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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ Statement of Direction: SODs
1. SODs สาขาสถาบันการเงิน
• เป็นกลไกของภาครัฐ เพือ่ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนควบคูก่ บั การยกระดับคุณภาพชีวติ
ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. SODs ธพว.
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
• สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหาร
จัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
• ธพว. มุ่งสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง โดยให้บริการทางการเงินควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างองค์ความรู้ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
นโยบายหลักของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ธพว.
1.นโยบายหลักของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังได้มีบันทึกข้อความ ที่ กค1006/ว.246 วันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่องแนวนโยบาย
การด�ำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะ 5 ปี (ปี 2559 - 2563) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การดําเนินการตามแผนฟื้นฟูองค์กร
• เน้นการแก้ไขปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพ
• ให้สินเชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• มุง่ เน้นให้สนิ เชือ่ วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่
เช่น การร่วมลงทุน (Venture Capital)
• สนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายของภาครัฐ เช่น
1) SMEs รายใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up)
2) SMEs ที่มีนวัตกรรมหรือที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
3) SMEs ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่า/ที่มีการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster/ Supply Chain)
4) SMEs ที่มีการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
• เพิ่มบทบาทในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย
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2.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศและอุตสาหกรรมที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจยั การต่อยอดงานวิจยั และพัฒนา การประยุกต์
ใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและพัฒนามาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ามีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

คลัสเตอร์
ยานยนต์และ
ชิน้ ส่วน

คลัสเตอร์
ดิจิทัล

คลัสเตอร์
ปิโตรเคมี
กลุ่มเป้าหมาย
คลัสเตอร์
เกษตรและ
แปรรูปอาหาร

คลัสเตอร์สงิ่ ทอ
และ
เครื่องนุ่งห่ม
คลัสเตอร์ไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์
ตามเจตนารมณ์ในการจัดตัง้ ธนาคารดังปรากฏในพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ที่ระบุว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวิสาหกิจที่มีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยก่อให้เกิด
การจ้างงาน สร้างรายได้ และเป็นฐานการผลิต จึงสมควรจัดตัง้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทยขึ้น โดยระบุวัตถุประสงค์ตามมาตราที่ 11 ความว่า “ให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้ง การด�ำเนินงาน การขยายหรือ
การปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการให้สนิ เชือ่ ค�ำ้ ประกัน ร่วมลงทุน ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ 
หรือให้บริการที่จ�ำเป็นอื่น”
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ประวัติธนาคาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 3. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
(พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน)
ดังนี้
ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีความเห็นชอบให้เพิม่ บทบาทและขยาย
ขอบเขตการด�ำเนินการของ บอย. โดยการจัดตัง้ เป็น “ธนาคารพัฒนา
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย” (ธพว.)
1. ส�ำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม (พ.ศ. 2507-2534)
ในปี พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับโครงการเงินกู้ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังได้ร่วมกันยกร่าง
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ใน พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และได้ด�ำเนินการจัดตั้งเป็น แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
“ส�ำนักงานเงินกูเ้ พือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (สกอ.) ในเดือน 2545 จึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาก่อตั้ง ธพว. พร้อมกันนี้
มีนาคม 2507 ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 11,955 ล้านบาท ในช่วง
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ พ.ศ. 2547-2559 ท�ำให้ปจั จุบนั ธพว. มีทนุ เรือนหุน้ ทัง้ สิน้ 20,006.63
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “ส�ำนักงานธนกิจ ล้านบาท โดยมีส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 5,251.63 ล้านบาท
• พ.ศ. 2547 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
อุตสาหกรรมขนาดย่อม” (สธอ.) แต่เนือ่ งจาก สธอ. มีฐานะเป็นหน่วย
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,800 ล้านบาท
งานราชการ ในการด�ำเนินงานจึงมีข้อจ�ำกัดในเรื่องแหล่งเงินทุนที่จะ
• พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 2,500 ล้านบาท
ต้องอาศัยจากงบประมาณแผ่นดินเพียงแหล่งเดียว การอ�ำนวย
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 7,300 ล้านบาท
สินเชื่อต่างๆ ถือหลักปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการทั่วไป
• พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 1,200 ล้านบาท
ท�ำให้ขาดความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 8,500 ล้านบาท
• พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 600 ล้านบาท
2. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (พ.ศ. 2534-2545)
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 9,100 ล้านบาท
เนื่องจากสถานภาพของ สธอ. มีข้อจ�ำกัดในการระดมทุนและ
• พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 2,500 ล้านบาท
การให้บริการทางการเงิน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 11,600 ล้านบาท
จึงยกระดับสถานะเป็น “บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (บอย.)
• พ.ศ. 2555 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 600 ล้านบาท
เพื่อท�ำให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 12,200 ล้านบาท
มีทนุ จดทะเบียนเริม่ แรก 300 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2543 กระทรวง
• พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 555 ล้านบาท
การคลังได้เพิ่มทุนให้กับ บอย. อีกจ�ำนวน 2,500 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 12,755 ล้านบาท
• พ.ศ. 2534 ยกระดั บ เป็ น บอย. โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น
• พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท
300 ล้านบาท
ท� ำ ให้ ทุ น เรื อ นหุ ้ น เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 16,380.82 ล้ า นบาท
• พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุนจ�ำนวน 2,500 ล้านบาท
โดยมีส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 2,625.82 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,800 ล้านบาท
• พ.ศ. 2559 กระทรวงการคลังเพิม่ ทุน จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท
แต่ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตค่าเงิน ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ท� ำ ให้ ทุ น เรื อ นหุ ้ น เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 20,006.63 ล้ า นบาท
อย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
โดยมีส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 5,251.63 ล้านบาท
ขนาดย่อม ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนกระทั่ง
กลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้
เสนอแนวคิดในการยกระดับเป็นธนาคาร โดยร่วมพิจารณาหารือกับ
กระทรวงการคลัง ให้เป็นสถาบันการเงินหลักเพื่อการพัฒนา SMEs
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รายงานคณะกรรมการธนาคาร
นับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 ที่ธนาคารได้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการนั้น ธนาคารได้ด�ำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยได้มีการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานของธนาคารในหลายด้าน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และอนุมตั สิ นิ เชือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และมีการถ่วงดุล
(Check & Balance) การปรับปรุงกระบวนการติดตามลูกหนีเ้ พือ่ การดูแลรักษาคุณภาพลูกหนี้ และการบริหารจัดการหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้
(NPLs) รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการต้นทุนเงินที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ธนาคารมีผลประกอบการและ
สถานะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล�ำดับ ดังจะเห็นได้จากผลการด�ำเนินงานในปี 2559 ที่ธนาคารยังคงสามารถด�ำเนินงานได้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และมีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน 1,658.93 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ทีม่ กี ำ� ไรสุทธิจำ� นวน 1,235.26 ล้านบาท และปี 2557 ทีม่ กี ำ� ไรสุทธิ
176.53 ล้านบาท ท�ำให้สถานะทางการเงินของธนาคารมีความเข้มแข็งมากขึน้ และธนาคารมีการด�ำรงเงินกองทุนในอัตราทีส่ งู กว่าเกณฑ์ทหี่ น่วยงาน
ก�ำกับดูแลธนาคารก�ำหนด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มงุ่ เน้นการปลูกฝังจริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานในองค์กร ตลอดจน
การมีระบบการตรวจสอบทีเ่ ข้มข้น เพือ่ ความโปร่งใสของผูบ้ ริหารและพนักงานในองค์กร จึงส่งผลให้ธนาคารสามารถยกระดับ “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA)” โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จากเดิมในปี 2558 ทีอ่ ยูอ่ นั ดับ 73 ด้วยคะแนน 79.44 ขึน้ มาเป็น อันดับที่ 13 ด้วยคะแนน 89.55 ในปี 2559
จากผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ธนาคารสามารถพลิกฟืน้ กิจการให้กลับมาด�ำเนินงานได้ตามปกติ ท�ำให้ธนาคารมีความพร้อมทีจ่ ะเป็นกลไก
ของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ตามนโยบายของรัฐบาลได้ โดยในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้เพิม่ บทบาท
งานด้านการพัฒนาผูป้ ระกอบการ เพือ่ ยกระดับให้ธนาคารมีสถานะเป็น “ธนาคารเพือ่ การพัฒนาผูป้ ระกอบการ (SME Development Bank)”
อย่างแท้จริง ซึง่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ธนาคาร อาทิ การส่งเสริมและการสร้าง Ecosystem ให้กลุม่ ผูป้ ระกอบการ Startup ด้วย
การจัดให้มีพื้นที่ Co-Working Space ส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ การเป็นหน่วยร่วมของกระทรวง
อุตสาหกรรมในการด�ำเนินโครงการศูนย์ชว่ ยเหลือ SMEs (Rescue Center) การด�ำเนินการโครงการส่งเสริมมาตรฐานให้ผปู้ ระกอบการรายย่อย
เข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามแนวนโนบายของกระทรวงการคลัง และโครงการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขื่อน
เชีย่ วหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐ เป็นต้น และในปี 2560 ธนาคารได้นำ� แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแนวนโยบายของรัฐบาลที่
เกีย่ วข้อง อาทิ นโยบาย Thailand 4.0 นโยบายประชารัฐ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กอปรกับวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ธนาคาร
โดยค�ำนึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของธนาคาร เป็นปัจจัยในการก�ำหนดแนวทางและทิศทางการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยได้ก�ำหนด
เป็นยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินอย่างมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs (SME Development Bank for SME Spring up)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา
ธนาคารมัน่ ใจว่าการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าว จะส่งผลให้ธนาคารมีความมัน่ คงและความยัง่ ยืน สามารถเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญของรัฐบาล
ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในนามคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม ทีก่ รุณา
ให้การสนับสนุนธนาคารอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และหน่วยงานพันธมิตร ที่กรุณาสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ธนาคารที่ผ่านมาด้วยดีและต่อไปในอนาคต

(นายสมชาย  หาญหิรัญ)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 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
ทั้งนี้ นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา ได้ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ ธพว. และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา โดยระหว่างที่
ธนาคารยังขาดกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบจึงได้มีการประชุมและร่วมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางเสาวนีย์ กมลบุตร ท�ำหน้าทีป่ ระธานการประชุมกรรมการตรวจสอบ จนกระทัง่ คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตัง้ กรรมการ
อิสระเพิ่มเติมในคณะกรรมการตรวจสอบ ตามค�ำสั่งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
1. นายพรเลิศ
ลัธธนันท์
ประธานกรรมการ
2. ดร.เสรี
นนทสูติ
กรรมการ
3. นางพูนสุข
มุสิกลัด
กรรมการ
4. ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกัน 13 ครัง้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการ ธพว. และตามแนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) โดยยึดหลักให้การด�ำเนินการของธนาคารต้องเป็นไปโดยสุจริต ถูกต้องตามขัน้ ตอน มีมาตรฐาน และรายงานผลการด�ำเนิน
งานต่อคณะกรรมการ ธพว. เป็นรายไตรมาสและรายปี โดยมีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1. สอบทานความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและรายงานประจ�ำปี โดยประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารธนาคาร เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมทั้ง
ข้อสังเกตจากการสอบทานงบการเงินของผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นการเปลี่ยนแปลงรายงาน
ทางการเงินที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำรายงานทางการเงินได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักการ นโยบาย
บัญชีของธนาคาร ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการ การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
3. สอบทานกระบวนการบริหารความเสีย่ ง โดยพิจารณาผลการตรวจสอบและการสอบทานสินเชือ่ เกีย่ วกับการควบคุมภายใน
การปฏิบัติตามระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ
มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การด�ำเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ
การบริหารความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยรับทราบผลการประเมินความเสีย่ งของฝ่ายบริหารความเสีย่ งและให้ขอ้ เสนอแนะ
แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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4. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน ได้พิจารณาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และผลการสอบทานคุณภาพสินเชื่อของฝ่ายสอบทานสินเชื่อ โดยก�ำกับสั่งการให้มีการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของธนาคารให้มกี ารจัดวาง พัฒนา และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง การประเมินการ
ควบคุมของฝ่ายบริหารให้มคี วามเพียงพอ ครบถ้วน มีประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีส่ ำ� นักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด
5. สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้พิจารณาการตรวจสอบ การปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคารและรัฐวิสาหกิจ
และแจ้งให้ฝ่ายจัดการปรับปรุง และก�ำกับควบคุมให้ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและรายงานคณะกรรมการธนาคาร
6. สอบทานให้การตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ในการปฏิบัติงานและรายงาน
ผลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อธนาคาร
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร ซึ่งมีการเฝ้าดูแลอย่างสม�่ำเสมอ
8. ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ก�ำกับดูแล รวมทั้งฝ่ายบริหาร ได้แก่ สตง. ธปท. และผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ
เพื่อท�ำความเข้าใจการบริหารและการตรวจสอบ โดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
9. การปรับปรุงและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยทบทวน ปรับปรุงให้
ครอบคลุมหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องตามแนวทางการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจ
สอบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ถอื ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั งิ านทีด่ ี ด้วยความระมัดระวังรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และเทีย่ งธรรม
เพื่อให้ธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอต่อการบริหาร
ธนาคารให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายสอบทานสินเชื่อเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

(นายพรเลิศ  ลัธธนันท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการธนาคาร

06

01

04

ดร.สมชาย หาญหิรัญ

02

01

04

ประธานกรรมการ
02

นางสาลินี วังตาล
ประธานกรรมการ

03

(ช่วงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2559)

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการ
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03

นางพรรณขนิตตา บุญครอง

05

06

กรรมการ
05

(ช่วงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 2 ม.ค. 2560)

นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
กรรมการ

07

07

ดร.เสรี นนทสูติ
กรรมการอิสระ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

08

08

09

10

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

10

นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ

11

กรรมการ
09

กรรมการ

11

12

นางพูนสุข มุสิกลัด

12

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

13

กรรมการอิสระ
กรรมการ

13

นายพรเลิศ ลัธธนันท์
กรรมการอิสระ

นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการและเลขานุการ
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร

ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ประธานกรรมการ
อายุ 59 ปี

นางสาลินี วังตาล
ประธานกรรมการ
(ช่วงวันที่ 30 ก.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2559)
อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา        
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Concordia University, Canada
• M.B.A. Finance & International Business,
• ปริญญาโท Master of Art (Economics),
Columbia University, U.S.A
Queen’s University, Canada
• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Advance Management Program, Harvard University, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน.7)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• กรรมการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการท�ำงาน
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน
• อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2559
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2557
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การอบรม
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 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
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• กรรมการองค์การคลังสินค้า
• กรรมการอิสระ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการท�ำงาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการสายก�ำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• เลขานุการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลด้านเครดิต
• เลขานุการ คณะกรรมการทีป่ รึกษาเพือ่ การปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการ
อายุ 64 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการ
(ช่วงวันที่ 30 ก.ค. 2557- 2 ม.ค. 2560)
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุน่ ที่ 5
การอบรม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2548
• หลักสูตร Senior Executive Program Kellogg สถาบันศศินทร์ • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP)
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 3 สถาบันพัฒนากรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24
บริษัท โกลว์ พลังงาน (มหาชน) จ�ำกัด
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
Management (MIR) รุ่นที่ 13/ 2012
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/ 2015
บริษัท เอฟ เอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (มหาชน) จ�ำกัด
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการจัดการกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบ
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สถาบันการเงิน
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการท�ำงาน
ประวัติการท�ำงาน
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ
• ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
• รองผู้อ�ำนวยการ สคร.
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นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ
อายุ 49 ปี

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
กรรมการ
อายุ 62 ปี

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

ประวัติการศึกษา        
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 205/ 2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:
ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 75
ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประวัติการท�ำงาน
• ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
• รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ประธานสภาธุรกิจไทย - อินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท DET International Holding
• กรรมการบริหาร บริษทั เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประวัติการท�ำงาน
• กรรมการ บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คอมโพเน้น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษทั พาโล อัลโต แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท พาโล อัลโต พลาสติก (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ดร.เสรี นนทสูติ
กรรมการอิสระ
อายุ 42 ปี

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร
กรรมการ
อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา
• Doctor of Philosophy, University of Oxford, United Kingdom
• LL.M. (International Trade Law), Columbia University
School of Law, New York, USA (Fulbright Scholarship)
• เนติบณ
ั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)

ประวัติการศึกษา        
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน ฟลอริด้าสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้
• ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต สาขาประยุกต์ทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• Regional Credit Seminar, Citicorp - South Korea
• Valuation & Restructuring, Citicorp - Singapore
• Real Estate Project Finance, Citicorp - Hong Kong

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 205/ 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�ำหรับผูบ้ ริหารทางการแพทย์ • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบ๊ทเฮาส์หัวหิน จ�ำกัด
รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (2556)
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 14) วิทยาการตลาดทุน
บริษัท มาบุญยงเรียลเอสเตท จ�ำกัด
• หัวหน้าที่ปรึกษา บริษัท เจดับบลิว คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ประวัติการท�ำงาน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
• กรรมการ บริษัท บีทีเอสเซ็ทแมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด • กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จ�ำกัด
บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ • ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการท�ำงาน
• ที่ปรึกษากฎหมายส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง (2546 - 2556)
• นิติกร ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2538 - 2543)

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)
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นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
กรรมการ
อายุ 62 ปี

นางพูนสุข มุสิกลัด
กรรมการอิสระ
อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2520)
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2524)

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Murray State University, Kentucky, USA
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริณญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ (2544)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงส�ำหรับผูบ้ ริหารภาครัฐวิสาหกิจ (2548) SASIN
(Chulalongkorn University) และ Kellogg School of Management
Northwestern University
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษัท พีแพลนเนอร์ จ�ำกัด
ประวัติการท�ำงาน
• อนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงินและสถาบันการเงิน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
• กรรมการและกรรมการบริหาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• ผูบ้ ริหารแผน แผนฟืน้ ฟูกจิ การ บริษทั ทีทแี อนด์ที จ�ำกัด (มหาชน)
• ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมการด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒสิ ภา
• คณะกรรมการบริหารผลประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
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การอบรม
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว รุ่นที่ 2 (2556)
• Wharton Advance Management (2553)
• Director Certification Program (DCP) (2549)
ประวัติการท�ำงาน
• รองผูจ้ ดั การ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2552 - 2557)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายชาญวิทย์ นาคบุรี
กรรมการ
อายุ 53 ปี

นายพรเลิศ ลัธธนันท์
กรรมการอิสระ
อายุ 64 ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริหารจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 60 เนติบัณฑิตยสภา
• MBA in Marketing and Finance

การอบรม
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:
ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 8
• หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” (PDI) รุ่นที่ 9
• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:
ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 77
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
ประวัติการท�ำงาน
• รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(กันยายน 2559 - ปัจจุบัน)
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ปี 2554 - กันยายน 2559)

การอบรม
• หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
• Management Development, Harvard Business School
• Directors Certification Program รุ่นที่ 7
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ผู้บรรยายหลักสูตร DCP ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง
ประวัติการท�ำงาน
• ผูบ้ ริหาร กลุม่ บริษทั G.E ดูแลกิจการในประเทศไทย พม่า กัมพูชา ลาว
• ประธานกรรมการ ธนาคาร จีอีมันนี่เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บมจ.โพสท์พับลิชชิ่ง
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ SCF
(ในเครือธนาคารนครหลวงไทย)        
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นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการและเลขานุการ
อายุ 57 ปี
ประวัติการศึกษา   
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนา
การเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2526)
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2524)
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ. 2523)

ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
• กรรมการที่ปรึกษา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
• ที่ปรึกษาภาคราชการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
ประวัติการท�ำงาน
• กรรมการบริหารและรองผู้อ�ำนวยการ
การอบรม
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(Thai PBS)
ระดับสูง (นยปส) รุ่นที่ 6 สถาบันการป้องกันและปราบปราม
• กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์, ปปช.
• ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• SEC. Capital Market Leader Program:
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Markets,
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนบรรณ จ�ำกัด
IMD - SEC Partnership Program,
• กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
IMD - World Competitiveness Center
บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
• กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) รุ่นที่ 1 (ดีเด่น)
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์มหานครทรัสต์
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.) (พ.ศ. 2556) • ผูต้ รวจการ องค์กรเพือ่ การปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน (ป.ร.ส.)
• กรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การเคหะแห่งชาติ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 (พ.ศ. 2555)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification (DCP) รุ่นที่ 35
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (พ.ศ. 2546)
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร
1

2

3

4

5

6

7

8

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการ
2. นางพรรณขนิตตา บุญครอง
ประธานกรรมการ
(ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 2560)
3. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
กรรมการ
(ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 8 ม.ค. 2560)
4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ
กรรมการ
(ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 2 ต.ค. 2559)
5. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร
กรรมการ
6. นายชาญวิทย์ นาคบุรี
กรรมการ
(ช่วงวันที่ 9 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 8 ก.พ. 2560)
7. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ
8. นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการและเลขานุการ

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร
1

2

3
1. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
2. นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา
3. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

25

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

คณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการ ธพว.
1. นางสาลินี  วังตาล                
2. นายวิชิต  กรวิทยาคุณ                   
3. กรรมการ ธพว. อย่างน้อย 1 คน     
4. กรรมการผู้จัดการ                            
5. ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ            

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
1.
2.
3.
4.

นายพรเลิศ ลัธธนันท์
ดร.เสรี นนทสูติ
นางพูนสุข มุสิกลัด
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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นายชาญวิทย์ นาคบุรี
กรรมการผู้จัดการ
นายวรมิตร ครุฑโต
นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์
นายสุรชัย ก�ำพลานนท์วัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานบริหารความเสี่ยง
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  
1. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ

กรรมการ ธพว.

ประธานกรรมการ

ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานปฏิบัติการและการตลาด
ผู้รับผิดชอบสายงานสนับสนุนงานบริหาร
ผู้รับผิดชอบสายงานช่วยบริหาร
ผู้รับผิดชอบสายงานสาขา 2
ผู้รับผิดชอบสายงานสาขา 4
ผู้รับผิดชอบสายงานบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนิติการ

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

นางจิดาภา นิ่มน้อย
นายวิโรจน์ พรเลิศพงศ์
นายน�ำยศ ลักษณะงาม
นายปัณณวิชญ์ เครือวัลย์
นายภาสกร สุริโย
นายประกิต โกพลรัตน์
นางสาวภิญญาภัทร อรรถมณียา

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

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
ดร.เสรี นนทสูติ
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานสนับสนุนงานบริหาร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
พันเอก ดร. เจียรนัย วงศ์สอาด
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานกิจการสาขา 1
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานกิจการสาขา 2
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานปฏิบัติการและการตลาด
นายเมธพลนันทน์ อธิเมธพัฒน์
นายกฤษณ์ วันอินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานสารสนเทศ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พลโทพิศณุ พุทธวงศ์
นายพิทยา ธรรมนิจกุล
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบสายงานที่ก�ำกับดูแลงานด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ ที่ก�ำกับดูแลงานด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
ผู้จัดการ ที่ก�ำกับดูแลงานด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล

ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นธรรมาภิบาล
ที่ปรึกษาด้านธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการร่วมลงทุน    
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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กรรมการผู้จัดการ
นายเวทย์ นุชเจริญ
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
นายกฤษฎา เสกตระกูล
นายพรเลิศ ลัธธนันท์
นางจุฬาภรณ์ น�ำชัยศิริ
นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย
ผู้รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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ผู้บริหารระดับสูง

1. นายมงคล ลีลาธรรม

2. นายสุรชัย ก�ำพลานนท์วัฒน์

3. นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์

4. นายวรมิตร ครุฑโต

5. นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน

6. นายคงเดชา ชัยรัตน์

7. นายสมดุลย์ จตุนารถ

8. นายสมานพงษ์ เกลี้ยงล�ำยอง

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบกลุม่ งานกิจการสาขา 2

ผู้ช�ำนาญการ
ปฏิบตั งิ านตามทีก่ รรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานสารสนเทศ

30

รองกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบกลุม่ งานกิจการสาขา 1

รองกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบกลุม่ งานปฏิบตั กิ ารและการตลาด

ผู้ช�ำนาญการ
ปฏิบตั งิ านตามทีก่ รรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานสาขา 2 และปฏิบตั หิ น้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสายงานการตลาด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

9. นายพงชาญ ส�ำเภาเงิน

10. นางจงรักษ์ โปลิตานนท์

11. นางสาวมาลิน วูวนิช

12. นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

13. นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

14. นางสาววิภา เหลืองมณี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานวิเคราะห์สนิ เชือ่
และปฏิบตั หิ น้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสายงานปฏิบตั กิ าร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานบริหารเงินและบัญชี
และปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานสาขา 4

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานบริหารความเสีย่ ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานพัฒนาผูป้ ระกอบการ
และปฏิบตั หิ น้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสายงานช่วยบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานสนับสนุนงานบริหาร

15. นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่
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ประวัติรองกรรมการผู้จัดการ

นายสุรชัย ก�ำพลานนท์วัฒน์

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์

นายวรมิตร ครุฑโต

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานกิจการสาขา 1
อายุ 55 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

• หลักสูตร Competitive Marketing Strategies
in the Global รุน่ ที่ 1
• หลักสูตร Pocket MBA in Marketing รุน่ ที่ 1
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุน่ ที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รุน่ ที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร ศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศ
พม่า รุน่ ที่ 1 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
• หลักสูตร ก้าวสู่ CEO รุน่ ที่ 1 มูลนิธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์
เพือ่ สังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 6
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
รุ่นที่ 8

ประวัติการท�ำงาน

• EVP. บจ.ไทยเดย์ดอทคอม
• ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั ธุรกิจและสือ่ สารมวลชน
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
• กรรมการบริหารและผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการ
ตลาด หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ สาขาเมืองใหม่บางพลี
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
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รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานกิจการสาขา 2
อายุ 56 ปี

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

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานปฏิบัติการและการตลาด
อายุ 57 ปี

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรม

• หลักสูตรสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบัน
การเงิน รุน่ ที่ 11 ปี 2545
  จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
• หลักสูตร โครงการสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคาร
และการเงินไทย
และสถาบันการเงิน รุน่ ที่ 13
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 2 ปี 2549
• หลักสูตร Chief Financial Officer
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Certification Program รุน่ ที่ 9 สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย ประวัติการท�ำงาน
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานกิจการสาขา 1
มหาชน รุน่ ที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร นักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครอง • รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานสินเชือ่ 1
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานบริหารความเสีย่ ง
ระดับสูง รุน่ ที่ 2 ศาลปกครอง
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน • รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสินเชือ่
การเมือง 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
และผูป้ ระกอบการ
• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไป ส�ำนักงานบริหาร Portfolio
ประวัติการท�ำงาน
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ • ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานพัฒนาองค์กร
และเครือข่ายและก�ำกับดูแลบริหารงาน
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สายการตลาด
• กรรมการบริหาร สมาคมสถาบันการศึกษาการ
• ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายวิจยั และพัฒนา
ธนาคารและการเงินไทย
• ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีการเงิน ธนาคารสแตนดาร์ด • ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
• ผูจ้ ดั การ สาขาขอนแก่น
ชาร์เตอร์นครธน (ไทย) จ�ำกัด
• Financial Controller, the Industrial Bank of • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
Japan Limited
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
• รองผู้จัดการฝ่ายการบัญชี
บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
• กรรมการบริหาร บริษทั สยามซิตี้ไอที จ�ำกัด

การอบรม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน

นายคงเดชา ชัยรัตน์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ผู้ช�ำนาญการ
ปฏิบตั งิ านตามทีก่ รรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย
อายุ 59 ปี

ผู้ช�ำนาญการ
ปฏิบตั งิ านตามทีก่ รรมการผูจ้ ดั การมอบหมาย
อายุ 57 ปี

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ
(สาขาวิเคราะห์และประเมินโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

• หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง
(นงส.) รุน่ ที่ 3 ส�ำนักงบประมาณ
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 9
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง
“ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (มนธ.) รุน่ ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program
รุน่ ที่ 2 มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ
• หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทีป่ รึกษา
ธุรกิจขนาดเล็ก (APEC-IBIZ) กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
• หลักสูตร การสือ่ สารการตลาดแบบ
ครบเครือ่ ง IMC

• หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขนั้ สูง
รุน่ ที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ รุน่ ที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุน่ ที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รุน่ ที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Understanding and Analysis of
Financial Statement มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการท�ำงาน

• กรรมาธิการวิสามัญสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
กรรมาธิการวิสามัญวุฒสิ ภา ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานอนุมตั ิ
สินเชือ่ ระบบ CRR (Credit Risk Rating)
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
“คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมและบริการ
วิชาการ” ส�ำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การอบรม

ประวัติการท�ำงาน

• งานด้านสินเชือ่ และสาขา
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• งานด้านสินเชือ่ และสาขา
ธนาคารเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
• งานด้านสินเชือ่ และสาขา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ท�ำเนียบผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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นายกันตพนธ์ แก้วมณี
นายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ
นายจรินทร์ เตียสกุล
นายวิทูรย์ บัวศักดิ์
นายเชิดชาย อวนมินทร์
นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง
นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ
นายบุญเสก พันธุ์อุดม
นางสาวยุพิน ธนะติวะกุล
นายเสฐียร ตันติพิภพ
นายอาณัติ วิบูลคณารักษ์
นายชาตรี เวทสรณสุธี
นางสาวสมศรี ลิขิตปรีดา
นายยิ่งยง อธิศิริกุล
นายพิชิต มิทราวงศ์
นายวีระวุฒิ รุจิรกุล
นายกชกร ลัจฉเสวี
นายนพปฎล สุขจิตต์
นายประเวศ มาสวัสดิ์
นายสุทัศน์ คันธสายบัว
นายจักร์กฤษณ์ การุณสิต

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ

สายงานสาขา 1
ศูนย์พัฒนา SMEs
ฝ่ายประเมินราคา
สายงานบริหารสินทรัพย์
ก�ำกับดูแลส�ำนักงานเขต 19, 20 และส�ำนักพหลโยธิน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 1
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 4
ศูนย์พัฒนา SMEs
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 3
ฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 2
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 2
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ศูนย์พัฒนา SMEs
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศูนย์พัฒนา SMEs
สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช�ำนาญการ/ที่ปรึกษา/นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช�ำนาญการ/ที่ปรึกษา/นักวิชาการ
ฝ่ายการธนาคาร
ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นางนีรนาฎ ชูติวงศ์
นายประกอบ อ�่ำปลอด
นายพิศณุ นาคสาร
นายทนงศักดิ์ แสงวรรณกูล
นายศิริชัย ลอยประเสริฐ
นางสาวเบญจมาศ อมรชัยชาญ
นายฐากูร ปัทมโกวิท
นายอ�ำนาจ เฮี๊ยะหลง
นางจุฑามาศ นวลพริ้ง
นางอุบลรัตน์ ค่าแพง
นายเสรี มุสิเกตุ
นายวัฒนา แก้วประจุ
นายประสิชฌ์ วีระศิลป์
นางสาวเพชรรัตน์ ตันติวานิช
นายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี
นายสุขสรรค์ รตเวสสนันท์
นายพัสกร ณัฏฐพล
นางสาวลักษณาวดี เลิศศราวุธ
นางจินตนา ค�ำประกอบ
นายบุญเชิด ทองมั่ง
นายเกรียงไกร เกิดก่อแก้ว

ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลาง
ก�ำกับดูแลส�ำนักงานเขต 24, 25 และ 26
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 2
ศูนย์พัฒนา SMEs
ก�ำกับดูแลส�ำนักงานเขต 14 และ 15
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 1
ก�ำกับดูแลส�ำนักงานเขต 4, 5 และ 6
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายนิติการ
ศูนย์พัฒนา SMEs
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 4
ฝ่ายกิจการสาขา 2
ฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 1
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 3
ศูนย์พัฒนา SMEs
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช�ำนาญการ/ที่ปรึกษา/นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช�ำนาญการ/ที่ปรึกษา/นักวิชาการ

35

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการร่วมลงทุน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานช่วยบริหาร
• ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
• ฝ่ายนิติการ
• ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมธรรมาภิบาล
• ฝ่ายคดี

คณะกรรมการบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช�ำนาญการ/ที่ปรึกษา/นักวิชาการ
สายงานบริหารความเสี่ยง
• ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
• ฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
• ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บสย.

กรรมการผู้จัดการ

สายงาน
วิเคราะห์สินเชื่อ
• ฝ่ายวิเคราะห์
สินเชื่อ 1
• ฝ่ายวิเคราะห์
สินเชื่อ 2
• ฝ่ายวิเคราะห์
สินเชื่อ 3
• ฝ่ายวิเคราะห์
สินเชื่อ 4
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ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
สายงานสารสนเทศ
• ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
• ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

สายงานสนับสนุนงานบริหาร
• ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                                           
กลุ่มงานกิจการสาขา 1
ฝ่ายกิจการสาขา 1
สายงานพัฒนา
ผู้ประกอบการ
• ฝ่ายบริหารงาน
ร่วมลงทุน 1
• ฝ่ายบริหารงาน
ร่วมลงทุน 2
• ฝ่ายพัฒนา
ผู้ประกอบการ 1
• ฝ่ายพัฒนา
ผู้ประกอบการ 2
สายงานบริหาร
คุณภาพสินเชือ่
• ฝ่ายสินเชื่อ
ขนาดกลาง 1
• ฝ่ายควบคุม
คุณภาพสินเชื่อ 1
• ฝ่ายควบคุม
คุณภาพสินเชื่อ 2
สายงานสาขา 1
• ภาค 1
• ภาค 2
• ภาค 3
สายงานสาขา 2
• ภาค 4
• ภาค 5
• ภาค 6

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานกิจการสาขา 2
ฝ่ายกิจการสาขา 2
สายงานบริหาร
คุณภาพสินเชื่อ
• ฝ่ายสินเชื่อ
ขนาดกลาง 2
• ฝ่ายควบคุม
คุณภาพสินเชื่อ 3
• ฝ่ายควบคุม
คุณภาพสินเชื่อ 4
สายงานสาขา 3
• ภาค 7
• ภาค 8
• ภาค 9
สายงานสาขา 4
• ภาค 10
• ภาค 11
• ภาค 12

กลุ่มงานปฏิบัติการและการตลาด
สายงานบริหาร
สินทรัพย์
• ฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์กลาง
• ฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์ 1
• ฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์ 2
• ฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์ 3
• ฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์ 4
• ฝ่ายสินทรัพย์
รอการขาย

สายงานปฏิบัติการ สายงานการตลาด สายงานบริหาร
• ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ • ฝ่ายสื่อสาร
เงินและบัญชี
• ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ
องค์กร
• ฝ่ายบัญชี
• ฝ่ายปฏิบัติการ
และกิจกรรม • ฝ่ายบริหารเงิน
สินเชื่อแฟคตอริ่ง เพื่อสังคม
• ฝ่ายการธนาคาร
• ฝ่ายส่งเสริม
การตลาด
และลูกค้า
สัมพันธ์  
• ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
• ฝ่ายประเมิน
ราคา
หลักประกัน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

โครงสร้างอัตราก�ำลัง
1,610
1,600            
1,590                                        
1,580
1,570
1,560
1,550                          
1,540
1,530

โครงสร้างอัตราก�ำลังพนักงาน
1,601
1,590

1,555

ปี 2557

ปี 2559

อัตราก�ำลังแยกตามสายงาน/กลุ่มงาน

อัตราก�ำลังแยกตามสายงาน/กลุ่มงาน
สายงาน/กลุ่มงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
สายงานช่วยบริหาร
สายงานบริหารความเสี่ยง
สายงานสนับสนุนงานบริหาร
สายงานสารสนเทศ
สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
กลุ่มงานกิจการสาขา 1
กลุ่มงานกิจการสาขา 2
กลุ่มงานปฏิบัติการและการตลาด
รวม

ปี 2558

จ�ำนวนคน
12
28
88
59
83
38
82
132
317
382
369
1,590

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ผู้บริหารระดับสูง

1.76%

สายงานช่วยบริหาร

5.53%

สายงานบริหารความเสี่ยง

0.75%

3.71%

สายงานสนับสนุนงานบริหาร

5.22%

กลุ่มงานปฏิบัติการ
และการตลาด

สายงานสารสนเทศ

2.39%

23.21%

กลุ่มงานกิจการสาขา 2

24.03%

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ

5.16%

สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
8.30%
กลุ่มงานกิจการสาขา 1

19.94%

หน่วย : ล้านบาท
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทน

2559
20.15

ปี
2558
18.26

2557
18.36

หมายเหตุ ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและรองลงมา 1 ล�ำดับ ประกอบด้วย เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
หน่วย : ล้านบาท
ปี
2559
2558
2557
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)
1,142.30
1,028.30
911.90
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าเสี่ยงภัย ค่าเสื่อมรถจักรยานยนต์
เงินช่วยเหลือบุตรรายเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เงินตอบแทนความชอบจากการท�ำงานและเงินประโยชน์ตอบแทน “โครงการ
ร่วมใจจากองค์กรปี 2559” ทั้งนี้เป็นข้อมูลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

ภาครัฐบาล
197,816,318

14,530,000,000

98.875

2 ธนาคารออมสิน

550,000

55,000,000

0.275

3 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด

222,000

22,200,000

0.111

18,000

1,800,000

0.009

198,606,318

14,609,000,000

99.270

1 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด

400,000

40,000,000

0.200

2 สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

697,711

69,771,100

0.349

3 สมาชิกสมาคมบริษัทเงินทุน

359,389

35,938,900

0.180

2,900

290,000

0.001

1,460,000

146,000,000

0.730

200,066,318

14,755,000,000

100.000

1 กระทรวงการคลัง

4 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
รวมภาครัฐบาล
ภาคเอกชน

4 อื่น ๆ
รวมภาคเอกชน
รวมภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน

38

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคาร ประชุมครั้งที่ 29/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการธนาคารและบุคคลภายนอก ดังนี้
1. นายลวรณ  แสงสนิท
กรรมการ ธพว.
ประธานกรรมการ
2. นายประไพสิทธิ์  ตัณฑ์เกยูร
กรรมการ ธพว.
กรรมการ
3. นายวิชิต  กรวิทยาคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
4. นายเมธา  สุวรรณสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
5. กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
6. ผู้อ�ำนวยการอาวุโส / ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
7. นายเกรียงไกร  รักษ์กุลชน
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ด�ำเนินการด้านต่างๆ ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีหน้าที่ก�ำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ตลอดจน
คัดเลือกบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน ให้ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งพนักงานระดับ 14 ขึ้นไป และ
น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งพิจารณาก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงาน และการเพิ่มอัตราค่าจ้าง
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูงในแต่ละปี นอกจากนัน้ ยังท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาพนักงานตั้งแต่ระดับ 11 ถึงระดับ 13 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะน�ำเสนอ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร และด�ำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ โดยได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ าน การขึน้ เงินเดือน และการจ่ายโบนัส ผูบ้ ริหารระดับสูง อีกทัง้ ได้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการเลือ่ นระดับ
ที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานที่จะเกษียณอายุที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ด�ำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะน�ำเสนอให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ ตลอดจนสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ่วย
กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงาน ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติตามต�ำแหน่ง เพื่อสามารถผลักดันงานของธนาคารให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และภารกิจ

