหนี้
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5.2
5.14
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2558

2557

5.12
5.13

75,954,669
10,455,412
19,977
76,470
310,059
1,373,231
608,053
65,453
964,237
89,827,561

82,614,739
4,389,759
19,689
62,351
410,170
2,278,231
509,780
98,338
1,096,802
91,479,859

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินอุดหนุนจากส�ำนักงบประมาณ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

80

รายงานประจําป 2558

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
หมำยเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ 163,808,159 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
หุ้นสามัญ 127,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�าไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ารองตามกฎหมาย
อื่นๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมขาดทุนสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2558

2557

5.20
30,000,000
20,000,000
16,380,816

5.21

(2,625,816)
25,051

12,755,000
7,344

48,192
216,457
(8,211,362)
(7,946,713)
5,833,338
95,660,899

48,192
216,457
(9,446,617)
(9,181,968)
3,580,376
95,060,235

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาลินี วังตาล)
ประธานกรรมการ

(นายมงคล ลีลาธรรม)
กรรมการผู้จัดการ
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งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
หมำยเหตุ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ า� หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ
เงินปันผลรับ
ก�าไรจากการขายลูกหนี้
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้จากการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�าไรสุทธิ
ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

5.22
5.23

5.24
5.25
5.26
5.27

5.28

5.29

2558

2557

5,427,013
2,713,317
2,713,696
350,317
73,944
276,373
10,656
(2,130)
15,880

5,069,071
2,365,919
2,703,152
224,161
59,215
164,946
(1,118)
2,681
40,307

8,917
276,874
144,687
3,444,953

7,636
111,029
3,028,633

947,658
6,213
366,780
21
(938,709)
388,581
770,544
1,439,154
1,235,255

1,190,886
4,618
358,142
29
360,909
1,914,584
937,513
176,536

18,013
1,253,268
8.56

8,380
184,916
1.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นางสาลินี วังตาล)
ประธานกรรมการ

(นายมงคล ลีลาธรรม)
กรรมการผู้จัดการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
องค์ประกอบอื่น
ทุนที่ออก ส่วนเกิน (ต�่ำกว่ำ)
ของส่วนของ
และช�ำระแล้ว
มูลค่ำหุ้น
เจ้ำของ

ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม

ส่วนเกิน (ต�ำ่ กว่ำ)
ทุนจำกกำร
จัดสรรแล้ว
เปลี่ยนแปลง
ส�ำรองตำม
มูลค่ำ
กฎหมำย
เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557

จัดสรรแล้ว
อื่นๆ

ยังไม่ได้จัดสรร

216,457

(9,623,153)

12,755,000

-

(1,259)

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

-

-

223

-

-

-

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

-

-

8,380

-

-

176,536

184,916

12,755,000

-

7,344

216,457

(9,446,617)

3,580,376

3,625,816

-

-

-

-

-

3,625,816

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

-

(2,625,816)

-

-

-

-

(2,625,816)

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

-

-

(306)

-

-

-

(306)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

-

-

18,013

-

-

1,235,255

1,253,268

16,380,816

(2,625,816)

25,051

216,457

(8,211,362)

5,833,338

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ออกหุ้นเพิ่มทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

48,192

รวม

48,192

48,192

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาลินี วังตาล)
ประธานกรรมการ

(นายมงคล ลีลาธรรม)
กรรมการผู้จัดการ

3,395,237
223
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งบกระแสเงินสด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินของธนาคาร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กลับรายการจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่นจากการขายหนี้
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินอุดหนุนจากส�ำนักงบประมาณ
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

1,235,255

176,536

96,631
(2,878,585)
(148)
(230,378)
(905,000)
(15,880)
41,204
17,434
(2,639,467)
(2,722,614)
5,416,684
(2,615,044)
8,917
(2,551,524)

100,290
1,014,774
(10)
81,265
35,145
(40,307)
85,333
1,940
1,454,966
(2,710,788)
5,107,190
(2,248,520)
7,636
1,610,484

10,105,421
(1,256,599)
93,831
(2,533,457)
(42,832)

(14,781,864)
8,414,463
27,640
4,260

(6,660,070)
6,065,654
289
(32,885)
112,602
3,300,430

6,760,796
(333,904)
5,932
86,765
(94,732)
1,699,840
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจ�ำลดลง
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

2557

15,948
(4,346,824)
(10,503)
(309)
(9,143)
150,000
(4,200,831)

24,198
(2,203,553)
(11,082)
(13,450)
(2,860)
10
574,000
(1,632,737)

(100,111)
1,000,000
899,889
(512)
782
270

(67,279)
(67,279)
(176)
958
782
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งและการด�ำเนินงาน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลตามพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการ
พัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การด�ำเนินการ การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยการให้สินเชื่อ ค�้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำหรือให้บริการที่จ�ำเป็นอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ธนาคารได้รับโอนบรรดากิจการ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ก�ำไรสะสม เงินส�ำรอง ตลอดจนสิทธิและความรับผิดของบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของธนาคาร
ธนาคารมีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 310 อาคาร SME BANK TOWER ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โดยมีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
		 ธนาคารได้จัดท�ำรูปแบบงบการเงินและแสดงรายการตามที่ก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.21/2558
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษทั โฮลดิง้ ทีเ่ ป็นบริษทั แม่ของกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงิน และจัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
		 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงินทีไ่ ม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
		 2.2.1 ธนาคารได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้กับงบการเงิน ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
		 ฉบับที่ 1 การน�ำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2557)
		 ฉบับที่ 7 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2557)
		 ฉบับที่ 17 สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2557)
		 ฉบับที่ 18 รายได้ (ปรับปรุง 2557)
		 ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2557)
		 ฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง 2557)
		 ฉบับที่ 34 งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2557)
		 ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2557)
		 ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2557)
		 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคาร
		 2.2.2 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้อง
กับธนาคาร ดังนี้
			
มาตรฐานการบัญชี						วันที่มีผลบังคับใช้
		 ฉบับที่ 1 การน�ำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2557)			
1 มกราคม 2558
		 ฉบับที่ 7 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2557)				
1 มกราคม 2558
		 ฉบับที่ 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
				 และข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2557)				
1 มกราคม 2558

86

รายงานประจำ�ปี 2558

		 ฉบับที่ 10
		 ฉบับที่ 13
		 ฉบับที่ 16
		 ฉบับที่ 17
		 ฉบับที่ 18
		 ฉบับที่ 19
		 ฉบับที่ 23
		 ฉบับที่ 24
		 ฉบับที่ 33
		 ฉบับที่ 34
		 ฉบับที่ 36
		 ฉบับที่ 37
				
		 ฉบับที่ 38

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ปรับปรุง 2557)		
1 มกราคม 2558
การวัดมูลค่ายุติธรรม						
1 มกราคม 2558
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2557)				
1 มกราคม 2558
สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2557)					
1 มกราคม 2558
รายได้ (ปรับปรุง 2557)						
1 มกราคม 2558
ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2557)				
1 มกราคม 2558
ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2557)					
1 มกราคม 2558
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง 2557) 1 มกราคม 2558
ก�ำไรต่อหุ้น (ปรับปรุง 2557)					
1 มกราคม 2558
งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2557)				
1 มกราคม 2558
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2557)				
1 มกราคม 2558
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
1 มกราคม 2558
(ปรับปรุง 2557)							
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2557)				
1 มกราคม 2558

			
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน					วันที่มีผลบังคับใช้
		 ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก		
1 มกราคม 2558
				 (ปรับปรุง 2557)							
		 ธนาคารได้ประเมินผลกระทบแล้วเห็นว่า การน�ำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
มาถือปฏิบัติ จะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคารในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
2.3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
2.3.2 การรับรู้รายได้
- รายได้ดอกเบี้ย
				 ธนาคารรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง ยกเว้น
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระจะถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
				 ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน
นับจากวันเริ่มค้างช�ำระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
				 ธนาคารจะรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการอนุมัติเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์เงินสด ยกเว้นรายได้
ค่าธรรมเนียมจากการออกหนังสือสัญญาค�้ำประกันจะรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ
2.3.3 การรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
			
การรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยดอกเบีย้ เงินฝากและดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ใช้เกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
2.3.4 เงินให้สินเชื่อ
			
ธนาคารแสดงจ�ำนวนเงินให้สินเชื่อตามจ�ำนวนต้นเงิน โดยแยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้สินเชื่อไว้เป็นรายการ
แยกต่างหาก ส�ำหรับรายได้รอการตัดบัญชีแสดงเป็นยอดหักสุทธิจากเงินให้สินเชื่อ
2.3.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			
ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันส�ำรองตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่
สนส.31/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และถือปฏิบัติตามแนว
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นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการ
ช�ำระหนี้ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
			
1) ธนาคารกันเงินส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชี
กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
			
2) หลักประกันที่น�ำมาค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน ได้แก่
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า ส�ำหรับหลักประกันประเภทอื่นใช้มูลค่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
			
3) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคารใช้หลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดเกี่ยวกับประเภท
หลักประกันวิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน และมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารสามารถน�ำมาหักก่อนกันส�ำรอง โดยประเมินราคา
หรือตีราคา เมื่อธนาคารพิจารณารับเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อ และก�ำหนดความถี่ในการประเมินมูลค่าหลักประกันทุก 3 ปี
			
ธนาคารได้พิจารณากันเงินส�ำรองตามเกณฑ์เชิงปริมาณของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์หนี้แต่ละราย และ
ค�ำนึงถึงความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้และมูลค่าหลักประกันที่มีอยู่ ร่วมกับการจัดชั้นเพิ่มเติมตามรายงานการตรวจสอบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามบันทึกข้อความ กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค.1006/2170 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์
ฟื้นฟูธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556
			
ส�ำหรับหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี ธนาคารจะน�ำไปลดยอดจ�ำนวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนหนี้สูญรับคืน
จะบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
และหนี้สูญรับคืน โดยธนาคารตัดหนี้สูญเฉพาะลูกหนี้ที่ไม่อาจเรียกร้องให้ช�ำระหนี้ได้และกันส�ำรอง ไว้ครบถ้วน เต็มจ�ำนวน
2.3.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
			
ธนาคารพิจารณาลูกหนี้ที่คาดว่าจะสามารถช�ำระหนี้ได้หากมีการผ่อนผันเงื่อนไขลงจากเกณฑ์ปกติ โดยต้องไม่เกิด
ส่วนสูญเสียทางบัญชีตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ธนาคารใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ได้แก่ การโอน
สินทรัพย์ช�ำระหนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. 31/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
2.3.7 เงินลงทุน
			
เงินลงทุนของธนาคารประกอบด้วย ตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนด และหลักทรัพย์เพือ่ การลงทุนทัว่ ไป ซึง่ ธนาคารแสดงรายละเอียดของรายการเงินลงทุน โดยแยกแสดงเป็นเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิ
และเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
			
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ (Net Assets Value)
			
ตราสารหนี้ที่ธนาคารมีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือจนครบก�ำหนดถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ที่จะถือ
จนครบก�ำหนด ซึง่ แสดงตามราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ส่วนเกินหรือส่วนต�ำ่ กว่ามูลค่าตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดจะโอนปรับกับดอกเบีย้
รับทุกสิน้ เดือน โดยใช้วธิ เี ส้นตรงค�ำนวณตามระยะเวลาของตราสารหนีค้ รบก�ำหนดไถ่ถอน รายได้ดอกเบีย้ จากตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบ
ก�ำหนดบันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
			
เงินลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.3.8 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
			
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็นเงินบาท
ณ วันทีเ่ กิดรายการ โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินนัน้ ๆ อ้างอิงจากราคาซือ้ ขายในตลาดอัตราแลกเปลีย่ นในประเทศ
และ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจะแปลงค่ายอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การปริวรรต รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น
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2.3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาอาคาร อุปกรณ์ ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 20 ปี ส�ำหรับอาคาร และ 5-10 ปี ส�ำหรับ
อุปกรณ์ ส่วนอุปกรณ์ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 2,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อ
2.3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ ประกอบด้วย
			
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค�ำนวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 5-10 ปี และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
			
สิทธิการเช่าแสดงด้วยราคาทุน หลังหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม การตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา
เช่าและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.3.11 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
			
เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคาร เนื่องจากการที่ธนาคารได้ซื้อสินทรัพย์ที่จ�ำนองไว้กับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจากการขายทอดตลาดโดยค�ำสั่งศาล และธนาคารมีความประสงค์
จะขายทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง
			
ทรัพย์สนิ รอการขายบันทึกด้วยมูลค่าราคาทีโ่ อนช�ำระหนีห้ รือมูลค่าจากการขายทอดตลาดและบันทึกเป็นการรับช�ำระ
หนี้บางส่วน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ได้ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับโอนโดยเทียบกับราคาตลาดซึ่งประเมินโดยธนาคารขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับทรัพย์สินที่เป็น
สิ่งปลูกสร้างจะไม่ค�ำนวณหักค่าเสื่อมราคาจะรับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อจ�ำหน่ายและหลังจากหักช�ำระหนี้ส่วนที่เหลือแล้ว
			
ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(21)ว.2470/2552 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เรือ่ ง การน�ำส่ง
แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้ของสถาบันการเงิน ธนาคารท�ำการ
ประเมินราคาทรัพย์สินรอการขายโดยมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายที่มีราคาตามบัญชีสูงกว่า 50 ล้านบาท ประเมินโดยผู้ประเมินราคา
ภายนอก และมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายที่มีราคาตามบัญชีไม่เกิน 50 ล้านบาท ธนาคารพิจารณาประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายใน
หรือผู้ประเมินราคาภายนอกเป็นกรณีไป
2.3.12 ตราสารอนุพันธ์
			
กรณีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีการป้องกันความเสี่ยง รับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนตามมูลค่ายุติธรรม สัญญาตราสารอนุพันธ์
ทางการเงินทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ งของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ จะรับรูข้ าดทุนหรือก�ำไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมด้วยระยะเวลา
ที่สอดคล้องกัน
			
สัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น จะรับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายและ
ค้างรับด้วยระยะเวลาที่สอดคล้องกัน
2.3.13 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
			
ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุน
จดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2539 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน
			
ตามระเบียบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ�ำของธนาคารมีสิทธิสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของกองทุนฯ โดยพนักงานจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3-9 ตามอายุการท�ำงานของพนักงาน และธนาคารจะจ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 5-10 ตามอายุการท�ำงานของพนักงาน ซึง่ พนักงานจะได้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่าว เมือ่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตามอายุ
การท�ำงานของพนักงาน
			
เงินทีธ่ นาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน ธนาคารถือเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.3.14 โครงการผลประโยชน์พนักงาน
			
ธนาคารจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ โดยการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจากการจ่าย
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ค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุดว้ ยจ�ำนวนมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการค่าตอบแทนทีพ่ นักงานจะได้รบั เมือ่ เกษียณอายุ โดยใช้เทคนิค
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค�ำนวณจ�ำนวนประมาณการค่าตอบแทนที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ
จากข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอื่น ๆ และคิดลดประมาณการค่าตอบแทนดังกล่าว
เป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่สมาคม
ตราสารหนี้ไทยเผยแพร่
2.3.15 สินทรัพย์ที่เช่า
			
สัญญาการเช่า ธนาคารจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน โดยบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ใช่ดอกเบีย้ ในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งช�ำระเป็นรายเดือนตามอายุสัญญาเช่า
2.3.16 ส�ำรองตามกฎหมาย
			
ธนาคารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิปกี อ่ น จนกว่าทุนส�ำรอง
จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2.3.17 ส�ำรองการลงทุน
			
ธนาคารได้จัดสรรส�ำรองการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในโครงการใหม่ โดยจัดสรรจากก�ำไรสุทธิของ
แต่ละปีในอัตราร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิปีก่อน
2.3.18 ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
			
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว ณ วันสิ้นปี

3. การบริหารความเสี่ยง
3.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
		 ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้า หรือคู่สัญญาของ ธพว. ไม่สามารถช�ำระหนี้คืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาที่ตกลงไว้กับ ธพว. รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะ
ของเงินกองทุนของ ธพว.
		 ธพว. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึง่ มีพนั ธกิจมุง่ เน้นช่วยเหลือผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้กำ� หนดแนวทาง
การขยายสินเชื่อคุณภาพวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 80 เพื่อให้การขยายสินเชื่อดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและมี
คุณภาพ ธพว. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปรับปรุงกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อให้มีความรวดเร็วและลดความเสี่ยงในขั้นตอน
ปฏิบัติงาน (Check & Balance) รวมถึงก�ำกับติดตามป้องกันการเกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้
		 1. ทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) และนโยบายสินเชื่อ (Loan Policy) ทุกปี
เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจแผนยุทธศาสตร์ของ ธพว. และใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการด�ำเนินงานด้านสินเชื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ
		 2. ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อส�ำหรับวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท กระบวนการกลั่นกรองคุณภาพ
สินเชื่อ รวมถึงจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ ปรับปรุงแบบฟอร์มค�ำขออนุมัติสินเชื่อให้มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
รวมถึงจัดอบรมให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ ธพว. ตั้งไว้
		 3. ธพว. มีการจัดเก็บและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านสินเชื่อ เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อภายใต้
ตัวแบบที่ ธพว. ก�ำหนดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตและก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมกับสภาพตลาด
		 4. ธพว. ได้มีก�ำหนดคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งท�ำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ธพว. อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมและยอมรับได้ อาทิ คณะกรรมการ ธพว. คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร คณะกรรมการ
รับราคาหลักประกัน และคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น
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		 5. ธพว. ก�ำกับดูแลให้พอร์ตสินเชื่อมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยก�ำหนดระดับเพดานความเสี่ยงด้านเครดิตราย
อุตสาหกรรม และเพดานความเสี่ยงลูกหนี้การค้าสินเชื่อแฟคตอริ่ง และทบทวนระดับเพดานความเสี่ยงทุกปีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันและควบคุมอัตราการกระจุกตัวในธุรกิจประเภทใดประเภทหนึง่ มิให้สงู จนเกิดผลกระทบต่อความสมดุลของพอร์ตสินเชือ่ ของ
ธพว. ในภาพรวมมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้ และมีการเผยแพร่ทาง Intranet เพื่อให้ทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ
		 6. ธพว. บริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อ โดยจัดท�ำรายงานประจ�ำรายเดือน เพื่อวิเคราะห์ติดตามผลการอ�ำนวยสินเชื่อ และการ
เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 ธพว. มียอดสินเชื่อคงค้าง จ�ำนวน 86,128 ล้านบาท เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs)
จ�ำนวน 23,452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.23 ส�ำหรับสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อของ ธพว. กระจายอยู่ในประเภทธุรกิจขายส่งขายปลีก
ซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและในครัวเรือน ร้อยละ 32 รองมาคือ ธุรกิจการผลิต ร้อยละ 29 และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ร้อยละ 12
		 7. ธพว. ก�ำกับติดตามป้องกันหนี้ตกชั้น โดยมีการจัดท�ำรายงาน Early Warning Sign กลุ่มลูกหนี้ที่พึงระมัดระวังให้แก่
หน่วยงานสินเชื่อ รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (Loan Monitoring and Collection Department) เพื่อเร่งรัด
ติดตามแก้ไขลูกหนี้วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาทที่มีคุณภาพอ่อนแออย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดสินเชื่อ NPLs
		 8. ธพว. ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามแผนบริหารจัดการแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) โดยมีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ก�ำกับและติดตามการบริหาร NPL เพื่อเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างหนี้และประนอมหนี้รวมถึงประมูลขายลูกหนี้ ซึ่งปี 2558 ธพว. มีการ
บริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) สามารถลด NPLs สุทธิจากปี 2557 เท่ากับ 31,960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.61 ของ
ยอดสินเชื่อคงค้าง คงเหลือ NPLs ในปี 2558 เท่ากับ 23,452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.23 ของยอดสินเชื่อคงค้าง
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
		 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และการน�ำไป
ปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการ
ด�ำรงอยู่ของกิจการ
		 ธพว. ได้มีการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยสรุปได้ ดังนี้
		 1. การก�ำหนด/ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ของธนาคาร
		 2. การก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของธนาคาร โดยน�ำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้
SWOT Analysis อาทิ ผลการด�ำเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันของ ธพว. ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ของธุรกิจ SMEs นโยบายของ
รัฐบาล และข้อมูลด้านความต้องการของลูกค้า ธพว. เป็นต้น มาใช้ประกอบในการก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของธนาคาร รวมทั้ง
กระบวนการ ในการติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายต่างๆ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
		 3. การน�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO มาใช้ในกระบวนการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงธนาคาร ซึ่ง
สอดคล้องตามแนวทางของระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง เข้ากับเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของธนาคาร โดยธนาคารได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนธุรกิจธนาคาร ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance) มีการจัดท�ำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) และจัดท�ำ
แผนจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารจะมีการรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยงระหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
		 4. การติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ โดยรายงานให้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทราบเป็นรายเดือน เพือ่ จะได้มกี ารแก้ไข หรือก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
		 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
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		 ธพว. ได้มีการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด สอดคล้องตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ ดังนี้
		 1. การก�ำหนด/ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
ตลาด นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร และนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและ
บัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อเป็นกรอบนโยบายและใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร
		 2. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่
			 • การวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรืออายุสญ
ั ญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์ หนีส้ นิ
และรายการนอกงบดุล (Repricing Gap) การพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของธนาคาร
			 • การวัดผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงปัจจัยเสีย่ งต่างๆ อาทิ การวัดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราผลตอบแทน
ในตลาดตราสารหนี้ที่มีต่อราคาตราสารหนี้ (DV01) การประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ และธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
			 • การค�ำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด โดยใช้การค�ำนวณตามวิธีมาตรฐาน
(Standardized Approach) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด�ำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย
		 3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
			 • การก�ำหนดเพดานความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Limits) และมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เพดาน
ความเสี่ยงมีความเหมาะสม ได้แก่ NII Sensitivity Limit, FX Net Open Position รวมทุกสกุลเงินและรายสกุลเงิน
			 • การจัดท�ำรายงานสถานะการลงทุน และรายงานสถานะความเสี่ยงด้านตลาด เสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
			 • การควบคุมดูแลความเสีย่ งด้านตลาดโดยผูบ้ ริหารและคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
		 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หรือ ขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน
หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
		 ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารให้สอดคล้องตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลธนาคาร นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ
การประเมิน การติดตามและรายงานความเสี่ยง โดยมีการก�ำหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร โดยใช้เครื่องมือหรือกระบวนการต่อไปนี้
		 1. การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง
			 ธนาคารก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในธนาคารจะต้องจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Control Self
Assessment) หน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานของตน โดยการระบุความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุม พร้อมก�ำหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสีย่ งเพือ่ ให้ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ เป็นประจ�ำทุกปี
2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ
		
ธนาคารก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที่ธนาคารก�ำหนด การรายงานข้อมูล
ความเสียหายนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของตน และป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต
3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRIs) และการก�ำหนดสัญญาณเตือน (Early Warning)
			 เพื่อติดตามให้แน่ใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือให้เกิดการจัดการแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีที่เกิดเหตุการณ์
ความเสียหายขึน้ ธนาคารมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพือ่ ใช้ในการพิจารณาทิศทางของความเสีย่ ง
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ของงาน ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง และน�ำไปสู่การจัดท�ำระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning System) ของธนาคาร
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRIs) และสัญญาณเตือน
ดังกล่าว เป็นการน�ำไปสู่การค้นหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ และ
ถือว่าเป็นกิจกรรมการควบคุมภายใน ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กร
4. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
			 ธนาคารตระหนักถึงความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง และความพึงพอใจของลูกค้า จึงก�ำหนดให้มหี น่วยงานและวิธปี ฏิบตั ใิ นการรับ
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยจัดตั้งฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล เพื่อบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่มีถึงธนาคารอย่างเป็นระบบ
รวมถึงจัดท�ำรายงานสรุป วิเคราะห์เรือ่ งร้องเรียน และแนวทางการแก้ปญ
ั หาต่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ น�ำมาปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานของธนาคาร
5. การทบทวนนโยบาย
			 ธนาคารได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น
นโยบายบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร นโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจขององค์กร นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เป็นไปอย่างทันต่อเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป
6. แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
			 ในส่วนของความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และรวมถึงเหตุการณ์อันสุดวิสัย ธนาคารมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยที่ทุกหน่วยงานของธนาคารมีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ และธนาคารมีการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า
เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆ กระทั่งส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจที่ส�ำคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจที่ส�ำคัญนั้นกลับคืนมา
และให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารได้อย่างต่อเนื่องได้ทั้งหมดหรือบางส่วนภายในเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียง
และความมั่นใจของลูกค้าของธนาคาร
7. การพัฒนาขีดความสามารถในการอ�ำนวยสินเชื่อ
			 ธนาคารมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ท�ำการ
ประเมินและสอบทานกระบวนการอ�ำนวยสินเชือ่ ของธนาคาร รวมทัง้ จัดท�ำข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงแก้ไข เพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการตามแนวทางที่พึงปฏิบัติ เป็นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจากกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อของธนาคาร อีกทั้งช่วย
สนับสนุนการขยายธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านการอ�ำนวยสินเชื่อ ให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น
8. การตรวจสอบและก�ำกับการปฏิบัติงาน
			 ธนาคารมีฝา่ ยตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานกระบวนการปฏิบตั งิ านและการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในธนาคาร เป็นฝ่ายงานอิสระที่รายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาลท�ำหน้าที่
ตรวจสอบดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ
ที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับ
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
		 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งอันเกิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถช�ำระหนีส้ นิ หรือภาระผูกพันเมือ่ ถึงก�ำหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ท่ีมีอยู่เป็นเงินสดได้ทันเวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถหาเงินมา
ช�ำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
		 ธพว. ได้มีการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง สอดคล้องตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปได้
ดังนี้
		 1. การก�ำหนด/ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อเป็นกรอบนโยบายและใช้เป็นแนวทางส�ำหรับ
การบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
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		 2. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้แก่
			 • การจัดท�ำรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap)
			 • การวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนการกระจุกตัวของลูกค้า
เงินฝากรายใหญ่ การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง และ Mismatch เป็นต้น
		 3. การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
			 • การก�ำหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) และมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้
เพดานความเสี่ยงมีความเหมาะสม ได้แก่ อัตราส่วนการกระจุกตัวของลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ และการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
			 • การจัดท�ำรายงานสถานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
			 • การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง และการทดสอบแผนเป็นประจ�ำทุกปี
			 • การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีรายการด้านสินทรัพย์และหนี้สินที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามระยะเวลาคงเหลือ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
		 รวม
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
		 และตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
		 รวม

ไม่เกิน 1 ปี

2558
เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

2557
เกิน 1 ปี

รวม

รวม

7,957.49
884.43
21,617.71
30,459.63

8,174.36
64,510.28
72,684.64

7,957.49
9,058.79
86,127.99
103,144.27

18,078.86
124.11
20,448.77
38,651.74

4,721.70
64,537.09
69,258.79

18,078.86
4,845.81
84,985.86
107,910.53

69,109.14

6,845.53

75,954.67

78,728.68

3,886.06

82,614.74

1,273.83
134.61
70,517.58

9,181.58
175.45
16,202.56

10,455.41
310.06
86,720.14

3,373.02
234.72
82,336.42

1,016.74
175.45
5,078.25

4,389.76
410.17
87,414.67
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3.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

ประเภทตราสารการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
		 รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
		 รวม

หน่วย : ล้านบาท
2558
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

2557
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

0.27
7,957.49
0.02
9,058.79
73,957.55
90,974.12

0.27
7,957.49
0.02
9,058.79
73,957.55
90,974.12

0.78
18,078.86
0.01
4,845.81
69,827.05
92,752.51

0.78
18,078.86
0.01
4,845.81
69,827.05
92,752.51

75,954.67
10,455.41
19.98
76.47
310.06
86,816.59

75,954.67
10,455.41
19.98
76.47
310.06
86,816.59

82,614.74
4,389.76
19.69
62.35
410.17
87,496.71

82,614.74
4,389.76
19.69
62.35
410.17
87,496.71

3.3 การด�ำรงเงินกองทุน

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ช�ำระแล้ว
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้น
ส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองการลงทุน
ก�ำไรสะสมยังไม่จัดสรร
		 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (หมายเหตุ 5.4.4)
		 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

16,380.82
(2,625.82)
48.19
216.46
(8,211.36)
5,808.29

12,755.00
48.19
216.46
(9,446.62)
3,573.03

51.48
51.48
5,859.77

71.15
71.15
3,644.18
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ธนาคารได้ค�ำนวณเงินกองทุนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด�ำรงเงินกองทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 10 ก หน้าที่ 4-7
ลงวันที่ 31 มกราคม 2549
ตามกฎกระทรวงข้างต้น ก�ำหนดให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อผลลัพธ์ที่ได้ต้องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.5 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ต่อผลลัพธ์ที่ได้ต้องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 4.25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อผลลัพธ์ที่ต้องได้ ดังนี้
อัตราร้อยละ
2558
13.64
13.52

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

2557
7.46
7.31

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐาน หลาย
ประการซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและสมมติฐานที่ใช้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่
ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐาน
ที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบส�ำคัญต่อการรับรู้จ�ำนวนเงินในงบการเงิน

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
		 รายการที่มิใช่เงินสดที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ส่วนเกิน (ต�ำ่ กว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน ในส่วนของเจ้าของเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
		 รวม

2558
17.71
17.71

2557
8.60
8.60

5.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
		 รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
		 รวมในประเทศ

2558
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
28.76
373.58
8.71
411.05
411.05

1,160.00
4,714.60
1,636.57
7,511.17
1.47
7,512.64

รวม
1,188.76
5,088.18
1,645.28
7,922.22
1.47
7,923.69

2557
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
24.59
296.77
25.58
346.94
346.94

8,510.00
6,053.70
3,152.52
17,716.22
0.97
17,717.19

รวม
8,534.59
6,350.47
3,178.10
18,063.16
0.97
18,064.13
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5.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) (ต่อ)

ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินยูโร
เงินเยน
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

2558
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
33.38
0.41
0.01
33.80
444.85

7,512.64

หน่วย : ล้านบาท
รวม

33.38
0.41
0.01
33.80
7,957.49

2557
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
14.50
0.21
0.02
14.73
361.67

17,717.19

รวม
14.50
0.21
0.02
14.73
18,078.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศ จ�ำนวน 136.57 ล้านบาท และ 152.52
ล้านบาท ตามล�ำดับ มีภาระค�้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคาร
5.3 เงินลงทุนสุทธิ

		 5.3.1
			
			
			

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

2558
มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท
2557
มูลค่ายุติธรรม

2,445.41
25.20
2,470.61

700.64
7.18
707.82

หน่วย : ล้านบาท
2558
2557
ราคาทุน/ราคา ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย ทุนตัดจ�ำหน่าย
5.3.2 ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด
				 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
				บวก(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
				 รวม

6,002.05
(0.15)
6,001.90

4,007.43
0.16
4,007.59
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5.3 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

5.3.3
				
				
				
				

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ
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2558
ราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท
2557
ราคาทุน

760.78
(174.50)
586.28
9,058.79

320.78
(190.38)
130.40
4,845.81

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน (องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ : ส่วนเกิน
(ต�่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน) จ�ำนวน 25.05 ล้านบาท และ 7.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ (หมายเหตุ 5.21)
5.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
5.4.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (หมายเหตุ 5.4.7)
ลูกหนี้ - สวัสดิการ
รวม
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2558
84,301.79
1,636.21
189.99
86,127.99
(252.67)
85,875.32
311.25
86,186.57

2557
82,494.60
2,301.74
189.52
84,985.86
(367.13)
84,618.73
300.91
84,919.64

(10,793.17)
(1,435.85)
73,957.55

(13,601.97)
(1,490.62)
69,827.05

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อรวม 86,127.99 ล้านบาท โดยจ�ำแนกเป็นโครงการนโยบายรัฐ 20,866.66
ล้านบาท และโครงการร่วมมือกับภาครัฐและเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 65,261.33 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อรวม 84,985.86 ล้านบาท โดยจ�ำแนกเป็นโครงการนโยบายรัฐ 28,269.59
ล้านบาท และโครงการร่วมมือกับภาครัฐและเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 56,716.27 ล้านบาท
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5.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)
5.4.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

หน่วย : ล้านบาท
2558
86,127.99
86,127.99

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
รวม

5.4.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

2557
84,985.86
84,985.86

หน่วย : ล้านบาท
2558

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

2,007.45
18,169.31
991.37
37,443.82
189.99
14.29
58,816.23

249.96
1,902.19
56.94
1,650.80
0.17
3,860.06

91.79
1,123.39
37.90
615.13
2.09
1,870.30

55.19
1,174.46
78.60
743.17
0.19
2,051.61

887.68
11,845.42
869.38
5,920.70
6.61
19,529.79

รวม
3,292.07
34,214.77
2,034.19
46,373.62
189.99
23.35
86,127.99
(252.67)
85,875.32

หน่วย : ล้านบาท
2557
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

2,526.73
29,232.06
1,455.76
16,789.00
189.52
13.20
50,206.27

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

117.54
1,385.66
121.21
1,194.84
2,819.25

99.45
640.51
108.73
440.66
0.82
1,290.17

สงสัย
132.76
2,314.07
59.63
1,923.87
2.11
4,432.44

สงสัย
จะสูญ
1,308.77
15,409.85
1,419.45
8,095.16
4.50
26,237.73

รวม
4,185.25
48,982.15
3,164.78
28,443.53
189.52
20.63
84,985.86
(367.13)
84,618.73
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5.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)
5.4.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น