(นายลวรณ แสงสนิท)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธพว. ในฐานะที่เป็นธนาคารของรัฐ และยึดหลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ตลอดจนกรอบการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามมาตรฐานสากลมาโดยตลอด ซึง่ ภารกิจดังกล่าว
จะส�ำเร็จได้ตอ้ งมาจากนโยบาย แผนงาน และกระบวนการท�ำงานทีด่ ี
โดยเฉพาะกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ธพว. จึงได้ให้
ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลภายใน
องค์กร (CG) เพื่อรับผิดชอบงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น
การเฉพาะ และให้เกิดการผลักดันอย่างจริงจัง พร้อมทัง้ ได้ปรับพืน้ ฐาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) ทัง้ องค์กร และตลอดปี 2559 ธพว.
ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ให้พนักงานและผู้บริหาร
ทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ธพว. ได้บริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเพือ่ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีความโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ จะช่วยให้ ธพว. เจริญเติบโต
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ถือเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธพว. มีการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพือ่ เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ธพว. ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญในการสร้างประโยชน์ทเี่ หมาะสม
และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไก
การบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการส�ำคัญอันเป็น
มาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้
1. Accountability 			
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของตนเอง
2. Responsibility 			
มีความเข้าใจ และมีขีดความสามารถในการประพฤติได้ตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
3. Creation of Long-term Value of all Stakeholders
การสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
4. Transparency 			
ความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
5. Vision to Create Long-term Value
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
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6. Ethics				
การมีจริยธรรม คุณธรรม และความซือ่ สัตย์ ในการด�ำเนินธุรกิจ
7. Social and Environmental Responsibility
การมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธพว. ด�ำเนินกิจการตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีป่ ระกอบ
ด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า และหลักการปกครอง
และในปี 2559 ธพว. ได้ด�ำเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
ผู้ถือหุ้น ธพว. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันใน
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพว. อย่างครบถ้วน เพียงพอ
ยุตธิ รรม และโปร่งใส ก�ำหนดสิทธิการออกเสียงในการเข้าประชุมของ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจน รวมทัง้ บริหารงานด้วยความรูค้ วามสามารถทีด่ ี
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้กจิ การมีความเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทน
ที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นใน
ลักษณะทีส่ นับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
ลูกค้า ธพว. มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย มีคณ
ุ ภาพและบริการทีเ่ ป็นเลิศแก่ลกู ค้าและ
พร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีความ
เอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต เป็นธรรม รักษาค�ำมัน่ สัญญาที่ให้ไว้ตอ่ ลูกค้า ไม่นำ� ข้อมูลลูกค้า
ไปแสวงหาผลประโยชน์ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
พนักงาน ธพว. ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
จึงมุง่ มัน่ พัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นคนเก่ง มากความสามารถ และ
ปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศ์ รี
และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้าที่ ผลงานและความรับผิดชอบ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
จัดสถานที่ท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ
และมีความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง
สถาบันการเงินอื่นและคู่แข่ง ธพว. ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐาน
ของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถ
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4. พนักงานท่านใดที่รายงานแสดงตนว่ามีความขัดแย้งทาง
เปิดเผยได้ ตลอดจนส่งเสริมการกระท�ำหรือกิจกรรมใดๆ ที่น�ำมาซึ่ง
ผลประโยชน์ ไปแล้ว ยังคงด�ำเนินการหรือปฏิบัติตนในท�ำนองความ
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เคยรายงานไว้อีก (กรณีธนาคารพิจารณา
ให้หยุดด�ำเนินการ) ธนาคารจะพิจารณาเกีย่ วกับวินยั และโทษทางวินยั
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธพว. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวง ตามข้อบังคับธนาคารว่าด้วยวินัยพนักงาน พ.ศ. 2558
อุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็น
การพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตัง้ การด�ำเนินงาน ข้อบ่งชี้ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. การได้รับเงิน ของขวัญ ของก�ำนัล และสิ่งบันเทิงมาเป็น
การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มคี วามเข้มแข็ง ประโยชน์ส่วนตน การท�ำสัญญา หรือการว่าจ้าง โดยการใช้ต�ำแหน่ง
เจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การบริหารงานทีเ่ ปีย่ มด้วยธรรมาภิบาล หน้าที่การงานให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
2. การใช้อิทธิพลที่ไม่เหมาะสม เพื่อเรียกร้องหรือรับประโยชน์
หรือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ธพว.
3. การใช้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือทรัพย์สมบัตขิ ององค์กรในทางทีผ่ ดิ
จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ธพว. ส�ำหรับ
4. ท�ำธุรกรรม หรือธุรกิจภายนอกองค์กรที่ขัดกับผลประโยชน์
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภท มีกลไกและระบบใน ขององค์กร
5. การเบียดบังทรัพย์สินในที่ท�ำงาน และ/หรือเวลาการท�ำงาน
การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ขัน้ ตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท�ำ โดย ธพว. จะมีการทบทวนคู่มือประมวล เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
จริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ล้ว ธพว. พฤติ กรรมที่ เ ป็ น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ พ นั ก งานมิ พึ ง
จึงก�ำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือและ กระท�ำหรือปฏิบัติ
ปฏิบตั ติ าม “คูม่ อื ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ” อย่างเคร่งครัด
1. สามี ภรรยา ญาติ ทั้งพฤตินัย นิตินัย ท�ำงานในหน่วยงาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม รักษาผลประโยชน์ เดียวกันขององค์กร
ส่วนรวม ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีควรแก่ความไว้วางใจ และเชื่อมั่น
2. เปิดเผยข้อมูลภายในขององค์กรที่เป็นความลับต่อผู้อื่น เช่น
ของลูกค้าและประชาชน
ข้อมูลทางการเงิน แผนธุรกิจ แผนการตลาด ข้อมูลเงินเดือนพนักงาน
ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงข้อมูล
ของลูกค้าขององค์กรด้วย
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. รับต�ำแหน่งกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทภายนอกที่น�ำ
นโยบาย / มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธนาคาร
ไปสู่การเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ/ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยไม่ได้รับ
พอสังเขป
1. ชี้ให้พนักงานทราบและตระหนักว่า ลักษณะหรือการกระท�ำ อนุมัติ/เห็นชอบจากองค์กร
4. น�ำทรัพย์สินองค์กรไปใช้ส่วนตัวหรือให้พวกพ้อง
ใดที่มิควรประพฤติ หรือปฏิบัติ
5. รับของขวัญ ของก�ำนัล และสิ่งบันเทิง ทั้งในรูปที่เป็นตัวเงิน
2. ให้พนักงานจัดท�ำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และหากพบว่ามีการกระท�ำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือไม่ใช่ตัวเงิน
6. ประกอบธุรกิจกับองค์กรในนามส่วนตัว ครอบครัวในนาม
จะต้ อ งขออนุ ญ าต/อนุ มั ติ ต ่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล� ำ ดั บ ชั้ น ทราบ
นิติบุคคลที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปกปิดข้อมูลก่อนได้รับงาน
เพื่อพิจารณาว่าจะให้ด�ำเนินการต่อได้/หยุดด�ำเนินการ
7. ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่การงานหรืออิทธิพลส่วนตัว เพื่อบรรลุ
3. ส�ำหรับพนักงานทีไ่ ม่มคี ณุ สมบัตกิ ารเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงาน ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ขององค์กร
8. รับงานนอกทีเ่ ป็นธุรกิจหรือประกอบกิจกรรมแบบเดียวกับองค์กร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม หากไม่รายงานขออนุญาต
ต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณา หากธนาคารสืบทราบภายหลัง
9. การซือ้ ขายต�ำแหน่ง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ การบรรจุเลือ่ นระดับต�ำแหน่ง
องค์กรสามารถให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
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

41

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

คณะกรรมการธนาคาร
ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 9 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
กรรมการมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน
คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร ประกอบด้ ว ย ผู ้ มี ความรู ้ ความสามารถ
มีประสบการณ์การท�ำงานจากหลากหลายสาขา ที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคาร
ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา
ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตัง้ การด�ำเนินงาน การขยาย
หรื อ การปรั บ ปรุ ง วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โดยการ
ให้สินเชื่อ ค�้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านการเงิน
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เทคนิ ค วิ ช าการ การพั ฒ นาการผลิ ต การตลาด การบริ ห าร
การจัดการแก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และช่วยให้วสิ าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับบริการเกี่ยวกับการเงิน การบริหาร
การจัดการ หรือทางเทคนิค หรือการให้บริการที่จ�ำเป็นอื่น
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยประธาน
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 หรือขายลดช่วงตั๋วเงินแก่สถาบันการเงิน
ต่างๆ การรับจ�ำน�ำ การรับจ�ำนอง และการประกอบ
ธุรกิจอื่นของธนาคาร
3.3 ข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารงานและการด�ำเนินกิจการ
ของธนาคาร
3.4 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร
3.5 ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินทรัพย์สิน
การบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบภายในของธนาคาร
3.6 ข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร
และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว
3.7 การตั้งสาขา หรือส�ำนักผู้แทนของธนาคาร
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การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการธนาคาร ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2560
ดร.สมชาย
หาญหิรัญ
ประธาน

หมายเหตุ
1. ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ
นิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง

นางสาลินี
วังตาล
ประธาน

นางเสาวนีย์ นางพรรณขนิตตา นายลวรณ นายอนุสรณ์
บุญครอง
แสงสนิท
มุทราอิศ
กมลบุตร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ช่วงวันที่ 30
ก.ค. 2557 ถึง
2 ม.ค. 2560

รับต�ำแหน่ง ช่วงวันที่ 30
24 ส.ค. 2559 ก.ค. 2557 ถึง
22 ส.ค. 2559

กรรมการ ธพว. ทุกท่านด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง

2. การรายงานที่เกี่ยวโยงระหว่างกรรมการ
กรรมการ ธพว. คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการทุกท่าน ไม่มธี รุ กรรมด้านสินเชือ่
และญาติสนิทกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง หรือเป็นคู่ค้ากับ ธพว. เป็นการส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลที่กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มี
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
อ�ำนาจลงนามหรือผู้บริหาร หรือผู้ค�้ำประกัน
3. การเข้าร่วมด�ำรงต�ำแหน่ง หรือถือหุ้นในบริษัท
เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว
ทีธ่ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง
แห่งประเทศไทยเข้าถือหุ้น
1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)

X

X

X

X

X

X

2. บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

X

X

X

X

X

X

3. บจก. สื่อวัฏสาร

X

X

X

X

X

X

4. บจก. ไบเทค คูลบล็อก

X

X

X

X

X

X

5. บจก. วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน

X

X

X

X

X

X

6. บจก. ไทยแฟชั่น เซ็นเตอร์

X

X

X

X

X

X

7. บจก. บางกอกมารีนเอ็นจิเนียริ่ง

X

X

X

X

X

X

8. บจก. มณีต้าหมิง

X

X

X

X

X

X

9. บจก. อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์)

X

X

X

X

X

X

10. บจก. เพ็ทเทค อินเตอร์กรุ๊ป

X

X

X

X

X

X

11. บจก. เทคโนเอเซียไทร์

X

X

X

X

X

X

12. บจก. ไทยอุมาพรเท็กซ์ไทล์

X

X

X

X

X

X

13. บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย

X

X

X

X

X

X

14. บจก. ทรีนีตี้เอ็ดดูเคชั่น

X

X

X

X

X

X

หมายเหตุ : 1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้เข้าร่วมเป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 14 บริษทั (ข้อมูลจาก
				 ฝ่ายพัฒนาผูป้ ระกอบและการร่วมลงทุน 1 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560)
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการธนาคาร ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2560
ดร.เสรี นายประไพสิทธิ์ นายทวีศักดิ์ นางพูนสุข นายชาญวิทย์ นายพรเลิศ นายมงคล
นนทสูติ ตัณฑ์เกยูร ฟุง้ เกียรติเจริญ มุสิกลัด
นาคบุรี
ลัธธนันท์ ลีลาธรรม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ

หมายเหตุ
1. ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ
นิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง

รับต�ำแหน่ง รับต�ำแหน่ง รับต�ำแหน่ง รับต�ำแหน่ง รับต�ำแหน่ง
2 ม.ค. 2560 2 ม.ค. 2560 2 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2559
กรรมการ ธพว. ทุกท่านด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง

2. การรายงานที่เกี่ยวโยงระหว่างกรรมการ
กรรมการ ธพว. คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการทุกท่าน ไม่มธี รุ กรรมด้านสินเชือ่
และญาติสนิทกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง หรือเป็นคู่ค้ากับ ธพว. เป็นการส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลที่กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มี
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
อ�ำนาจลงนามหรือผู้บริหาร หรือผู้ค�้ำประกัน
3. การเข้าร่วมด�ำรงต�ำแหน่ง หรือถือหุ้นในบริษัท
เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว เกี่ยว ไม่เกีย่ ว
ทีธ่ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง ข้อง
แห่งประเทศไทยเข้าถือหุ้น
1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)

X

X

X

X

X

X

2. บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

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. วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน

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. อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์)

X

X

X

X

X

X

X

10. บจก. เพ็ทเทค อินเตอร์กรุ๊ป

X

X

X

X

X

X

X

11. บจก. เทคโนเอเซียไทร์

X

X

X

X

X

X

X

12. บจก. ไทยอุมาพรเท็กซ์ไทล์

X

X

X

X

X

X

X

13. บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย

X

X

X

X

X

X

X

14. บจก. ทรีนีตี้เอ็ดดูเคชั่น

X

X

X

X

X

X

X

หมายเหตุ : 1.
				
			 2.
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X
X*

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้เข้าร่วมเป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 14 บริษทั (ข้อมูลจาก
ฝ่ายพัฒนาผูป้ ระกอบและการร่วมลงทุน 1 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560) 						
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ เข้าเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารความเสีย่ งในบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั
ที่ ธพว. ถือหุน้ 20%

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สินเชื่อต่างๆ ที่ได้อนุมัติไปแล้ว ภายในวงเงินตาม
คณะกรรมการบริหาร
อ�ำนาจอนุมัติในข้อ 11. ดังต่อไปนี้
ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
1) ขยายหรือลดระยะเวลาช�ำระหนี้
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
2) ปรับหนีร้ ะยะสัน้ เป็นระยะยาว หรือในทางกลับกัน
ธนาคารมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธาน
3) เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดหนี้
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอื่นอีกไม่เกิน 3 คน และให้
การช�ำระจ�ำนวนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยที่ผ่อน
กรรมการผูจ้ ดั การเป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่ง ให้คณะกรรมการ
ช�ำระในแต่ละงวด
บริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี
4) ปรับปรุงประเภทสินเชื่อที่ไม่ท�ำให้วงเงินเพิ่มขึ้น
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกินอ�ำนาจอนุมัติ
1. ก�ำหนดแนวทางและวิธกี ารในการด�ำเนินงานของ ธพว. ให้เป็น
5) เพิ่ ม หรื อ ลดเปลี่ ย นแปลงหลั ก ประกั น หรื อ
ไปตามนโยบายและเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการ ธพว. ก�ำหนด ซึง่ จะต้อง
ผู้ค�้ำประกัน
ไม่ก้าวล่วงต่ออ�ำนาจหน้าที่ของผู้จัดการตามมาตรา 25
6) รั บ โอนทรั พ ย์ ทั้ ง ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น และมิ ใ ช่
2. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ ธพว. ทุกรอบ 3 เดือน
หลักประกัน เพื่อช�ำระหนี้
3. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในวงเงินตาม
7) ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยค้างรับ เบี้ยปรับ อัตรา
ข้อบังคับของ ธพว. และให้รายงานคณะกรรมการ ธพว. เพื่อทราบ
ดอกเบี้ยผิดนัด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉพาะ
4. อนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และขอบเขตความ
ในส่วนทีย่ งั ไม่รบั รูเ้ ป็นรายได้ในบัญชีกำ� ไรขาดทุน
รับผิดชอบของหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล โดยรองกรรมการผูจ้ ดั การ และ
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้รายงานคณะกรรมการ ธพว. เพื่อทราบ
ทั้งนี้ การด�ำเนินการในข้อ 1) - 7) ต้องไม่ก่อให้เกิดผล
5. ก�ำหนดอัตราการจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปี การจ่ายเงินในกรณี
ขาดทุ น ทางบั ญ ชี ใ นส่ ว นที่ รั บ รู ้ เ ป็ น รายได้ แ ล้ ว ในบั ญ ชี ก� ำ ไร
พิเศษ และเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ก�ำหนดอัตราการขึน้ เงินเดือนประจ�ำปีแก่พนักงาน และเสนอ ขาดทุน ตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธนาคารแห่งประเทศไท
ยในขณะนั้น
คณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
11.3 อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน เพื่อด�ำเนินการใดๆ
(NPLs) ภายในวงเงินตามอ�ำนาจอนุมัติในข้อ 11.
ภายในกรอบอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ดังต่อไปนี้
8. อนุมัติการจัดหาและเช่าพัสดุในวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท
1) ขยายหรือลดระยะเวลาช�ำระหนี้
แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
2) ปรับหนีร้ ะยะสัน้ เป็นระยะยาว หรือในทางกลับกัน
9. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของบุคคลอื่นที่
3) เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดหนี้
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของ ธพว.
การช�ำระจ�ำนวนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยที่ผ่อน
10. แต่งตั้ง หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ช�ำระในแต่ละงวด
ตามความเหมาะสม หรืออาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผูท้ รง
4) ปรับปรุงประเภทสินเชื่อที่ไม่ท�ำให้วงเงินเพิ่มขึ้น
คุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้อง หรือจากผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกได้ดว้ ยค่าใช้จา่ ยของธนาคาร
เกินอ�ำนาจอนุมัติ
11. พิจารณาอนุมัติต่ออายุสินเชื่อ หรือทบทวนวงเงิน และการ
5) เพิ่ ม หรื อ ลดเปลี่ ย นแปลงหลั ก ประกั น หรื อ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ วงเงินต่อรายเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
ผู้ค�้ำประกัน
200 ล้านบาท โดยมีอ�ำนาจอนุมัติ ดังนี้
6) รั บ โอนทรั พ ย์ ทั้ ง ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น และมิ ใ ช่
11.1 ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ต่างๆ และวิธีปฏิบัติที่
หลักประกัน เพื่อช�ำระหนี้
เกีย่ วข้องกับการพิจารณาต่ออายุสนิ เชือ่ หรือทบทวน
7) ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยค้างรับ เบี้ยปรับ อัตรา
วงเงิน และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภายในวงเงิน
ดอกเบีย้ ผิดนัด และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ เฉพาะใน
ตามอ�ำนาจอนุมัติในข้อ 11.
ส่วนที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ในบัญชีก�ำไรขาดทุน
11.2 อนุมัติต่ออายุสินเชื่อ หรือทบทวนวงเงิน และอนุมัติ
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
การผ่อนผัน หรือการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้
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ทั้งนี้ การด�ำเนินการในข้อ 1) - 7) ต้องไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุน
ทางบัญชีในส่วนทีร่ บั รูเ้ ป็นรายได้แล้วในบัญชีกำ� ไรขาดทุน ตามเกณฑ์
การรับรู้รายได้ของธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น
12. พิจารณากลั่นกรองสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
วงเงินเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อราย ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ ธพว.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
13. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพว. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการ ธพว.
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ฟื้นฟู ธพว.
2. ก�ำกับและติดตามการวิเคราะห์สถานะองค์กร (Due Diligence)
และการปรับปรุงกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อ
3. ก�ำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
4. ให้พิจารณากลั่นกรองสินเชื่อ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. แต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของคณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูกิจการ ธพว.
6. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ธพว.

2. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยง
ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและกระบวนการ
การบริหารความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอในสิ่งที่
ต้องด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่ก�ำหนด
5. อนุมตั แิ ผนปฏิบตั กิ ารด้านการบริหารความเสีย่ ง เพดานความ
เสีย่ ง เครือ่ งมือวัด หลักเกณฑ์การชีว้ ดั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม และ
ยอมรับได้ของธนาคาร และปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม
ของธนาคารอยู่เสมอ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติโครงการ
ด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บรรลุผลตามแผนปฏิบตั กิ าร ตลอดจน
ทบทวนความเพียงพอของทรัพยากรส�ำหรับการบริหารความเสี่ยง
6. อนุมัติผลิตภัณฑ์ Non-Derivatives ทุกประเภท ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันที่ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อต่อราย
มากกว่า 1 ล้านบาท
7. กลัน่ กรองผลิตภัณฑ์ Derivatives ทุกประเภท และผลิตภัณฑ์
Non-Derivatives ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันที่
ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อต่อรายมากกว่า 1 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์
สินเชื่อตามนโยบายภาครัฐ
8. อนุ มั ติ ก ารบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Management) รวมถึงแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของทุกฝ่ายงานภายใน
ธนาคาร
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ธพว.

คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ รวมทัง้ มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง โดยถือตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินการเพิม่ มูลค่าให้กบั
องค์กร สร้างความน่าเชือ่ ถือ และความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินงานต่างๆ
ว่ามีการก�ำกับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรมโปร่งใส โดยมี คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
การด�ำเนินงานของ ธพว. ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพว.
สัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน ธพว.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ ธพว. เพือ่ พิจารณา เป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ ธพว.
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
ในเรือ่ งของการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว. รวมถึงการร้องทุกข์ ทีเ่ กีย่ วกับ
ด้านการตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร การลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของธนาคาร
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ก� ำ หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การในการสรรหา
รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ธพว.
พิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพว.
2.1 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
		 อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการ ธพว.
2.2 รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ก� ำ หนดนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองผู้จัดการ และผู้ช่วย
ผู ้ จั ด การโดยต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ ท่ี ชั ด เจน โปร่ ง ใส เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการ ธพว. พิจารณาอนุมัติ
4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจ�ำปี
5. ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองผูจ้ ดั การ
และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับ
ผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
6. ก� ำ หนดแนวทางการประเมิ น ผลงานของกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ เพือ่ พิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
7. เปิดเผยนโยบายเกีย่ วกับการก�ำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดท�ำรายงานการก�ำหนด
ค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย
การด�ำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการในรายงานประจ�ำปี
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
พนักงานตั้งแต่ระดับ 11 ถึงระดับ 13 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ
9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ธพว. มอบหมาย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย (IT Policy) และแนวทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Road Map) วางแผนการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับ ธพว. โดยให้สอดคล้องกับ
ทิศทาง และแผนด�ำเนินธุรกิจของ ธพว.

2. ให้ความเห็นในการจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Master Plan) ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ ธพว. โดยค�ำนึงถึง
การบูรณาการ (Integration) ของระบบงานเทคโนโลยีในปัจจุบัน
สอดคล้องกับนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security
Policy) และมาตรฐานด้านสารสนเทศ (IT Standard)
3. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของ ธพว. (IT Security Policy) เพือ่ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อกฎหมาย
4. พิจารณา กลัน่ กรอง และให้ความเห็นโครงการจัดหา และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้
โครงการด้านสารสนเทศสัมฤทธิผ์ ล และเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้
5. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
ธพว. เพื่อทราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance: CG)
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในการด�ำเนิน
งานของ ธพว. ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยพัฒนาและ
ส่งเสริมให้บคุ ลากรของ ธพว. เข้าใจในการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์การก�ำกับของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. ก�ำกับดูแล และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ ธพว. มีความ
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ประเมินผลและทบทวนนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของ ธพว. อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
หลักสากล และข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง
4. ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการด�ำเนินการของ ธพว. แก่ฝา่ ยจัดการ
และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องในการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
5. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุน
งานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการร่วมลงทุน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีอำ� นาจร่วมลงทุนตามจ�ำนวนเงินและสัดส่วนทีก่ ำ� หนดไว้ใน
ข้อบังคับ ว่าด้วยการร่วมลงทุน โดยให้พิจารณาเงื่อนไขส�ำหรับการ
ร่วมลงทุน ซึง่ รวมประเภทและวงเงินร่วมลงทุน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม

47

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนการลงทุ น การเบิ ก เงิ น เพื่ อ ช� ำ ระ
ค่าหุ้น การช�ำระหนี้ การถอน หรือการจ�ำหน่ายส่วนร่วมลงทุน หรือ
หุ้นที่รับร่วมลงทุน การบอกเลิกสัญญา การปรับโครงสร้างหนี้อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ
ธพว. ก�ำหนด
2. มีอำ� นาจอนุมตั ิ ผ่อนผัน หรือเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และวิธกี ารร่วมลงทุน รวมทัง้ การลดหรือเพิม่ วงเงินร่วมลงทุน ภายใน
วงเงินร่วมลงทุนต่อรายไม่เกิน 30 ล้านบาท ภายใต้ข้อบังคับ ว่าด้วย
การร่วมลงทุน
3. พิจารณาการออกจากการร่วมลงทุน (Exit) หรือการส่งฟ้อง
ด�ำเนินคดีกับบริษัทที่ธนาคารเข้าร่วมลงทุน

4. พิจารณาก�ำหนดนโยบายการลงทุนส�ำหรับกองทุนร่วมลงทุน
หรือกองทรัสต์ (Private Equity Trust) ตามนโยบายของภาครัฐ
5. คั ด เลื อ กและอนุ มั ติ การร่ ว มลงทุ น จากการน� ำ เสนอของ
ผู้บริหารกองทรัสต์
6. ก�ำกับ ดูแล การด�ำเนินงานของทรัสตีและผูบ้ ริหารกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทรัสต์
7. มีอ�ำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะท�ำงาน เพื่อด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุน
8. รายงานผลการร่วมลงทุนให้คณะกรรมการ ธพว. ทราบ
อย่างน้อยปีละครั้ง
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพว. มอบหมาย

ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุม ปี 2559
คณะกรรมการ
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ค่า
ค่า
ธนาคาร
บริหาร
ตอบแทน เบีย้ ประชุม
รายเดือน รายเดือน
(12 เดือน) (รวม) (จ�ำนวนครัง้ (จ�ำนวนครัง้
ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน
ครัง้ ทีป่ ระชุม) ครัง้ ทีป่ ระชุม)

อนุกรรม
การฟื้นฟู
กิจการ ธพว.
(จ�ำนวนครัง้
ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน
ครัง้ ทีป่ ระชุม)

1

นางสาลินี วังตาล

152,600

137,500

ประธาน
(15/15)

2

ดร.สมชาย หาญหิรัญ

161,100

170,000

กรรมการ
(18/22)

3

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

120,000

120,000

กรรมการ
(19/22)

4

นางพรรณขนิตตา บุญครอง 120,000

270,000

กรรมการ
(21/22)

5

นายลวรณ แสงสนิท

120,000

110,000

กรรมการ
(17/22)

6

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ

120,000

230,000

กรรมการ
(18/22)

7

ดร.เสรี นนทสูติ

120,000

90,000

กรรมการ
(14/22)

8

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร 120,000

240,000

กรรมการ
(22/22)

9

นายมงคล ลีลาธรรม

240,000 กรรมการและ กรรมการและ กรรมการ
เลขานุการ เลขานุการ
(5/5)
(22/22)
(24/24)

120,000

1,153,700 1,607,500 1,010,000
ค่าตอบแทน-ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการในการประชุม ปี 2559

หมายเหตุ : 1.
			
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
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ตรวจสอบ

บริหาร
ความเสี่ยง

กิจการ
สัมพันธ์

สรรหาและ
ก�ำหนด
ค่าตอบแทน
(จ�ำนวนครัง้ (จ�ำนวนครัง้ (จ�ำนวนครัง้ (จ�ำนวนครัง้
ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน
ครัง้ ทีป่ ระชุม) ครัง้ ทีป่ ระชุม) ครัง้ ทีป่ ระชุม) ครัง้ ทีป่ ระชุม)

เทคโนโลยี การก�ำกับ
สารสนเทศ ดูแลกิจการ
ที่ดี
(จ�ำนวนครัง้ (จ�ำนวนครัง้
ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน
ครัง้ ทีป่ ระชุม) ครัง้ ทีป่ ระชุม)

ร่วมลงทุน
(จ�ำนวนครัง้
ทีเ่ ข้า/จ�ำนวน
ครัง้ ทีป่ ระชุม)

ประธาน
(5/5)
กรรมการ
(5/15)

ประธาน
(2/2)
กรรมการ
(13/13)

ประธาน
(24/24)

ประธาน
(1/1)

กรรมการ
(1/5)
ประธาน
(12/12)

กรรมการ
(14/24)

ประธาน
(9/9)
ประธาน
(9/9)

ประธาน
(10/10)

กรรมการ
(12/13)
กรรมการ
(24/24)

560,000

กรรมการ
(1/5)

37,500

กรรมการ
(8/9)
กรรมการ
(12/12)
240,000

150,000

กรรมการและ กรรมการ
เลขานุการ (10/10)
(8/9)
112,500

100,000

112,500

ประธาน
(4/4)
37,500

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามบันทึกสั่งการของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 				
บันทึกข้อความที่ กค 0805/1630 ลว. 24 พ.ค. 2547									
คณะกรรมการ ธพว. ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 				
นางสาลินี วังตาล ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559						
ดร. สมชาย หาญหิรัญ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ธพว. ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559					
นายมงคล ลีลาธรรม ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

-

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ธพว. ได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ธพว.
สู่สาธารณชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ธพว. โดยสาระส�ำคัญของการด�ำเนิน
การสรุปได้ดังนี้
1. ธพว. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร โดยให้มอี ำ� นาจ
หน้าที่ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท
ข้อมูลข่าวสารของ ธพว. ทัง้ ด้านบริหารการจัดระบบและการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของ ธพว. รวมถึงการด�ำเนินการตามระเบียบว่าด้วย
การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ ธพว. สู่สาธารณชนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ธพว. ประกาศเผยแพร่โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารของ ธพว. และอ�ำนาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 เพือ่ ให้
ประชาชนทัว่ ไปสามารถตรวจค้นหาได้ในเว็บไซต์ www.smebank.co.th
3. ธพว. ประกาศการประกวดราคาและสอบราคา เพือ่ การจัดซือ้
จัดจ้างของ ธพว. ประกาศยกเลิก และประกาศผลรายชื่อผู้ชนะ
การประกวดราคาและสอบราคาไว้ในเว็บไซต์ www.smebank.co.th
4. ธพว. เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล
ข่าวสารและบริการ หรือแนะน�ำข้อมูลการใช้บริการ หรือร้องเรียน
เรื่องต่างๆ ผ่าน Call Center 1357
5. ธพว. ได้น�ำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กบั ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

6. ธพว. เปิ ด เผยข้ อ มู ล ของ ธพว. และข้ อ มู ล ลู ก ค้ า แก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลภายนอกตามที่ร้องขอ
โดยสามารถร้องขอตรวจสอบข้อมูลภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายและ
หลักการพิจารณา ดังนี้
6.1 หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบ
ข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอให้พนักงาน ธพว. ไปให้
ปากค�ำในฐานะพยานบุคคล ได้แก่ ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานประกันสังคม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
การคลัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นต้น
6.2 หน่วยงานและบุคคลที่ไม่มอี ำ� นาจตามกฎหมายในการ
ขอตรวจสอบข้อมูล อาจเป็นหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยส่วนใหญ่เป็นการร้องขอตรวจสอบข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึง่ ธพว. ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนือ่ งจากพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัติว่า
หน่ ว ยงานของรั ฐ จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ น
ความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อ่ืน
โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย คาดการณ์ ว ่ า เศรษฐกิ จ ไทย
ในปี 2560 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 โดยมีการใช้จ่ายของ
ภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ
1) ความไม่แน่นอนของการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก
2) ปัญหาเสถียรภาพทางการเงินของจีน และ
3) การพั ฒ นาทางการเมือ งและปัญหาภาคการเงินในยุโ รป
ที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวต�่ำกว่าคาด และส่งผลลบ
ต่อทิศทางการขยายตัวของสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ

เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้
การเปลีย่ นพฤติกรรมของลูกค้าทีห่ นั มาท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจติ ลั
และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง มี ช ่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารที่
หลากหลายและแตกต่างเพิม่ ขึน้ จากผูใ้ ห้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
จึ ง ท� ำ ให้ ก ารแข่ ง ขั น บริ ก ารด้ า นการเงิ น เข้ ม ข้ น มากขึ้ น จาก
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์ของทางการ
และผู้ก�ำกับดูแล
การเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ เพือ่ รองรับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป
โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของเทคโนโลยีทำ� ให้สถาบันการเงิน
ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแข่งขันทางธุรกิจ
การร่วมก�ำหนดยุทธศาสตร์ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ ของธนาคารให้มคี วามเสถียรภาพและปลอดภัยเพือ่ ให้สามารถรองรับ
ภาคการเงิน เพือ่ พัฒนาระบบการช�ำระเงินของไทยเข้าสูส่ งั คมดิจติ ลั ธุรกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และเพิม่ ขึน้ ในอนาคต อาจท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ย
นับเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งส�ำคัญของภาคการเงินไทย การรับมือกับ ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มสูงขึน้
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การบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธพว. ได้นำ� หลักการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากล (COSO-ERM) แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) และกระทรวงการคลังมาเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ ธพว. เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานในปีบัญชี 2559 ธพว. ได้ก�ำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ การ
ด�ำเนินงานของ ธพว. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
ประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ให้เหมาะสมกับภารกิจและกิจกรรมของ ธพว.
มีการจัดท�ำแผนงานและก�ำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการทบทวน
กระบวนการบริหารความเสีย่ งทีใ่ ช้อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ใช้ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิม่ กระจายความเสีย่ ง และลดการสูญเสียขององค์กร
ธพว. มุ่งเน้นการจัดการระบบงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญๆ โดยการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบ
บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลความ
เสียหายทีเ่ กิดจากความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Loss Data)
เพือ่ ให้มฐี านข้อมูลส�ำหรับค�ำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนตาม
แนวทางมาตรฐานสากลต่อไป มีการเตรียมการจัดท�ำระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าของ ธพว. เพื่อใช้ในการก�ำกับติดตาม
3. การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของทุ ก
หน่วยงานตั้งแต่คณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ธพว. ทุกคนที่จะต้องตระหนักและปฏิบัติจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
การให้ความส�ำคัญในเรื่องของการสื่อสาร การสร้างความรู้
ความเข้าใจให้เกิดขึน้ กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ ธพว. ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การบริ ห ารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ ธพว. สือ่ สิง่ พิมพ์ และรายงานต่างๆ
เพือ่ สร้างความตระหนักจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ ธพว.
ยังมีการบูรณาการงานด้านการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหาร
จั ด การองค์ กรภายใต้ รู ป แบบการบู ร ณาการร่ ว มกั น ในเรื่ อ งของ
Governance, Risk Management และ Compliance (GRC)

4. พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์เพื่อสู่ความเป็นมืออาชีพในการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายความส�ำเร็จของธนาคาร
5. เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ธพว. เป็นไปตามหลักการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management:
ERM) ธพว. จึงด�ำเนินการปลูกฝังการบริหารความเสี่ยงให้เป็น
วัฒนธรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่องรวมถึงก�ำหนดให้ทุกภาคส่วน
ได้แก่ กรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ฝ่ายจัดการ
และส่วนงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
• ระดับคณะกรรมการ คณะกรรมการ ธพว. ได้มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee: RMC) ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการ ธพว.
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากภายนอก กรรมการผู ้ จั ด การ และ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ โดยท�ำหน้าที่ก�ำหนด
นโยบาย กลยุทธ์ กรอบในการบริหารความเสี่ยง ทบทวน
ปั จ จั ย เสี่ ย ง ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ติดตามก�ำกับการบริหารความเสีย่ งให้เป็นไปตามนโยบาย
และกลยุทธ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนท�ำหน้าที่
ทบทวนและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของ ธพว.
• ระดับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงของ ธพว. ที่ดูแลส่วน
งานต่างๆ ท�ำหน้าที่ ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
บริหารความเสีย่ งของส่วนงานในสังกัด ตลอดจนมีสว่ นร่วม
ในการบริหารความเสีย่ งผ่านการเป็นคณะกรรมการต่างๆ
• ระดับส่วนงาน ส่วนงานเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner)
ท�ำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ในส่วนที่
เกีย่ วข้อง ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในประจ�ำส่วนงาน เพือ่ ให้การ
ปฏิบตั งิ านของส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
นอกจากนี้ ธพว. ยังมีส่วนงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานทาง
ด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม คือ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ท�ำหน้าที่เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและก�ำหนดกรอบการ
บริหารความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามก�ำกับดูแลรวบรวมผลการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานสถานะความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ธพว. และ
น�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ธพว. ก�ำหนดการบริหารความเสี่ยง โดยจัดกลุ่มความเสี่ยง
ตามแนวทางธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และกระทรวงการคลั ง
เป็น 2 กลุม่ หลัก 6 ประเภทความเสีย่ ง คือ ความเสีย่ งด้านการเงิน
(Financial Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านที่ไม่ใช่การเงิน
(Non Financial Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการก�ำกับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ปี 2559 ธพว. มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรตามกลุ่มความเสี่ยง
ส�ำคัญข้างต้น ซึง่ ธพว. ได้จดั ท�ำแผนภูมคิ วามเสีย่ ง (Risk Map) เพือ่
เป็นเครือ่ งมือในการบูรณาการความเสีย่ งทุกด้านเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

และระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance) มีการ
จั ด ท� ำ แผนภู มิ ความเสี่ ย ง (Risk Map) และจั ด ท� ำ แผนจั ด การ
ความเสีย่ ง เพือ่ ลดระดับความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
และช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของ ธพว. นอกจากนี้ ธพว. จะ
มีการรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยงระหว่างปี เพื่อให้ม่ันใจว่าได้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
4. การติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ต่อ
คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยรายงานให้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทราบเป็นรายเดือน เพือ่ จะได้มกี ารแก้ไข
หรือก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงานและการน�ำไปปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับปัจจัยภายนอก และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอันส่งผลกระทบต่อรายได้เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่ของ
กิจการ
ธพว. ได้มีการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดย
สรุปได้ ดังนี้
1. การก� ำ หนด/ทบทวนนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ของ ธพว.
2. การก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของ ธพว. โดยน�ำข้อมูลจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้ SWOT
Analysis อาทิ ผลการด�ำเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันของ ธพว.
ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ของธุรกิจ SMEs นโยบายของรัฐบาล
ความพึงพอใจของลูกค้า และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของ ธพว.
เป็นต้น มาใช้ประกอบในการก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของ ธพว.
รวมทั้งกระบวนการในการติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายต่างๆ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. การน�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO
มาใช้ในกระบวนการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงของ ธพว. ซึ่ง
สอดคล้องตามแนวทางของระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดย
มีการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และ
การบริหารความเสี่ยง เข้ากับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของ ธพว.
โดย ธพว. ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ
แผนธุรกิจ ธพว. ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าหรือ
คู่สัญญาของ ธพว. ไม่สามารถช�ำระหนี้คืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ที่ตกลงไว้กับ ธพว. รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะ
ของเงินกองทุนของ ธพว.
ธพว. มุ่งเน้นพันธกิจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่จะช่วยสร้างความเติบโตผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมด้วยการบริการทางการเงินด้านการอ�ำนวยสินเชื่อใน
วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ ธพว. ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบ
ธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาเข้าจดทะเบียนในรูปนิตบิ คุ คลตามนโยบาย
ของรัฐบาลทีต่ อ้ งการผลักดันให้ผปู้ ระกอบการในรูปบุคคลเข้าสูร่ ะบบ
มากขึ้น นอกจากนี้ ธพว. ยังคงเสริมสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องให้กับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขาดหลักประกัน ซึ่งเป็น
อุปสรรคหลักทีท่ ำ� ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบธนาคารได้ยาก โดย
ให้การช่วยเหลือผ่านโครงการค�้ำประกันการให้สินเชื่อ จากบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย) เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจดังกล่าว และมีการเตรียมความพร้อมตามกฎเกณฑ์การก�ำกับ
ดู แ ลโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นปี 2560
การจัดการบริหารความเสีย่ งเครดิตในปี 2559 จึงแบ่งการบริหารเป็น
3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
1. การขยายฐานลูกค้าสินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมจากการออกผลิตภัณฑ์ หรือมาตรการใหม่ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักและเป็นไปตามแนว
นโยบายภาครัฐบาล โดยผ่านกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ประเมินความเสี่ยง และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เสนอต่อคณะกรรมการ
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

บริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติเห็นชอบก่อนออกผลิตภัณฑ์ ในส่วน
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อของกลุ่มพอร์ตที่ปล่อยใหม่ตั้งแต่ปี 2558
นั้ น ใช้ กระบวนการถ่ว งดุลอ�ำนาจโดยการแยกภาระหน้าที่ข อง
หน่วยงานด้านการตลาดและด้านวิเคราะห์สินเชื่ออย่างชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการอ�ำนวยสินเชื่อที่ดี
นอกจากนี้แล้วยังมีการทบทวนนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องการก�ำกับกลุ่มลูกหนี้
นโยบาย และกระบวนการอ�ำนวยสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสมกับสินเชือ่ รายย่อย
และพันธกิจของ ธพว. นโยบายการจัดชัน้ หนีแ้ ละการกันส�ำรอง รวมถึง
การเตรียมการเรื่องการด�ำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel 2 ที่จะ
บังคับใช้ในปี 2560
2. การก�ำกับดูแลพอร์ต ธพว. ได้เพิ่มบุคลากรด้านควบคุม
คุณภาพสินเชื่อ (Loan Monitoring and Collection Department)
ก�ำกับดูแลหนี้อยู่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ท�ำหน้าที่เร่งรัดติดตาม
อย่ า งใกล้ ชิ ด แก้ ไ ขหนี้ ที่ อ ่ อ นแอในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 15 ล้ า นบาท
เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลไม่ ใ ห้ การตกชั้ น หนี้ จ นน� ำ ไปสู ่ ห นี้ ด ้ อ ยคุ ณ ภาพ
นอกจากนี้ ธพว. ยังได้มีการริเริ่มเครื่องมือบริหารความเสี่ยงใหม่
ทบทวนนโยบายและเครื่องมือการก�ำกับความเสี่ยง ดังนี้
2.1 การเตื อ นภั ย ด้ ว ยรายงาน First Date Not Paid
รายเดือน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องและป้องกัน เป้าหมาย
สูงสุดของธนาคารคือต้องการลด First Date Not Paid
ไม่ให้เกิดขึน้ ในกระบวนการอ�ำนวยสินเชือ่ ของ ธพว.
2.2 การก�ำกับดูแลคุณภาพ Early Warning เพือ่ ป้องกันการ
ตกชัน้ หนี้ โดยล�ำดับความส�ำคัญการติดตามเก็บหนีแ้ ละ
แก้ไขหนี้ตามกลุ่มที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสความ
เสียหายสูงก่อน
2.3 การก�ำกับดูแลระดับเพดานรายอุตสาหกรรมที่สะท้อน
ข้อมูลด้านความเสี่ยงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ของพั น ธกิ จ ธนาคารและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
ทิศทางของภาครัฐ โดยเพิ่มความถี่ในการทดสอบผล
การใช้ของกลไกเพดานระหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลไก
เพดานที่ใช้อยู่ยังมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการ
ก�ำกับเพดานลูกหนีก้ ารค้าแฟคตอริง่ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
เรื่องการกระจุกตัวของลูกหนี้การค้าด้วย
2.4 เริ่มพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลความ
เสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการเชื่อมต่อของข้อมูลจาก
ระบบต่างๆ ให้ไว้เป็นฐานเดียว เพื่อให้การใช้ข้อมูลใน
การบริหารความเสีย่ งเครดิตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ นอกจากนีย้ งั เป็นการวางรากฐานการเก็บข้อมูล