99

หน่วย : ล้านบาท
2558

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
หัก รายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 5.5)
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

ค่าเผื่อ
เงินให้สินเชื่อและ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้ในการ
ดอกเบี้ยค้างรับ ในการตั้งค่าเผื่อ ตั้งค่าเผื่อฯ หนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ
หนี้สงสัยจะสูญ
59,044.84
3,911.33
1,872.02
2,054.48
19,556.57
86,439.24
(252.67)
86,186.57
(12,229.02)
73,957.55

5,148.27
539.61
638.86
803.24
9,288.80
16,418.78

1
2
100
100
100

51.48
10.79
638.86
803.24
9,288.80
10,793.17

1,435.85
12,229.02

หน่วย : ล้านบาท
2557

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
หัก รายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 5.5)
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

ค่าเผื่อ
เงินให้สินเชื่อและ ยอดสุทธิที่ใช้ อัตราที่ใช้ในการ
ดอกเบี้ยค้างรับ ในการตั้งค่าเผื่อ ตั้งค่าเผื่อฯ หนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ
หนี้สงสัยจะสูญ
50,426.97
2,853.73
1,293.23
4,438.84
26,274.00
85,286.77
(367.13)
84,919.64
(15,092.59)
69,827.05

7,114.45
528.91
281.79
1,217.37
12,021.08
21,163.60

1
2
100
100
100

71.15
10.58
281.79
1,217.37
12,021.08
13,601.97

1,490.62
15,092.59
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5.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)
5.4.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น (ต่อ)
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส.31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน
				 ธนาคารได้พจิ ารณาการจัดชัน้ ลูกหนีเ้ งินให้สนิ เชือ่ จากงวดการค้างช�ำระดอกเบีย้ หรือเงินต้น ตามเงือ่ นไขหรือเงือ่ นเวลา
ตามสัญญาหรือวันที่ธนาคารทวงถาม หรือเรียกให้ช�ำระคืนแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมทั้งลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 31/2551
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงินร่วมกับการจัดชั้นเพิ่มเติมตามรายงาน
การตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามบันทึกข้อความ กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ กค. 1006/5170
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีลูกหนี้ที่กันส�ำรองและลูกหนี้ที่ไม่ต้องกันส�ำรอง ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้ที่กันส�ำรอง
ลูกหนี้ที่ไม่ต้องกันส�ำรอง
รวม

2558
2557
คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
เงินให้สินเชื่อและ
เงินให้สินเชื่อและ
เงินให้สินเชื่อและ
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
สุทธิจากรายได้
สุทธิจากรายได้  
สุทธิจากรายได้
สุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
80,691.22
93.62
77,637.92
91.43
5,495.35
6.38
7,281.72
8.57
86,186.57
84,919.64

				 ลูกหนี้ที่ไม่ต้องกันส�ำรอง หมายถึง ลูกหนี้ หรือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารที่คณะรัฐมนตรี
มีมติชดเชยความเสียหายในอนาคต ตามบันทึกข้อความ กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค. 1006/5170 เรื่อง
แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556
				 ธนาคารกันส�ำรองส่วนเกิน จ�ำนวน 200 ล้านบาท ส�ำหรับลูกหนี้ที่ไม่ต้องกันส�ำรอง เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจ
ไม่ได้รับการชดเชยในอนาคต เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อฐานะการด�ำเนินงานของธนาคารที่อาจเกิดขึ้น
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีเงินให้กยู้ มื ทีธ่ นาคารระงับการรับรูร้ ายได้เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 23,451.70
ล้านบาท และ 31,960.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.13 และ 37.47 ของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ตามล�ำดับ
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5.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)
5.4.5 จ�ำแนกเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ดังนี้

ลูกหนี้โครงการนโยบายรัฐ
ลูกหนี้โครงการร่วมมือกับภาครัฐและเชิงพาณิชย์
		 รวม

101

หน่วย : ล้านบาท

2558
2557
คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ
ด้อยคุณภาพ
ด้อยคุณภาพ
ด้อยคุณภาพ
7,028.04
29.97
6,463.13
20.22
16,423.66
70.03
25,497.21
79.78
23,451.70
31,960.34

5.4.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
				 รายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2558
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การช�ำระหนี้
การโอนสินทรัพย์
		 รวม

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
จ�ำนวนราย
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
14,336
425
14,761

25,317.92
2,390.15
27,708.07

22,553.91
1,293.71
23,847.62

สินทรัพย์ที่รับโอน
ชนิดของ
มูลค่า
สินทรัพย์
ยุติธรรม
ที่ดิน, ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

1,096.44

หน่วย : ล้านบาท
2557
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การช�ำระหนี้
การโอนสินทรัพย์
		 รวม

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
จ�ำนวนราย
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
12,671
634
13,305

26,984.37
3,508.03
30,492.40

24,045.27
2,073.33
26,118.60

สินทรัพย์ที่รับโอน
ชนิดของ
มูลค่า
สินทรัพย์
ยุติธรรม
ที่ดิน, ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

1,434.70
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5.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)
5.4.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน หมายถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (หมายเหตุ 5.4.1)
หน่วย : ล้านบาท
2558
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
475.54
1,042.95
117.72
1,636.21
(243.74)

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

1,392.47
(921.64)
470.83
หน่วย : ล้านบาท
2557
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี
632.48
1,497.03
172.23

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

รวม
2,301.74
(351.49)
1,950.25
(1,045.47)
904.78

5.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท
2558
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
ตัดจ�ำหน่ายและหนี้สูญ
ยอดปลายงวด

71.15
(19.67)
51.48

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
10.58
0.21
10.79

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
281.79
357.07
638.86

สงสัย
1,217.37
(403.77)
(10.36)
803.24

สงสัย
จะสูญ
12,021.08
1,558.90
(4,291.18)
9,288.80

ส�ำรอง
รวม
ส่วนเกิน
1,490.62 15,092.59
(54.77) 1,437.97
(4,301.54)
1,435.85 12,229.02

รายงานประจำ�ปี 2558
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5.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ต่อ)
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หน่วย : ล้านบาท
2557

ปกติ
ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดปลายงวด

90.52
(19.37)
71.15

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
9.23
1.35
10.58

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
667.43
(385.64)
281.79

สงสัย
จะสูญ
1,760.67 10,271.43
(543.30) 1,749.65
1,217.37 12,021.08
สงสัย

ส�ำรอง
รวม
ส่วนเกิน
1,355.79 14,155.07
134.83
937.52
1,490.62 15,092.59

				 ตารางการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหมายเหตุ 5.4.4
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.31/2551
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน เป็นจ�ำนวน 12,229.02 ล้านบาท
และ 15,092.59 ล้านบาท ตามล�ำดับ
5.6 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2558

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ยอดปลายงวด

1,121.46
146.65
1,268.11
(168.49)
1,099.62

151.85
64.44
216.29
(41.21)
175.08

(255.35)
(79.75)
(335.10)
58.48
(276.62)

1,017.96
131.34
1,149.30
(151.22)
998.08
หน่วย : ล้านบาท

2557
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ยอดปลายงวด

1,152.65
153.58
1,306.23
(93.64)
1,212.59

220.76
30.22
250.98
(85.33)
165.65

(251.95)
(37.15)
(289.10)
10.48
(278.62)

1,121.46
146.65
1,268.11
(168.49)
1,099.62

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายที่เกิดจากรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า จ�ำนวน 151.22 ล้านบาท และ 168.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ และธนาคารมีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
จ�ำนวน 73.56 ล้านบาท และ 63.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาภายใน
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5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2558
ราคาทุน

ยอด
ต้นงวด
293.98
ที่ดิน
515.06
อาคาร
เครื่องใช้ส�ำนักงาน 287.59
เครือ่ งตกแต่งอาคาร 411.71
2.66
ยานพาหนะ
1,511.00
		 รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อม
จ�ำหน่าย
   ราคา   

ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์
ยอด
สุทธิ
ปลายงวด

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

-

(19.78)

274.20

-

-

-

-

274.20

0.92

-

515.98

170.88

26.38

-

197.26

318.72

8.81

(13.71)

282.69

226.10

16.29

(13.49)

228.90

53.79

10.80

-

422.51

259.24

36.04

-

295.28

127.23

2.64

0.01

724.08

773.95

-

(0.01)

2.65

2.63

0.01

-

20.53

(33.50)

1,498.03

658.85

78.72

(13.49)

		 อาคาร จ�ำนวน 515.98 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวน 498.41 ล้านบาท และอาคารที่ท�ำการ
ส�ำนักงานสาขา จ�ำนวน 17.57 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ราคาทุนของทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีจ�ำนวน 12,298 รายการ
มูลค่าคงเหลือตามบัญชี จ�ำนวน 12,175 บาท
หน่วย : ล้านบาท
2557
ราคาทุน

ที่ดิน
อาคาร
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครือ่ งตกแต่งอาคาร
ยานพาหนะ
		 รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์
ยอด
สุทธิ
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

293.98

-

-

293.98

-

-

-

-

293.98

515.06

-

-

515.06

145.13

25.75

-

170.88

344.18

273.09

14.53

(0.03)

287.59

210.89

15.24

(0.03)

226.10

61.49

409.25

3.32

(0.86)

411.71

215.15

44.95

(0.86)

259.24

152.47

2.66

2.62

0.01

2.63

0.03

1,511.00

573.79

85.95

658.85

852.15

2.66
1,494.04

17.85

(0.89)

ค่าเสื่อม
จ�ำหน่าย
   ราคา   

(0.89)

		 อาคาร จ�ำนวน 515.06 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวน 497.49 ล้านบาท และอาคารที่ท�ำการ
ส�ำนักงานสาขา จ�ำนวน 17.57 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ราคาทุนของทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีจ�ำนวน 13,692 รายการ
มูลค่าคงเหลือตามบัญชี จ�ำนวน 13,577 บาท
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หน่วย : ล้านบาท
2558
ยอดต้นงวด
14.63
1.09
11.58
0.40
10.62
38.32

ส่วนปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
ระบบงานคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่ง
รวม

เพิ่มขึ้น
0.99
5.85
2.30
9.14

โอน
(14.63)
(1.09)
(11.58)
(0.40)
(7.92)
(35.62)

ยอดปลายงวด
0.99
5.85
5.00
11.84
หน่วย : ล้านบาท

2557
ยอดต้นงวด
14.63
1.44
25.20
8.69
9.21
59.17

ส่วนปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
ระบบงานคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่ง
รวม

เพิ่มขึ้น
2.86
2.86

โอน
(0.35)
(13.62)
(8.29)
(1.45)
(23.71)

5.9 เงินทดรองจ่ายในการด�ำเนินคดีสุทธิ

ยอดปลายงวด
14.63
1.09
11.58
0.40
10.62
38.32

หน่วย : ล้านบาท
2558
175.23
(175.23)
0.00

เงินทดรองจ่ายในการด�ำเนินคดี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินทดรองจ่ายในการด�ำเนินคดีสุทธิ
5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

2557
198.31
(198.31)
0.00

หน่วย : ล้านบาท
2558
ราคาทุน

สิทธิการเช่า
ระบบงานคอมพิวเตอร์
รวม

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

5.00
143.93
148.93

11.89
11.89

-

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

5.00
0.70
155.82 101.09
160.82 101.79

0.19
17.72
17.91

-

0.89
118.81
119.70

ราคาสุทธิ

4.11
37.01
41.12
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5.10  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
2557
ราคาทุน

สิทธิการเช่า
ระบบงานคอมพิวเตอร์
รวม

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายงวด

5.00
113.55
118.55

30.38
30.38

-

5.00
143.93
148.93

0.52
86.95
87.47

0.18
14.14
14.32

-

0.70
101.09
101.79

5.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อรอเรียกคืน
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่า
		 รวม

ราคาสุทธิ

4.30
42.84
47.14

หน่วย : ล้านบาท
2558
57.95
3.50
309.24
215.40
586.09
(249.75)
(8.01)
328.33

2557
30.16
5.66
256.01
196.80
488.63
(210.12)
(8.03)
270.48

ธนาคารกันส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ค่าเบี้ยประกันภัยรอเรียกคืนและค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อรอเรียกคืนในอัตราเดียว
กับการจัดชั้นหนี้
5.12 เงินรับฝาก
5.12.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

2,344.88
73,556.79
53.00
75,954.67

2,246.79
80,306.27
61.68
82,614.74

เงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
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5.12 เงินรับฝาก (ต่อ)
5.12.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

ในประเทศ
75,954.67
75,954.67

เงินบาท
รวม

2558
ต่างประเทศ
-
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หน่วย : ล้านบาท
รวม
75,954.67
75,954.67

ในประเทศ
82,614.74
82,614.74

2557
ต่างประเทศ
-

รวม
82,614.74
82,614.74

5.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
		 เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินซึ่งออกให้แก่สถาบันการเงินและสัญญาเงินกู้เงินตราต่างประเทศระยะยาว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557 จ�ำนวน 10,455.41 ล้านบาท และ 4,389.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.01-3.525 ต่อปี
5.13.1 ในประเทศ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
2558
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
4,444.26
5,010.00
9,454.26

รวม
4,444.26
5,010.00
9,454.26

2557
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
3,348.38
3,348.38

5.13.2 ต่างประเทศ

เงินยูโร
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
2558
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
1,001.15
1,001.15
-

10,455.41

รวม
1,001.15
1,001.15
10,455.41

2557
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
1,041.38
1,041.38
-

4,389.76

5.14 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
มูลค่ายุติธรรมและจ�ำนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

รวม
3,348.38
3,348.38

2558
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน
0.02
76.47
0.02
76.47

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา
1,117.92
1,117.92

รวม
1,041.38
1,041.38
4,389.76

หน่วย : ล้านบาท
2557
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน
0.01
62.35
0.01
62.35

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา
1,122.24
1,122.24
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5.14 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (ต่อ)
		 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ คือ ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กับราคาวันที่ซื้อหรือขายตราสาร
อนุพันธ์และมีผลก�ำไรจากการปรับมูลค่าเงินตราต่างประเทศ - อนุพันธ์
		 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ คือ ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กับราคาวันที่ขายหรือซื้อตราสาร
อนุพันธ์และมีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินตราต่างประเทศ - อนุพันธ์
5.15 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวม

ในประเทศ
134.61
175.45
310.06

หน่วย : ล้านบาท
2558
ต่างประเทศ
-

รวม
134.61
175.45
310.06

ในประเทศ
234.72
175.45
410.17

2557
ต่างประเทศ
-

รวม
234.72
175.45
410.17

		 เงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จ�ำนวน 134.61 ล้านบาท และ 234.72 ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็น
เงินกู้ยืมจากบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการ ออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหลายฉบับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25-2.00 ต่อปี
ครบก�ำหนดและ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จ�ำนวน 175.45 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากกระทรวงการคลัง
เกิดจากการโอนกิจการส�ำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเมื่อปี 2535 ซึ่งมีทุนจ�ำนวน 250.45 ล้านบาท
ต่อมาเมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2535 ได้โอนจ่ายช�ำระค่าหุน้ ในบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม จ�ำนวน 750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 75 ล้านบาท คงเหลือให้ธนาคารยืมต่อไป จ�ำนวน 175.45 ล้านบาท
5.16 ประมาณการหนี้สิน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จ�ำนวน 1,373.23 ล้านบาท และ 2,278.23 ล้านบาท ตามล�ำดับ ประกอบด้วย
5.16.1 ผลประโยชน์พนักงาน
				 ธนาคารประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ทจี่ า่ ยให้แก่พนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุ ธนาคารประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึง่ ต้องใช้ขอ้ สมมติฐานทางการเงิน เช่น อัตราคิดลด เงินเดือนพนักงาน และปัจจัยอืน่ ๆ และข้อสมมติฐาน
ด้านประชากรศาสตร์ เช่น อัตรามรณะ อัตราการลาออก เป็นต้น โดยมีภาระการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับต้นทุนบริการในอดีตของธนาคาร
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 128.23 ล้านบาท ซึ่งธนาคารปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2554
ตามบันทึกข้อความด่วนทีส่ ดุ จาก กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค 0805.1/ว.95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2554 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
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5.16 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)
5.16.1 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
				 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุส�ำหรับ
ต้นทุนบริการในอดีต และต้นทุนบริการในงวดปัจจุบัน จ�ำนวน 279.19 ล้านบาท และ 245.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ยอดต้นงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบัน *
ต้นทุนดอกเบี้ย *
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างงวด
ยอดสิ้นงวด

2558
245.48
24.34
17.04
(7.67)
279.19

2557
210.34
25.07
16.31
(6.24)
245.48

* แสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
			 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ ดังนี้
				 อัตราการขึ้นเงินเดือน
6.5%
				 อัตราการลาออกเฉลี่ย
3.0%
				 อัตราการคิดลด		
2.38% - 4.27%
5.16.2 ส�ำรองค่าใช้จ่ายตราสารอนุพันธ์
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีส�ำรองค่าใช้จ่ายตราสารอนุพันธ์ จ�ำนวน 1,094.04 ล้านบาท และ 2,032.75
ล้านบาท ตามล�ำดับ (หมายเหตุ 5.31.2)
				 ธนาคารทบทวนประมาณการส�ำรองค่าใช้จ่ายตราสารอนุพันธ์ เนื่องจากศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษา ท�ำให้มีการกลับ
รายการส�ำรองดังกล่าว จ�ำนวน 938.71 ล้านบาท
5.17 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
รวม

2558
592.41
7.12
8.52
608.05

2557
497.45
0.11
12.22
509.78

5.18 เงินอุดหนุนจากส�ำนักงบประมาณ
5.18.1 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มียอดคงค้างต�่ำกว่า 500,000 บาท
				 ธนาคารได้รับงบประมาณด�ำเนินการโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มียอดคงค้าง
ต�่ำกว่า 500,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 จ�ำนวน 1.67 ล้านบาท เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2556
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5.18 เงินอุดหนุนจากส�ำนักงบประมาณ (ต่อ)
5.18.1 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มียอดคงค้างต�่ำกว่า 500,000 บาท (ต่อ)
				 การเบิกเงินสนับสนุนโครงการพักหนีเ้ กษตรกรรายย่อยและประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ ยี อดคงค้างต�ำ่ กว่า 500,000 บาท
ธนาคารได้ทยอยบันทึกรับรู้เป็นรายได้ชดเชย ตามค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,500 บาทต่อราย โดยในงวดสิบสองเดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมียอดเงินอุดหนุนคงเหลือ 1.57 ล้านบาท
5.18.2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก (สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement
Loan : PIL))
				 ธนาคารได้รับงบประมาณด�ำเนินการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก (สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต)
จ�ำนวน 205.00 ล้านบาท เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 โดยแบ่งเป็น
					
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร จ�ำนวน				
45.00 ล้านบาท
					
- สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงาน จ�ำนวน			
160.00 ล้านบาท
				 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ธนาคารได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ จ�ำนวน 10.00 ล้านบาท และวันที่ 14
ตุลาคม 2557 จ�ำนวน 92.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
					
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร จ�ำนวน				
22.50 ล้านบาท
					
- สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงาน จ�ำนวน			
80.00 ล้านบาท
				 การเบิกเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก (สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity
Improvement Loan : PIL)) ธนาคารได้ทยอยบันทึกรับรู้เป็นรายได้ชดเชย ดังนี้
					
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร ค่าใช้จ่าย 15,000.00 บาทต่อกิจการ โดยในงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ธนาคารรับรูร้ ายได้จำ� นวน 0.89 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมียอดเงินอุดหนุนคงเหลือ 21.48 ล้านบาท
					
- สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงาน ค่าใช้จ่าย 40,000.00 บาทต่อกิจการ โดยในงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารรับรู้รายได้ จ�ำนวน 32.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมียอดเงินอุดหนุนคงเหลือ
42.40 ล้านบาท
5.19 หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้-กรมสรรพากร
เจ้าหนี้อื่น
เงินประกัน
อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2558
246.65
1.81
306.78
133.00
276.00
964.24

2557
477.03
2.89
388.50
145.51
82.87
1,096.80

5.20 ทุนเรือนหุ้น
		 ธนาคารได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2545 โดยได้รับโอนหุ้นของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม จ�ำนวน 28 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 2,800 ล้านบาท
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5.20 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
ทุนจดทะเบียน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน
30,000 ล้านบาท และจ�ำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 20,000 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีทุนที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว จ�ำนวน 163.81 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น
จ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,380.82 ล้านบาท ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ จ�ำนวน 2,625.82 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นในอัตรา
ร้อยละ 98.63 (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 อนุมัติเพิ่มทุนให้ ธพว. จ�ำนวน 2,000
ล้านบาท ราคาขายหุ้นละ 100 บาท แต่ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นขายในราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มูลค่าหุ้นละ
27.58 บาทโดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ธนาคารได้รับจัดสรรเงินเพิ่มทุนงวดที่ 1 จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท จากกระทรวงการคลัง
คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นสามัญ 36.26 ล้านหุ้น)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีทุนที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว จ�ำนวน 127.55 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,755 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นในอัตราร้อยละ 98.24
5.21 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หน่วย : ล้านบาท
2558

ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม

ยอด
ต้นงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

7.34
7.34

17.71
17.71

2557
ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

25.05
25.05

(1.26)
(1.26)

การเปลี่ยนแปลง           
ยอด
ในระหว่างงวด
ปลายงวด

8.60
8.60

5.22 รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

7.34
7.34

หน่วย : ล้านบาท
2558
309.96
209.84
4,837.79
69.43
5,427.02

2557
147.27
129.99
4,697.70
94.11
5,069.07
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5.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
2558
2,520.85
190.41
2.05
0.01
2,713.32

5.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
- อื่น ๆ
		 รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2557
2,219.91
142.32
3.68
0.01
2,365.92

หน่วย : ล้านบาท

2558

2557

9.53
340.79
350.32
(73.95)
276.37

11.77
212.39
224.16
(59.21)
164.95

5.25 ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ก�ำไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- ก�ำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต
		 รวม

2558

2557

10.66
10.66

(1.12)
(1.12)
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5.26 ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
- เงินกู้ยืม
- หนี้สินอื่น
		 รวม

2558

2557

(2.13)
(2.13)