เพือ่ ใช้ในการพัฒนาเครือ่ งมือระบุ และก�ำกับความเสีย่ ง
ที่วางแผนไว้ในโครงการบริหารความเสี่ยงเครดิตด้วย
3. การบริหารจัดการหนี้ NPL ในปี 2559 ธพว. ยังคงมุ่งเน้นใน
กระบวนการบริหารจัดการ NPL ที่ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อให้ได้ผล
การลดหนี้ NPL ได้ตามเป้าหมาย มีการก�ำกับติดตามและเร่งรัดอย่าง
ใกล้ชดิ ผ่านคณะท�ำงานก�ำกับและติดตามหนี้ NPL เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
การลด NPL ทีต่ งั้ ไว้อย่างเคร่งครัด ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานการแก้ไข
หนี้ NPL ดีกว่าที่กำ� หนดไว้ 18,000 ล้านบาท กล่าวคือหนี้ NPL
ณ สิ้นปี 2559 มียอดคงเหลือเท่ากับ 17,904 ล้านบาท ลดลงจาก
ยอดต้นปี 23,452 ล้านบาท หนี้ NPL ลดลงมาจากปรับโครงสร้างหนี้
ตัดหนี้สูญ ขายหนี้ และประนอมหนี้ ท�ำให้ ธพว. มีอัตราส่วน NPL
ลดลงจาก 27% ในปี 2558 เหลือ 19% ในปี 2559
ในปี 2559 ยังคงมีการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของ
วงจรพอร์ตสินเชือ่ ทีเ่ คลือ่ นไหวเป็นรายเดือน โดยปรับปรุงให้มจี ดุ เน้น
ที่ติดตามรายงานพอร์ตในทุกสถานะของวงจรสินเชื่อ มีการน�ำ
รายงานน�ำเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและก�ำหนดทิศทาง
แผนการขยายสินเชื่อ รวมไปถึงแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
การบริหารจัดการหนีท้ ตี่ อ้ งระมัดระวังเป็นพิเศษทีต่ อ้ งการการติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิดกลุ่มลูกหนี้ที่อ่อนแอจากการปรับโครงสร้างหนี้
จากรายงานข้อมูลและการวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อดังกล่าว ได้ถูก
น�ำไปสื่อสารทางตรงในองค์กรให้กว้างขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในมุมมองความเสี่ยงเครดิต ช่วยเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วถึง และเพื่อเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการสินเชือ่ งานบริหารและก�ำกับดูแลพอร์ตด้วย
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหว
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาตราสารในตลาดเงิน
ตลาดทุน ทีม่ ผี ลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านตลาด เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความ
เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในและนอกงบ
แสดงฐานะทางการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มี
ผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคาร
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ท�ำ
ธุรกรรม (Front Office) ท�ำหน้าที่ในการควบคุมดูแลความเสี่ยง เพื่อ
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการก�ำกับ
ดูแลความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบาย
บริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร โดยมีการก�ำหนดกรอบ
เพดานหรือตัวบ่งชีค้ วามเสีย่ งสูงสุดทีธ่ นาคารยอมรับได้ ธนาคารไม่มี
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ฐานะบัญชีเพื่อการค้า ส่วนฐานะบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารจะ
ติดตามจากการเปลี่ยนแปลงการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อปี
(Net Interest Income Change) และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
เศรษฐกิจ (Economic Value Change) พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติรองรับกรณีเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติไว้
นอกจากนีย้ งั มีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด พร้อมกับการพัฒนา
รู ป แบบรายงาน และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น และควบคุ ม
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และก�ำหนดให้น�ำเสนอรายงานสถานะ
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยภาพรวมความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคารในปี 2559 โดยรวมอยู่
ภายใต้กรอบเพดานความเสีย่ งที่ได้รบั อนุมตั ิ ทัง้ นีค้ วามเสีย่ งด้านตลาด
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์
หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินทั้งหมด ที่มีความ
อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (Net Interest Income) ธนาคารมีการ
ติดตามควบคุมความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
โดยการก�ำหนดกรอบเพดานความเสีย่ งและดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง ก�ำหนด
ให้นำ� เสนอข้อมูลภาวะอัตราดอกเบีย้ ภาวะเศรษฐกิจตลาดเงิน ตลาดทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน และน�ำเสนอรายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
รองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ
เครื่องมือในการวัด ประเมิน ติดตามและรายงานฐานะความเสี่ยง
ด้านตลาด
• การก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาด ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด นโยบาย
การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร และ
นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพือ่ การค้าและบัญชีเพือ่ การธนาคาร
เพื่อเป็นกรอบนโยบายและใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร
• การวิ เ คราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ หรืออายุสัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และ
รายการนอกงบดุล (Repricing Gap) การพิจารณาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคาร
• การวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ
การวัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนในตลาด
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ตราสารหนีท้ มี่ ตี อ่ ราคาตราสารหนี้ (DV01) การประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของตราสารหนี้ และธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
• การก�ำหนดเพดานความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk Limits)
และมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เพดานความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมกับนโยบายของธนาคาร และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• การจัดท�ำรายงานสถานะการลงทุน และรายงานสถานะความ
เสีย่ งด้านตลาด เสนอต่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
สม�่ำเสมอ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากการ
ที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นเงินสดได้ทันเวลา
หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถหาเงินมา
ช�ำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ในปี 2559 สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ดี ธนาคารจึงได้
ปรับโครงสร้างการระดมเงินของธนาคาร พร้อมทัง้ รักษาสภาพคล่อง
เพือ่ บริหารต้นทุนทางการเงินให้ตำ�่ ลง รวมทัง้ ก�ำหนดระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสีย่ งทีย่ อมให้เบีย่ งเบนได้
(Risk Tolerance) รวมทัง้ จัดท�ำแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง ทีส่ อดคล้อง
กับแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
เครื่องมือในการวัด ประเมิน ติดตามและรายงานฐานะความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง
• การก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เพื่อเป็นกรอบนโยบายและใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
• การจัดท�ำรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap)
• การวัดและประเมินความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยใช้อตั ราส่วน
ทางการเงิน เช่น อัตราส่วนการกระจุกตัวของลูกค้าเงินฝากรายใหญ่
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง และ Mismatch เป็นต้น
การติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง โดยมี ก าร
ด�ำเนินการ ดังนี้
• การก�ำหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity
Risk Limits) และมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เพดานความ
เสี่ยงมีความเหมาะสมกับนโยบายของธนาคาร และสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
• การจัดท�ำรายงานสถานะความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เสนอต่อ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย อันเนื่องมาจากขาดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขาด
ธรรมาภิบาลในธนาคาร และขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยอาจจะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ผู้ปฏิบัติงาน ระบบงาน
หรือปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร แต่ไม่รวมความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic
Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
ธนาคารดูแลและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ
1. หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ในฐานะเจ้าของ
ความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ระบุประเมิน ควบคุมและติดตาม
ความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมีเจ้าหน้าที่
ที่ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Risk
Agency)
2. หน่วยงานที่ดูด้านความเสี่ยงและการควบคุมก�ำกับดูแลด้าน
ต่างๆ ท�ำหน้าที่สนับสนุนเครื่องมือแนวทาง และวิธีการให้หน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและทดสอบ
กระบวนการด�ำเนินธุรกิจและบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ สร้างความ
เชื่อมั่น ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานต่างๆ มีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้วย
กระบวนการเดียวกันทัง้ องค์กร คือ การระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม
และรายงานความเสี่ยงผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ การจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Loss Data) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วย
ตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA) ซึ่ง Risk Agency
ท�ำหน้าที่ประสานงานในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ
หน่วยงาน ส�ำหรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ภายนอก ทีอ่ ยูน่ อก
เหนือการควบคุมของธนาคาร ธนาคารมีการจัดท�ำแผนรองรับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
แผนเผชิญเหตุและการฟื้นฟู (Faced Events and Restore Plan)
เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่าแม้ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต ธนาคารยัง
สามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนด
ให้มีการทดสอบแผนอย่างสม�่ำเสมอ
ธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต้องปฏิบัติในปี 2560 แล้วอย่างครบถ้วน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หมายถึง ความเสี่ยง
อันเนือ่ งมาจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
ปฏิบตั ิ ประกาศของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจส่งผลกระทบท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อการด�ำเนินงาน อาจท�ำให้เสียชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
ธพว. ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยจัดท�ำนโยบายบริหารความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีการติดตามการออก การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ประกาศ ฯลฯ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ
อย่างสม�่ำเสมอ มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา
รวมทั้งประเมินผลของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบตั งิ านของ ธพว. ไม่มกี ารฝ่าฝืนและสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของ
ทางการ รวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของ ธพว.
การควบคุมภายใน
ธพว. ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายใน โดยมีการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
ธพว. ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งมีการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีมีความโปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการรวมไว้เป็นส่วน
หนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ โดยก�ำหนดให้ส่วนงานต่างๆ ทั้งใน
ส�ำนักงานใหญ่และในส่วนภูมิภาคน�ำการประเมินความเสี่ยงจากการ
ควบคุมด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA) มาใช้
เป็นเครือ่ งมือในการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กรอบการบริหาร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในของ COSO - ERM โดยมี
องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ส�ำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
ธพว. จัดท�ำคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
โดยให้ความส�ำคัญกับความซือ่ สัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใส โดย
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธพว. ปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและ
ส่งเสริมให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และมีความซือ่ สัตย์
ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยเป็ น ไปตามคู ่ มื อ ประมวลจริ ย ธรรมและ
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จรรยาบรรณของ ธพว. พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
เว็บไซต์ภายใน ธพว. ให้รับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
ธพว. มีการจัดท�ำแผนงานประจ�ำปี รวมทั้งมีการทบทวน
แผนงานระหว่างปี มีการปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมทั้งก�ำหนด
ระเบียบปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรใหม่ ตลอดจนฝ่ายงาน
ดูแลเรือ่ งจริยธรรมของพนักงานและเรือ่ งการดูแลความเป็นธรรมต่อ
ลู ก ค้ า ซึ่ ง การจั ด ตั้ ง องค์ กรและสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมและ
เอือ้ อ�ำนวยต่อการปฏิบตั งิ าน มีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารเป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ และส่งผลต่อระบบ
การควบคุมภายในที่รัดกุมอย่างเพียงพอ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ธพว. ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมในการระบุ และประเมิน
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อน�ำ
ไปสู่การจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องตรงตามปัญหาของการปฏิบัติ
งาน โดยการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ความเสี่ ย ง ก� ำ หนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
ที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จด้วย
งบประมาณ และทรัพยากรที่ก�ำหนดไว้อย่างเหมาะสม
ธพว. ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสีย่ งและการจัดการ
ความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดย ธพว. ได้จัด
โครงสร้ า งองค์ กรสายบริ ห ารความเสี่ ย ง พร้ อ มทั้ ง มี การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ซึง่ จะก�ำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ก�ำหนดกรอบ กลัน่ กรอง
ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง ก�ำกับ
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีก่ ำ� หนด
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ธพว. ก�ำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน โดยจัดท�ำนโยบาย
ระเบียบ ค�ำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เป็นการ
ลดหรือควบคุมความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ธพว. มีการสอบทาน
การปฏิบตั งิ านตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของทางการ ระเบียบปฏิบตั งิ าน
ทั้งจากภายในและภายนอก และรายงานผลการปฏิบัติในภาพรวม
ต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ธนาคาร
ธพว. มีการก�ำหนดและทบทวนขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และ
อ�ำนาจการอนุมตั วิ งเงินของผูบ้ ริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและ
กันได้อย่างเหมาะสม
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4. สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication)
ธพว. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน และสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริหารใช้ในการ
บริหารจัดการ โดยมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร พนักงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับ
ข้อมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินหรือเหตุวิบตั ิภัยทีอ่ าจ
เกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบและสร้างความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิผล
ในการให้บริการ
ธพว. ใช้นโยบายทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่
เหมาะสมกับธุรกิจ มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐาน
ข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ส�ำคัญๆ ได้อย่างเพียงพอ
และทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
ธพว. จัดให้มกี ารติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดให้ติดตามผลการด�ำเนินงานตาม
แผนปรับปรุงของระดับหน่วยงานย่อยเป็นประจ�ำทุกปีเป็นรายไตรมาส
และจัดท�ำรายงานน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
จัดท�ำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในจัดส่งส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามก�ำหนด
ธพว. มีการก�ำหนดแผนงานประจ�ำปี มีการน�ำเสนอผลงาน
เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย พร้อมทั้งทบทวนแผนงานให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีหน่วยงานตรวจสอบที่
เป็นอิสระ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก�ำหนดไว้ และสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะอย่างจริงจัง พร้อมทั้งด�ำเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ
การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้การด�ำเนินการงาน
ตามภารกิจของ ธพว. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทัง้ ยังช่วยป้องกันหรือลดความเสีย่ งจากการด�ำเนินงานผิดพลาด และ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในถือเป็น
ส่วนประกอบส�ำคัญของการควบคุมภายในทีแ่ ทรกอยู่ในการปฏิบตั งิ าน
ตามปกติ ซึง่ จะต้องมีการกระท�ำเป็นขัน้ ตอนถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายทีก่ ำ� หนด โดยผูบ้ ริหารสามารถน�ำผลงานการตรวจสอบภายใน
เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารเพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ของธนาคาร
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานระดับฝ่ายงานที่มีสายการ
รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ปรับใช้มาตรฐาน
สากลการปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน การวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบได้เชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของธนาคาร และได้น�ำความเห็น
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานรับตรวจ
แนวการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ กรและ COSO รายงานของ
ผู ้ ต รวจสอบภายนอก รายงานของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
มาประกอบการจัดการท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ตามผลการประเมิน
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Risk Based Approach) โดยแผนการตรวจสอบ
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารได้รับทราบ โดยในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ท�ำ
การตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินการบริหารและ
การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นการเฉพาะ โดยระดับ
การประเมิน ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอแนะความเห็นที่ตรง
กับสาเหตุของความเสี่ยง และเป็นประโยชน์ ในการสร้างคุณค่าแก่
ธนาคาร
ส�ำหรับการสอบบัญชี ธนาคารได้ให้ผู้ตรวจสอบจากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินตามที่
กฎหมายก� ำ หนด โดยมี ค ่ า ธรรมเนี ย มตรวจสอบบั ญ ชี 2559
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,650,000 บาท
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สาระส�ำคัญทางด้านการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557						

รายการ
ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์รวม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนีส้ นิ )
ตราสารหนี้ที่ออกและกู้ยืม
หนี้สินรวม
ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกิน(ต�่ำกว่า)มูลค่าหุ้น
ส่วนของเจ้าของ
ผลการด�ำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการด้อยค่า
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
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2559
จ�ำนวน

2558

อัตราเพิม่ (ลด)
ร้อยละ

จ�ำนวน

2557

อัตราเพิม่ (ลด)
ร้อยละ

จ�ำนวน

อัตราเพิม่ (ลด)
ร้อยละ

4,189.69
7,774.84
84,515.02
101,139.78
74,132.44
15,327.82
292.12
92,643.17
20,006.63
(5,251.63)
8,496.61

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

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

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

5,439.74
706.45
6,146.19
1,853.35
2,223.21
4,076.56
2,069.63
410.70

0.23
(12.26)
(1.38)
(31.69)
163.26
14.58
(22.61)
(71.46)

5,427.02
805.20
6,232.22
2,713.32
844.49
3,557.81
2,674.41
1,439.15

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

5,069.07
384.70
5,453.77
2,365.92
1,973.80
4,339.72
1,114.05
937.52

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

1,658.93
9.53

34.30 1,235.26
8.56
11.33

599.75
520.29

176.53
1.38

(55.43)
(56.05)

22.38%

13.64%

7.46%
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ผลการด�ำเนินงานปี 2559