1.59
1.09
2.68

5.27 ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

ก�ำไรจากการด้อยค่า
- เงินลงทุนทั่วไป
		 รวม

หน่วย : ล้านบาท
2558

2557

15.88
15.88

40.31
40.31

5.28 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จ�ำนวน 947.66 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการโอนกลับรายการโบนัสค้างจ่าย จ�ำนวน 313.13
ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและตั้งค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2556 และ ปี 2557
5.29 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า รวมทัง้ ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีท้ รี่ วมอยูใ่ นก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
		 รวม

2558
1,437.98
1.17
1,439.15

2557
937.51
937.51
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5.30 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารส�ำคัญนีเ้ ป็นผลประโยชน์ทจี่ า่ ยให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของธนาคาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันผลประโยชน์ในโครงการเกษียณอายุ และค่าตอบแทน
กรรมการ
หน่วย : ล้านบาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		 รวม

2558

2557

28.73
6.21
23.68
58.62

31.23
3.89
18.62
53.74

5.31 สัญญาเช่าระยะยาว ประกอบด้วย
5.31.1 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน ธนาคารได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร เพื่อใช้เป็นส�ำนักงานสาขา และสัญญาเช่ารถยนต์ และ
อุปกรณ์จ�ำนวนหลายสัญญา ธนาคารมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าเครื่องใช้ส�ำนักงาน
		 รวม

ภายใน  1  ปี
32.35
48.94
49.18
130.47

2558
เกิน  1-5 ปี เกิน  5 ปี ขึ้นไป
36.10
134.16
49.95
220.21
-

รวม
68.45
183.10
99.13
350.68
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
		 รวม

ภายใน  1  ปี
28.46
9.67
38.13

2557
เกิน  1-5 ปี เกิน  5 ปี ขึ้นไป
14.58
4.45
19.03
-

รวม
43.04
14.12
57.16
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5.31 สัญญาเช่าระยะยาว ประกอบด้วย (ต่อ)
5.31.2 สัญญาบริการ ธนาคารได้ท�ำสัญญาบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

ประเภท
สัญญาบริการ
		 รวม

ภายใน  1  ปี
10.41
10.41

2558
เกิน  1-5 ปี เกิน  5 ปี ขึ้นไป
-
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หน่วย : ล้านบาท
รวม
10.41
10.41

หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สัญญาบริการ
		 รวม

ภายใน  1  ปี
23.40
23.40

2557
เกิน  1-5 ปี เกิน  5 ปี ขึ้นไป
-

5.32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
5.32.1 ภาระผูกพัน

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
การค�้ำประกันอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
		 - สัญญาซื้อ
		 - สัญญาขาย
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศทันที
รวมภาระผูกพันอื่น
		 รวมทั้งสิ้น

รวม
23.40
23.40

หน่วย : ล้านบาท
2558
15.00

2557
15.82
37.68

310.57

430.72

1,080.32
36.09
1.52
1,428.50
1,443.50

1,105.75
16.50
1,552.97
1,606.47

5.32.2 คดีฟ้องร้อง
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีโดยไม่สามารถก�ำหนดค่าเสียหายที่จะ
ต้องชดใช้เป็นจ�ำนวนเงินที่แน่นอนได้ จ�ำนวน 51 คดี ทุนทรัพย์รวม 2,278.55 ล้านบาท และ 135.74 ล้านเหรียญสหรัฐ
		
ซึ่งในจ�ำนวน 51 คดี มีจ�ำนวน 3 คดี ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งยื่นฟ้องธนาคารฐานผิดสัญญาตราสารอนุพันธ์โดยมี
ทุนทรัพย์รวมจ�ำนวน 1,074.01 ล้านบาท และ 135.74 ล้านเหรียญสหรัฐ คดีอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ โดยธนาคารได้ประเมินผล
เสียหายโดยบันทึกไว้ในประมาณการหนี้สิน (หมายเหตุ 5.16.2)
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5.33 การน�ำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ธนาคารได้นำ� นโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมมาถือปฏิบตั ซิ งึ่ เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติในตลาด
หลักระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ในกรณีไม่มีตลาดหลัก ใช้ราคาตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่สามารถเข้าท�ำรายการได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารจัดล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - อัตราแลกเปลี่ยน
เงินลงทุนเผื่อขาย
		 รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - อัตราแลกเปลี่ยน
		 รวมหนี้สินทางการเงิน

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2558
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

รวม

2,470.61
2,470.61

0.02
0.02

0.02
2,470.61
2,470.63

-

76.47
76.47

76.47
76.47

การก�ำหนดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
		 ระดับ 1 - ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
		 ระดับ 2 - มูลค่าที่ได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากตลาด (Observable data)
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
		 ระดับ 3 - มูลค่าที่ได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีในตลาด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบ
			
ส�ำคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
			
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจัดเป็นระดับ 2 เป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาด ราคาเสนอ
ของนายหน้าหรือตัวแทน ราคาซื้อขายของรายการที่คล้ายคลึงกัน หรือราคาที่ค�ำนวณจากแบบจ�ำลองโดยใช้ข้อมูลที่หาได้จากตลาด
(Observable Market Data) ปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่ค้าแต่ละราย
5.34 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้จัดการผู้รับมอบอ�ำนาจ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
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ท�ำเนียบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ปี 2545

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
3. นายบรรพต หงษ์ทอง
4. นายชาญชัย มุสิกนิศากร
5. นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ
6. นายอุตตม สาวนายน
7. นายสันติ วิลาสศักดานนท์
8. นายยงยศ ปาละนิติเสนา
9. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
10. นายส�ำราญ ภูอนันตานนท์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2546

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
3. นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ
4. นายชาญชัย มุสิกนิศากร
5. นายอุตตม สาวนายน
6. นายสันติ วิลาสศักดานนท์
7. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
8. นายยงยศ ปาละนิติเสนา
9. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2547

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
3. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
4. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
5. นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ
6. นายอุตตม สาวนายน
7. นางอัญชลี ชวนิชย์
8. ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ชลากรกุล
9. นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ
10. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
11. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2548

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
3. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
4. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
5. นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ
6. นายอุตตม สาวนายน
7. นางอัญชลี ชวนิชย์
8. ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ชลากรกุล
9. นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ
10. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
11. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2549

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
2. นายสมชัย สัจจพงษ์
3. นายด�ำริ สุโขธนัง
4. นายเทวัญ วิชิตะกุล
5. นายสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน
6. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
7. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2550

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
2. นายสมชัย สัจจพงษ์
3. นายเทวัญ วิชิตะกุล
4. นายด�ำริ สุโขธนัง
5. นายสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน
6. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
7. นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์
8. นายกงกฤช หิรัญกิจ
9. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
10. นางสุกัญญา จันทรปรรณิก
11. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2551

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
2. นายพิชิต อัคราทิตย์
3. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
4. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
5. นายธนิต โสรัตน์
6. นายปราโมทย์ วิทยาสุข
7. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
8. นายวิชญะ วิถีธรรม
9. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
10. นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการธนาคาร ปี 2552

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
2. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
3. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
4. นายปราโมทย์ วิทยาสุข
5. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
6. นายวิชญะ วิถีธรรม
7. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
8. ดร.ธนิต โสรัตน์
9. นายอดุลย์ เลาหพล
10. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
11. นายโสฬส สาครวิศว

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2555

ล�ำดับ รายชื่อ
1. ดร.นริศ ชัยสูตร
2. นายพิชัย ชุณหวชิร
3. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
4. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
5. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
6. นางวณี ทัศนมณเฑียร
7. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
8. นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์
9. นายอดุลย์ เลาหพล
10. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
11. นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2553

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
2. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
3. นายปราโมทย์ วิทยาสุข
4. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
5. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
6. ดร.ธนิต โสรัตน์
7. นายอดุลย์ เลาหพล
8. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
9. นายโสฬส สาครวิศว

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2554

ล�ำดับ รายชื่อ
1. ดร.นริศ ชัยสูตร
2. นายพิชัย ชุณหวชิร
3. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
4. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
5. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
6. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
7. นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์
8. นางวณี ทัศนมณเฑียร
9. นายอดุลย์ เลาหพล
10. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
11. นายโสฬส สาครวิศว

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2556

ล�ำดับ รายชื่อ
1. ดร.นริศ ชัยสูตร
2. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
3. นายพิชัย ชุณหวชิร
4. นายกฤษฎา อุทยานิน
5. ดร.สมชาย หาญหิรัญ
6. ดร.ปฏิมา จิระแพทย์
7. นายวิทยา สุริยะวงค์
8. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
9. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
10. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2557

ล�ำดับ รายชื่อ
1. นางสาลินี วังตาล
2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
3. นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา
4. นายวิทยา สุริยะวงค์
5. นางพรรณขนิตตา บุญครอง
6. นายลวรณ แสงสนิท
7. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
8. ดร.สมชาย หาญหิรัญ
9. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
10. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
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ท�ำเนียบสาขา
ส�ำนักงานใหญ่

310 อาคาร SME Bank Tower
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2265 3000
โทรสาร 0 2265 4000
ส�ำนักงานพหลโยธิน
310 อาคาร SME Bank Tower
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2265 4944-58
โทรสาร 0 2265 4959
E-mail: Phahonyothin@smebank.co.th

ภูมิภาค 1
7/1-4 ถ.เชียงใหม่ล�ำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053 413 103-5, 053 412 975,
053 413 010, 053 218 038-9
โทรสาร 053 413 112
E-mail: Chiangmai@smebank.co.th

เขต 1

7/1-4 ถ.เชียงใหม่ล�ำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053 413 103-5, 053 412 975,
053 413 010, 053 218 038-9
โทรสาร 053 413 112
E-mail: Chiangmai@smebank.co.th
เชียงใหม่
7/1-4 ถ.เชียงใหม่ล�ำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053 413 103-5, 053 412 975,
053 413 010, 053 218 038-9
โทรสาร 053 413 112
E-mail: Chiangmai@smebank.co.th
แม่ฮ่องสอน
21 ถ.ขุมลุมประพาส ต.จองค�ำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 053 614 500-2
โทรสาร 053 614 503
E-mail: Maehongson@smebank.co.th

ล�ำพูน
416 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองล�ำพูน
จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 053 533 114, 053 533 095,
053 532 925
โทรสาร 053 531 470
E-mail: Lamphun@smebank.co.th

เขต 2

450/29-32 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053 718 504, 053 714 096,
053 714 501
โทรสาร 053 711 915
E-mail: Chiangrai@smebank.co.th
เชียงราย
450/29-32 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053 718 504, 053 714 096,
053 714 501
โทรสาร 053 711 915
E-mail: Chiangrai@smebank.co.th
พะเยา
286/22 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต�๋ำ อ. เมือง
จ.พะเยา 56000
โทร. 054 480 222-3
โทรสาร 054 485 989
E-mail: Phayao@smebank.co.th
แม่สาย
825/2 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57000
โทร. 053 734 494-6
โทรสาร 053 734 497
E-mail: Maesai@smebank.co.th

เขต 3

292-294 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ล�ำปาง-งาว ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทร. 054 821 549-53
โทรสาร 054 821 548
E-mail: Lampang@smebank.co.th
ล�ำปาง
292-294 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ล�ำปาง-งาว ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทร. 054 821 549-53
โทรสาร 054 821 548
E-mail: Lampang@smebank.co.th
แพร่
303/20-21 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทร. 054 533 997, 054 628 010-2
โทรสาร 054 533 996
E-mail: Phrae@smebank.co.th
น่าน
226/6 หมู่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 772 500-2
โทรสาร 054 772 503
E-mail: Nan@smebank.co.th

เขต 4

642, 644 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 055 773 205-8
โทรสาร 055 773 209
E-mail: Kamphaengphet@smebank.co.th
ก�ำแพงเพชร
642, 644 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 055 773 205-8
โทรสาร 055 773 209
ภูมิภาค 2
E-mail: Kamphaengphet@smebank.co.th
สุโขทัย
292-294 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ล�ำปาง-งาว ต.พระบาท 1, 1/2-3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
จ.สุโขทัย 64000
โทร. 054 821 549-53
โทร. 055 616 166-7
โทรสาร 054 821 548
โทรสาร 055 616 168
E-mail: Lampang@smebank.co.th
E-mail: Sukhothai@smebank.co.th
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ตาก
120, 120/1 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000
โทร. 055 517 502, 055 514 002-3
โทรสาร 055 514 004
E-mail: Tak@smebank.co.th

เขต 5

838 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055 221 575-6
โทรสาร 055 304 554
E-mail: Phitsanulok@smebank.co.th
พิษณุโลก
838 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055 221 575-6
โทรสาร 055 304 554
E-mail: Phitsanulok@smebank.co.th
พิจิตร
42/1-42/2 ถ.ราษฎร์เกษมอุทิศ.ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 056 616 550-2
โทรสาร 056 616 553
E-mail: Phichit@smebank.co.th
เพชรบูรณ์
4/13-14 ถ.สามัคคีชัย
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 056 720 821-2, 056 720 922
โทรสาร 056 713 187
E-mail: Phetchabun@smebank.co.th
อุตรดิตถ์
20/22-23 ถ.เจษฎาบดินทร์เหนือ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055 411 872-3
โทรสาร 055 411 874
E-mail: Uttaradit@smebank.co.th

นครสวรรค์
919/28, 111 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 056 220 877-8, 056 232 976, 056 231 336
โทรสาร 056 220 879
E-mail: Nakhonsawan@smebank.co.th
อุทัยธานี
137 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 056 571 401-3
โทรสาร 056 571 404
E-mail: Uthaithani@smebank.co.th
ชัยนาท
68/3-4 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
โทร. 056 416 741-3, 056 414 023, 056 414 050
โทรสาร 056 416 744
E-mail: Chainat@smebank.co.th

ภูมิภาค 4
497/1-3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043 343 580-3, 043 393 889
โทรสาร 043 393 888
E-mail: Khonkaen@smebank.co.th

เขต 7

497/1-3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043 343 580-3, 043 393 889
โทรสาร 043 393 888
E-mail: Khonkaen@smebank.co.th
ขอนแก่น
497/1-3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043 343 580-3, 043 393 889
โทรสาร 043 393 888
E-mail: Khonkaen@smebank.co.th
ภูมิภาค 3
ชุมแพ
919/28, 111 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก 1207, 1208 หมู่ 15 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 056 220 877-8, 056 232 976, 056 231 336 โทร. 043 313 091-2, 043 384 091
โทรสาร 043 311 323
โทรสาร 056 220 879
E-mail: Chumpae@smebank.co.th
E-mail: Nakhonsawan@smebank.co.th
ชัยภูมิ
เขต 6
919/28, 111 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก 69/23-24 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 056 220 877-8, 056 232 976, 056 231 336 โทร. 044 813 334-6
โทรสาร 044 813 337
โทรสาร 056 220 879
E-mail: Chaiyaphum@smebank.co.th
E-mail: Nakhonsawan@smebank.co.th

เลย
87/13 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
42000
โทร. 042 833 785-7
โทรสาร 042 833 788
E-mail: Loei@smebank.co.th

เขต 8

751/10-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044 262 418-20, 044 251 050-51
โทรสาร 044 262 418
E-mail: Nakhonratchasima@smebank.co.th
นครราชสีมา
751/10-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044 262 418-20, 044 251 050-51
โทรสาร 044 262 418
E-mail: Nakhonratchasima@smebank.co.th
ปากช่อง
71/4 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 044 313 142, 044 313 555, 044 313 135
โทรสาร 044 313 546
E-mail: Pakchong@smebank.co.th
บุรีรัมย์
37/41-42 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 044 625 536-8
โทรสาร 044 625 535
E-mail: Buriram@smebank.co.th

ภูมิภาค 5
499/3-5 หมู่ 7 ถ.รอบเมือง ซ.บ้านโนนพิบูลย์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042 211 844-6
โทรสาร 042 211 847
E-mail: Udonthani@smebank.co.th

เขต 9

499/3-5 หมู่ 7 ถ.รอบเมือง ซ.บ้านโนนพิบูลย์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042 211 844-6
โทรสาร 042 211 847
E-mail: Udonthani@smebank.co.th
อุดรธานี
499/3-5 หมู่ 7 ถ.รอบเมือง ซ.บ้านโนนพิบูลย์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042 211 844-6
โทรสาร 042 211 847
E-mail: Udonthani@smebank.co.th
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หนองคาย
899/1-2 หมู่ 5 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.โพธิ์ชัย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทร. 042 414 111-3
โทรสาร 042 414 114
E-mail: Nongkhai@smebank.co.th
หนองบัวล�ำภู
3/1-2 ถ.วิริโยธิน ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทร. 042 312 400, 042 312 700, 042 312 800
โทรสาร 042 312 875
E-mail: Nongbualamphu@smebank.co.th

เขต 10

228/8 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 042 730 960-2, 042 716 534
โทรสาร 042 716 764
E-mail: Sakonnakhon@smebank.co.th
สกลนคร
228/8 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 042 730 960-2, 042 716 534
โทรสาร 042 716 764
E-mail: Sakonnakhon@smebank.co.th
สว่างแดนดิน
909 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 042 722 515-7
โทรสาร 042 722 518
E-mail: Sawangdaendin@smebank.co.th
นครพนม
764/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม 48000
โทร. 042 516 340-2
โทรสาร 042 516 343
E-mail: Nakhonphanom@smebank.co.th

ภูมิภาค 6
85/3-4 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
โทร. 045 715 551-3
โทรสาร 045 715 554
E-mail: Yasothon@smebank.co.th

เขต 11

199/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042 630 928-30
โทรสาร 042 612 889
E-mail: Mukdahan@smebank.co.th

มุกดาหาร
199/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042 630 928-30
โทรสาร 042 612 889
E-mail: Mukdahan@smebank.co.th
ยโสธร
85/3-4 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
โทร. 045 715 551-3
โทรสาร 045 715 554
E-mail: Yasothon@smebank.co.th
กาฬสินธุ์
1/8 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043 812 446-7, 043 812 442
โทรสาร 043 812 424
E-mail: Kalasin@smebank.co.th
อ�ำนาจเจริญ
76 หมู่ 12 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
โทร. 045 452 526-8
โทรสาร 045 452 529
E-mail: Amnatcharoen@smebank.co.th

เขต 12

78 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043 511 100, 043 514 666,
043 514 775, 043 519 538-9
โทรสาร 043 514 535
E-mail: Roiet@smebank.co.th
ร้อยเอ็ด
78 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043 511 100, 043 514 666,
043 514 775, 043 519 538-9
โทรสาร 043 514 535
E-mail: Roiet@smebank.co.th
มหาสารคาม
453, 453/1 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 043 741 211-3
โทรสาร 043 741 214
E-mail: Mahasarakham@smebank.co.th
สุรินทร์
297/4 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 044 713 141-2, 044 713 725-6
โทรสาร 044 713 143
E-mail: Surin@smebank.co.th
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เขต 13

756/4 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045 284 403, 045 317 124-5
โทรสาร 045 284 404
E-mail: Ubonratchathani@smebank.co.th
อุบลราชธานี
756/4 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045 284 403, 045 317 124-5
โทรสาร 045 284 404
E-mail: Ubonratchathani@smebank.co.th
เดชอุดม
439 หมู่ 5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี 34160
โทร. 045 361 870, 045 362 670, 045 362 460
โทรสาร 045 361 240
E-mail: Detudom@smebank.co.th
ศรีสะเกษ
26/13 หมู่ 2 ถ.ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045 617 880-2, 045 610 031
โทรสาร 045 617 883
E-mail: Sisaket@smebank.co.th

ภูมิภาค 7
289 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 501 584-5
โทรสาร 035 501 575
E-mail: Suphanburi@smebank.co.th

เขต 14

289 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 501 584-5
โทรสาร 035 501 575
E-mail: Suphanburi@smebank.co.th
สุพรรณบุรี
289 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 501 584-5
โทรสาร 035 501 575
E-mail: Suphanburi@smebank.co.th
กาญจนบุรี
130, 132 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034 514 092-3, 034 514 101
โทรสาร 034 514 102
E-mail: Kanchanaburi@smebank.co.th
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ลพบุรี
41/29-30 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036 784 445-7
โทรสาร 036 784 448
E-mail: Lopburi@smebank.co.th
สิงห์บุรี
155/59-60 หมู่ 7 ต.บางมัญ (บางพุทรา) อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 036 524 678-80
โทรสาร 036 524 166
E-mail: Singburi@smebank.co.th

เขต 16

5/74-75 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 1991-2
โทรสาร 0 2525 1949
E-mail: Nonthaburi@smebank.co.th
นนทบุรี
5/74-75 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 1991-2
โทรสาร 0 2525 1949
E-mail: Nonthaburi@smebank.co.th
เขต 15
บางบัวทอง
58/9-10 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
88/12-13 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 035 345 334-6
โทร. 0 2571 2335-6, 0 2571 2342
โทรสาร 035 345 337
โทรสาร 0 2571 2343
E-mail: Ayutthaya@smebank.co.th
E-mail: Bangbuathong@smebank.co.th
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
58/9-10 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
40/40-42 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บางปรอก
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 035 345 334-6
โทร. 0 2581 7100-2, 0 2581 2914
โทรสาร 035 345 337
โทรสาร 0 2581 7103
E-mail: Ayutthaya@smebank.co.th
E-mail: Pathumthani@smebank.co.th
สระบุรี
รังสิต
88/24 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง
132/15-17 ถ.ล�ำลูกกา ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา
จ.สระบุรี 18000
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 036 221 112, 036 221 142, 036 231 121-2 โทร. 0 2900 7244-6
โทรสาร 036 221 254
โทรสาร 0 2900 7247
E-mail: Saraburi@smebank.co.th
E-mail: Rangsit@smebank.co.th
อ่างทอง
เขต 17
14/5-6 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมือง 497 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
จ.อ่างทอง 14000
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 035 625 116, 035 625 106, 035 625 198 โทร. 0 2172 9680-2
โทรสาร 035 625 207
โทรสาร 0 2172 9683
E-mail: Angthong@smebank.co.th
E-mail: Latkrabang@smebank.co.th
นครนายก
ลาดกระบัง
ข2-251/27-28 ถ.นครนายก-รังสิต ต.นครนายก 497 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
อ.นครนายก จ.นครนายก 26000
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 037 315 659-60, 037 316 161-2
โทร. 0 2172 9680-2
โทรสาร 037 316 164
โทรสาร 0 2172 9683
E-mail: Nakhonnayok@smebank.co.th
E-mail: Latkrabang@smebank.co.th
จตุจักร
ภูมิภาค 8
1694, 1696 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
5/74-75 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
โทร. 0 2513 8226-7, 0 2513 8214
จ.นนทบุรี 11000
โทรสาร 0 2513 8215
โทร. 0 2525 1991-2
E-mail: Chatuchak@smebank.co.th
โทรสาร 0 2525 1949
E-mail: Nonthaburi@smebank.co.th

ปิ่นเกล้า
1/79 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2434 9211, 0 2434 9178-9,
0 2265 3227-32
โทรสาร 0 2434 9177
E-mail: Pinklao@smebank.co.th

เขต 18

458/14-15 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2702 5830-2
โทรสาร 0 2702 5833
E-mail: Samutprakan@smebank.co.th
สมุทรปราการ
458/14-15 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2702 5830-2
โทรสาร 0 2702 5833
E-mail: Samutprakan@smebank.co.th
พระประแดง
105/11 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0 2462 8433-5
โทรสาร 0 2462 8436
E-mail: Prapradang@smebank.co.th
สุขุมวิท 62
2150/9 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2311 1819-22
โทรสาร 0 2311 1821
E-mail: Sukhumvit@smebank.co.th

ภูมิภาค 9
51/15-16 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038 784 171, 038 285 630-1
โทรสาร 038 784 172
E-mail: Chonburi@smebank.co.th

เขต 19

51/15-16 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038 784 171, 038 285 630-1
โทรสาร 038 784 172
E-mail: Chonburi@smebank.co.th

รายงานประจำ�ปี 2558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ชลบุรี
51/15-16 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038 784 171, 038 285 630-1
โทรสาร 038 784 172
E-mail: Chonburi@smebank.co.th
ปราจีนบุรี
173/7-8 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 037 216 818-9, 037 216 838
โทรสาร 037 216 820
E-mail: Prachinburi@smebank.co.th
ฉะเชิงเทรา
182-184 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038 812 642-3, 038 513 363, 038 535 915
โทรสาร 038 535 082
E-mail: Chachoengsao@smebank.co.th
พัทยา
245/155-156 หมู่ 9 ถ.พัทยาสาย 3
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 038 416 805-7
โทรสาร 038 416 808
E-mail: Pattaya@smebank.co.th

ตราด
87/1-2 ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 039 523 162, 039 523 244, 039 523 686
โทรสาร 039 523 656
E-mail: Trat@smebank.co.th

ภูมิภาค 10
28/29-30 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 258 405-6, 034 218 661-2,
034 275 765
โทรสาร 034 218 663
E-mail: Nakhonpathom@smebank.co.th

เขต 21

28/29-30 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 258 405-6, 034 218 661-2,
034 275 765
โทรสาร 034 218 663
E-mail: Nakhonpathom@smebank.co.th
นครปฐม
28/29-30 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
เขต 20
โทร. 034 258 405-6, 034 218 661-2,
51/32 หมู่ 3 ถ.สาย 36 ต.ทับมา อ.เมือง
034 275 765
จ.ระยอง 21000
โทร. 038 622 221, 038 622 258, 038 622 367 โทรสาร 034 218 663
E-mail: Nakhonpathom@smebank.co.th
โทรสาร 038 621 191
อ้อมน้อย
E-mail: Rayong@smebank.co.th
219/1277-1278 หมู่ 12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
ระยอง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
51/32 หมู่ 3 ถ.สาย 36 ต.ทับมา อ.เมือง
โทร. 0 2812 8785-6, 0 2812 8800
จ.ระยอง 21000
โทร. 038 622 221, 038 622 258, 038 622 367 โทรสาร 0 2812 8787
E-mail: Aomnoi@smebank.co.th
โทรสาร 038 621 191
สมุทรสาคร
E-mail: Rayong@smebank.co.th
927/302-303 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
สระแก้ว
จ.สมุทรสาคร 74000
318, 320 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
โทร. 034 811 478-80, 034 811 386-7
จ.สระแก้ว 27000
โทรสาร 034 811 481
โทร. 037 421 974-6
E-mail: Samutsakhon@smebank.co.th
โทรสาร 037 421 977
สมุทรสงคราม
E-mail: Sakaeo@smebank.co.th
129/11-12 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง
จันทบุรี
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
35/119 หมู่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทมิตร
โทร. 034 723 661-2, 034 713 085
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรสาร 034 723 663
โทร. 039 324 562-3
E-mail: Samutsongkhram@smebank.co.th
โทรสาร 039 313 216
E-mail: Chanthaburi@smebank.co.th
เขต 22
260 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000
โทร. 032 311 142-3, 032 338 958
โทรสาร 032 311 090
E-mail: Ratchaburi@smebank.co.th
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ราชบุรี
260 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000
โทร. 032 311 142-3, 032 338 958
โทรสาร 032 311 090
E-mail: Ratchaburi@smebank.co.th
บ้านโป่ง
178-180 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
โทร. 032 222 820-2
โทรสาร 032 210 789
E-mail: Banpong@smebank.co.th
เพชรบุรี
45, 47 ถ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 032 410 301-2
โทรสาร 032 410 303
E-mail: Phetchaburi@smebank.co.th
ประจวบคีรีขันธ์
197 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 032 604 431-3
โทรสาร 032 604 434
E-mail: Prachuapkhirikhan@smebank.co.th
หัวหิน
22/52-53 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032 516 690-2
โทรสาร 032 516 693
E-mail: Huahin@smebank.co.th

ภูมิภาค 11
60/4-6 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077 275 501
โทรสาร 077 275 500
E-mail: Suratthani@smebank.co.th

เขต 23

60/4-6 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077 275 501
โทรสาร 077 275 500
E-mail: Suratthani@smebank.co.th
สุราษฎร์ธานี
60/4-6 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077 275 501
โทรสาร 077 275 500
E-mail: Suratthani@smebank.local
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ภูมิภาค 12

สงขลา
20/60-61 หมู่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
434 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
โทร. 074 380 333, 074 380 033, 074 380 035
จ.สงขลา 90110
โทรสาร 074 380 071
โทร. 074 247 451-3
E-mail: Songkhla@smebank.co.th
โทรสาร 074 247 454
ปัตตานี
E-mail: Hatyai@smebank.co.th
400/22-23 หมู่ 4 ถ.หนองจิก-ปัตตานี ต.รูสะมิแล
เขต 25
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
70/34-35 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง
โทร. 073 450 801-2
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรสาร 073 450 803
โทร. 075 357 301-3, 075 318 900-1
E-mail: Pattani@smebank.co.th
โทรสาร 075 357 304
E-mail: Nakhonsithammarat@smebank.co.th ยะลา
277-279 ถ.เปรมจิตต์-สุรพันธ์ ต.สะเตง อ.เมือง
นครศรีธรรมราช
จ.ยะลา 95000
70/34-35 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง
โทร. 073 224 458-9, 073 224 430
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรสาร 073 224 460
โทร. 075 357 301-3, 075 318 900-1
E-mail: Yala@smebank.co.th
โทรสาร 075 357 304
E-mail: Nakhonsithammarat@smebank.co.th นราธิวาส
153/8-9 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง
เขต 24
ทุ่งสง
32/175-176 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต 47/1 หมู่ 2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 073 532 752-5
จ.ภูเก็ต 83000
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรสาร 073 532 751 ต่อ 108
โทร. 076 217 009, 076 218 268, 076 214 719 โทร. 075 424 300-2
E-mail: Narathiwat@smebank.co.th
โทรสาร 076 355 929
โทรสาร 075 424 303
E-mail: Phuket@smebank.co.th
E-mail: Thungsong@smebank.co.th
ภูเก็ต
พัทลุง
32/175-176 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต 284/7-8 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
จ.พัทลุง 93000
โทร. 076 217 009, 076 218 268, 076 214 719 โทร. 074 616 214-5, 074 616 253
โทรสาร 076 355 929
โทรสาร 074 616 254
E-mail: Phuket@smebank.co.th
E-mail: Patthalung@smebank.co.th
พังงา
สตูล
68/9-10 หมู่ 3 ถ.พังงา-ทับปุด ต.ถ�้ำน�้ำผุด
483/1-2 หมู่ 7 ถ.ยนตรการก�ำธร ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 076 460 777-9
โทร. 074 725 190-2
โทรสาร 076 460 780
โทรสาร 074 725 193
E-mail: Phangnga@smebank.co.th
E-mail: Satun@smebank.co.th
กระบี่
เขต 26
50/6-7 ถ.กระบี่-เขาทอง ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
434 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.กระบี่ 81000
จ.สงขลา 90110
โทร. 075 621 076, 075 632 450, 075 632 470 โทร. 074 247 451-3
โทรสาร 075 621 102
โทรสาร 074 247 454
E-mail: Krabi@smebank.co.th
E-mail: Hatyai@smebank.co.th
ตรัง
หาดใหญ่
3/9 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 434 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
โทร. 075 217 911-2
จ.สงขลา 90110
โทรสาร 075 217 913
โทร. 074 247 451-3
E-mail: Trang@smebank.co.th
โทรสาร 074 247 454
E-mail: Hatyai@smebank.co.th
เกาะสมุย
115/25-26 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 077 427 286-7, 077 427 282
โทรสาร 077 427 446
E-mail: Kosamui@smebank.co.th
ชุมพร
25/46-47 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. 077 501 645-6, 077 506 879
โทรสาร 077 506 880
E-mail: Chumphon@smebank.co.th
ระนอง
999/1-2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง 85000
โทร. 077 826 500-3
โทรสาร 077 826 504
E-mail: Ranong@smebank.co.th

ธนาคารพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ติดตอใชบร�การได 95 สาขา ทั�วประเทศ
Call Center 1357
เชียงราย
แมฮองสอน

พะเยา
นาน

เชียงใหม
ลำปาง

ลำพูน

แพร

บึงกาฬ
หนองคาย

อุตรดิตถ
สุโขทัย

ตาก

อุดรธานี

เลย
พิษณุโลก

พิจิตร

นครพนม

หนองบัวลำภู

กาฬสินธุ

ขอนแกน
กำแพงเพชร

สกลนคร

เพชรบูรณ

ชัยภูมิ

มหาสารคาม

มุกดาหาร

รอยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ

นครสวรรค
อุทัยธานี
ชัยนาท
สิงหบุรี

สุพรรณบุรี

อางทอง

กาญจนบุรี

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี

ราชบุรี

อุบลราชธานี

ลพบุรี

นครราชสีมา
บุรีรัมย

สระบุรี

พระนคร
ศรีอยุธยา นครนายก
ปราจีนบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา

สุรินทร

ศรีสะเกษ

สระแกว

ชลบุรี
เพชรบุรี

ระยอง

จันทบุรี
ตราด

ประจวบคีรีขันธ

ชุมพร

สำนกังานใหญ

310 อาคาร SME Bank Tower
ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรงุเทพฯ 10400
โทร. 0 2265 3000
โทรสาร 0 2265 4000
สำนกังานพหลโยธนิ
310 อาคาร SME Bank Tower
ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรงุเทพฯ 10400
โทร. 0 2265 4944-58
โทรสาร 0 2265 4959
E-mail: Phahonyothin@smebank.co.th

ระนอง

สุราษฎรธานี
พังงา
กระบี่

นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต
ตรัง

พัทลุง
สตูล

สงขลา

ปตตานี
ยะลา

นราธิวาส

ธนาคารพฒ
ั นาว�สาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400
โทรศพ
ั ท 0 2265 3000 โทรสาร 0 2265 4000
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