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

GDP รายไตรมาส

ร้อยละ
4.0
3.5
3.0

3.6
3.1

2.9

3.0

3.2

3.1
2.7

3.0

2.5
2.0
1.5

GDP รายปี

ร้อยละ

8.0
7.0

7.2

6.0
5.0
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1.		 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
1.1		 เศรษฐกิจไทยปี 2559
		 เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวต่อเนื่องในระดับปานกลางที่
ร้อยละ 3.2 จากร้อยละ 2.9 ในปี 2558 แรงขับเคลื่อนส�ำคัญจากการ
ใช้จ่ายภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว รวมถึงแรงสนับสนุนในช่วงครึ่ง
หลังของปีจากการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจาก
การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น มาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยูข่ องผูม้ รี ายได้นอ้ ย และมาตรการลดหย่อนภาษี
กระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงปลายปี
ประกอบกับฐานรายได้ภาคเกษตรดีขึ้น หลังภัยแล้งคลี่คลายลงและ
ราคาสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญสูงขึ้น
		 นอกจากนี้ ในช่วงปลายปีการส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้น และ
เป็นการปรับตัวดีขนึ้ ในเกือบทุกหมวดสินค้าท�ำให้การส่งออกของไทย
ในปี 2559 กลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 4 ปี
		 อย่างไรก็ตาม แม้อตั ราดอกเบีย้ ยังอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อเนือ่ ง
แต่บรรยากาศการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังขยายตัวต�ำ่ โดยกระจุกตัว
อยู่ในบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจพลังงานทางเลือก สาธารณูปโภค และการ
บริการและขนส่ง
		 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อกลับ
มาขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.19 ตามอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว
และราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่ทยอยปรับขึ้น
1.2		 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560
		 เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง และ
กระจายไปยังหลายภาคส่วนมากขึ้น แรงขับเคลื่อนส�ำคัญจากการ
ลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สงู อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการและโครงการใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างได้ใน
ช่วงครึง่ แรกของปี 2560 ขณะทีภ่ าคการท่องเทีย่ วยังมีแนวโน้มขยาย
ตัวในเกณฑ์ดี จากนโยบายในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ที่คาดว่าจะสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
		 นอกจากนี้ การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมปีงบประมาณ
2560 วงเงินรวม 190,000 ล้านบาท โดยในจ�ำนวนนีน้ ำ� มาจัดสรรเป็น

ค่าใช้จา่ ยตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (งบประมาณ 18 กลุม่ จังหวัด) เพือ่ กระจายงบประมาณ
ลงสูร่ ะดับท้องถิน่ น�ำไปพัฒนาและลงทุนด้านต่างๆ ตามศักยภาพของ
แต่ละพืน้ ที่ ซึง่ ในระยะยาวจะเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มกี ารเติบโตจากภายในและลดการพึง่ พาการส่งออก ส่วนใน
ระยะสั้น นอกจากจะส่งเสริมระดับการลงทุนภาคเอกชนให้เกิดขึ้น
ตามมาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ แล้วยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพิม่ เติม ควบคูไ่ ปกับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไปสู่ Thailand 4.0 ซึง่ จะ
ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟืน้ ตัวต่อเนือ่ ง ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560
จะขยายตัวได้รอ้ ยละ 3.5 โดยมีชว่ งคาดการณ์ทรี่ อ้ ยละ 3.0-4.0
ทัง้ นี้ แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ยังคงมีขอ้ จ�ำกัดและ
ปัจจัยเสีย่ งจากปัจจัยภายนอกประเทศ ทีอ่ าจท�ำให้การส่งออกขยายตัว
ต�ำ่ กว่าทีค่ าดกันไว้ทรี่ อ้ ยละ 2.5-3.5 (กระทรวงพาณิชย์) จากทิศทาง
นโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ความไม่
แน่นอนทางการเมืองและปัญหาภาคการเงินในยุโรป และผลการเจรจา
และความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
ซึง่ เป็นประเด็นทีต่ อ้ งติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ
ตารางแสดงประมาณการเศรษฐกิจปี 2560
ข้อมูลจริง
การขยายตัวของ GDP (%)
การบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐบาล
การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาครัฐ
มูลค่าการส่งออก (รูปเงิน USD,%)
เงินเฟ้อ (%)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (%GDP)

2557 2558
0.9 2.9
0.9 2.2
2.8 3.0
-0.8 -2.2
-7.1 29.3
-0.3 -5.6
1.9 -0.9
3.7 8.1

ประมาณการปี 2560
2559
3.2
3.1
1.6
0.4
9.9
0.0
0.2
11.4

21 พ.ย. 59 20 ก.พ. 60
3.0 - 4.0 3.0 - 4.0
2.8
2.7
2.6
2.1
2.5
2.8
14.4
11.2
2.4
2.9
1.0 - 2.0 1.2 - 2.2
10.2
9.4
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สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์
สินเชื่อธนาคารพาณิชย์
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การขยายตัวจ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ
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1.3		 ภาพรวมสถาบันการเงิน
		 จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ทงั้ ระบบในปี 2559 ยังคงมีกำ� ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จาก
การบริหารจัดการต้นทุน แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายจากการกันส�ำรองที่
เพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับคุณภาพสินเชือ่ ทีด่ อ้ ยลงต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดรี ะบบ
ธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคง และมีเงินส�ำรองและเงินกองทุนอยู่
ในระดับสูง
		 ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจ�ำกัดใน
บางภาคส่วน ประกอบกับธุรกิจขนาดใหญ่หนั ไประดมทุนในรูปแบบอืน่
เพิ่มขึ้นในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ ในระดับต�่ำ ส่งผลให้
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพียงร้อยละ 2 จากทีข่ ยายตัว
ร้อยละ 4.3 ในปี 2558

60

		 สินเชื่อธุรกิจขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 จากปี 2558 ที่ขยายตัว
ร้อยละ 3.1 โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่หดตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 1.1 ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจาก
ปีก่อนที่ร้อยละ 5.6 โดยชะลอลงในเกือบทุกภาคธุรกิจ ยกเว้นภาค
พาณิชย์ ก่อสร้าง และบริการ สินเชื่ออุปโภคบริโภค ขยายตัวร้อยละ
4.9 ชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 7.1 ในสินเชื่อทุกประเภท
ยกเว้นสินเชื่อรถยนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
		 คุณภาพสินเชือ่ ด้อยลง โดยสัดส่วนสินเชือ่ ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้
ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.83 จากร้อยละ
2.55 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของ NPL ในธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเฉพาะ
กลุ่มพาณิชย์ บริการ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ขณะที่ NPL ใน
สินเชื่ออุปโภคบริโภคโดยรวมค่อนข้างทรงตัว

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คุณภาพสินเชื่อระบบ SFIs
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		 ส�ำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับระบบธนาคารพาณิชย์ โดยยังสามารถขยายสินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม แม้ขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ
2.7 ณ สิ้นไตรมาส 3/2559 ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวของสินเชื่อระบบ
ธนาคารพาณิชย์เล็กน้อย ทั้งนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว SFIs
ยังคงบทบาทในการสนับสนุนนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐเพือ่
ช่วยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายใน
ต่างจังหวัด กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และวงเงินสินเชื่อต�่ำซึ่งเป็นกลุ่ม
เป้าหมายทีแ่ ตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจากธนาคารพาณิชย์หรือผูใ้ ห้บริการอืน่ ได้แก่ สินเชือ่ 1 ต�ำบล
1 SME เกษตร การให้สินเชื่อและพักช�ำระหนี้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
สินเชือ่ ดอกเบี้ยต�่ำ (Policy Loan) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SMEs การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ผูป้ ระกอบการ
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 และสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐ
ผลของการด�ำเนินงานมาตรการดังกล่าวท�ำให้ SFIs สามารถปล่อย
สินเชื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 และสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5
คุณภาพสินเชื่อรวมระบบ SFIs ด้อยลง โดยสัดส่วน NPL ต่อ
สินเชื่อรวม (NPL Ratio) เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6.4 จากร้อยละ 4.6
ในไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ เป็นการเพิม่ ขึน้ ของ NPL ทัง้ ในสินเชือ่ อุปโภค
บริโภคทีร่ อ้ ยละ 4.5 และสินเชือ่ ธุรกิจทีร่ อ้ ยละ 9.6 ตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และบทบาทการด�ำเนินงานในลักษณะที่ผันผวน
ตรงกันข้ามกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (Counter-Cyclical) อันเป็นภารกิจ
ส�ำคัญและท้าทายต่อการด�ำเนินงานของ SFIs อย่างไรก็ดี SFIs
ยังมีเงินส�ำรองอยู่ ในระดับสูงเพียงพอรองรับคุณภาพสินเชื่อที่มี

แนวโน้มด้อยลง และมีเงินกองทุนอยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอต่อการด�ำเนินงาน
		 ส�ำหรับแนวโน้มในปี 2560 สินเชื่อทั้งระบบมีแนวโน้มขยายตัว
ได้ดกี ว่าปีทผี่ า่ นมา ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยทีย่ งั คงขยายตัวต่อเนือ่ ง
และกระจายตัวในหลายภาคส่วนมากขึ้น ด้วยแรงขับเคลื่อนส�ำคัญ
จากการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงการสร้างสมดุลของเศรษฐกิจภายใน จะท�ำให้
เกิดการขับเคลือ่ นการลงทุนและการพัฒนากระจายไปในระดับภูมภิ าค
มากยิ่งขึ้น ถือเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของสินเชื่อ
โดยรวมให้มโี อกาสขยายตัวดีกว่าปีทผี่ า่ นมา นอกจากนีท้ ศิ ทางอัตรา
ดอกเบี้ยที่เริ่มสูงขึ้น จะท�ำให้ภาคธุรกิจเร่งตัดสินใจขยายการลงทุน
มากขึน้ ส�ำหรับคุณภาพสินเชือ่ คาดว่าจะมีทศิ ทางปรับลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น
1.4		 ภาพรวมของ SMEs ไทย
		 บทบาท SMEs ในปีที่ผ่านมา SMEs สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้ร้อยละ 42 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.1 (ในช่วง 9 เดือนของปี
2559) เทียบกับ GDP ของทั้งประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 มีการ
จ้างงานร้อยละ 80.4 ของการจ้างงานทั้งหมด และการส่งออกของ
SMEs คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.97 ต่อการส่งออกรวม
		 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2559 สินเชื่อ
ธุรกิจ SMEs มีสดั ส่วนร้อยละ 38.2 ของสินเชือ่ รวม สูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบ
กับสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ โดยมียอดคงค้างรวมอยู่ที่
4,570.95 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสินเชือ่ คงค้างต่อ GDP ประมาณ
ร้อยละ 0.3 เท่า สินเชื่อธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคธุรกิจ
พาณิชย์โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 30.2 ของสินเชือ่ ธุรกิจ SMEs รองลงมา
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21.2 ส�ำหรับภาคธุรกิจที่มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาคบริการ ก่อสร้าง สาธารณูปโภค และ
พาณิชย์ ตามล�ำดับ
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1.5		 บทบาทของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)
		 ในการสนับสนุนพัฒนา SMEs ไทย ธพว. ด�ำเนินการตาม
พันธกิจพร้อมกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมุ่งสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเต็มรูปแบบ และ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยปั จ จั ย การผลิ ต ไปสู ่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
นวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยในปีทผี่ า่ นมาได้ดำ� เนินงาน
ตามภารกิจส�ำคัญต่างๆ ดังนี้
		 สนับสนุนเงินทุน สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อสนับสนุน
การฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โดยรวม 34,621.05 ล้ า นบาทให้ กั บ
ลูกค้าจ�ำนวน 11,225 รายเฉลี่ยต่อราย 3.08 ล้านบาท
		 การร่วมลงทุน เน้นร่วมลงทุนใน SMEs เป้าหมายกลุม่ Start-up,
SMEs ในอุตสาหกรรม S-curve และอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ในอนาคต
ตามนโยบายภาครัฐ แบ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนทั้งหมด 3 กองทุน
วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,290 ล้านบาท
		 กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs กองทุนย่อยที่ 1 วงเงิน 500
ล้านบาท
		 กองทุนร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน 290 ล้านบาท
จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนกิจการ SMEs กองทุนย่อยที่ 2 วงเงิน
500 ล้านบาท
		 นอกจากนี้ ธนาคารร่วมลงทุนในระบบ Eco System ของ
กลุ่มธุรกิจ Startup ที่มีศักยภาพและธุรกิจ SMEs เพื่อสนับสนุน
การเสนอแนวคิดการบ่มเพาะธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
และสร้าง Co-Working Space และ Innovation Center
		 พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ ธพว. ได้ ย กระดั บ งานด้ า นพั ฒ นา
ผู้ประกอบการให้มีความเข้มข้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม
การอบรม สัมมนา และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในโครงการต่างๆ ได้แก่
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Start up) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Regular/Stronger) โครงการปรับแผนธุรกิจ
และเพิ่มขีดความสามารถ SME (Turnaround) โครงการบัญชีเดียว
โครงการสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) โดยมี ผู ้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มการพั ฒ นาจ� ำ นวน
4,598 ราย จากเป้าหมาย 4,000 ราย และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินธุรกิจจ�ำนวน 1,068 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานจ�ำนวน
500 ราย ยอดขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปีหรือประมาณ 554 ล้านบาท
		 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ธพว. เดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการบริการแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองการบริการลูกค้าผ่าน
ระบบ Internet Banking ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวก
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มุ ่ ง การพั ฒ นาสู ่ ยุ ค 4.0 รองรั บ นโยบายขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
ของรัฐบาล
2.		 ลักษณะการประกอบกิจการ
		 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) จัดตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2545 เพือ่ สนับสนุนแหล่งเงินทุน
ให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ผูป้ ระกอบการ OTOP กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการ
เงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในส่วนที่ธนาคารพาณิชย์ยังไม่
สามารถสนับสนุนเงินทุนได้
		 ธพว. ยังได้เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจ
ต่างๆ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 25 ดังนี้
			 •		 บริษัท บางกอก มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ประเภทธุรกิจ
อู่ต่อเรือ อู่ซ่อม หรือสร้างเรือเดินทะเล สถานที่ตั้งเลขที่ 21/772
หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260 โทรศัพท์ 0 2398 2543, 0 2744 5151, 0 2744 5152 โทรสาร
0 2388 2450 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นของ
ธพว. 40%
			 •		 บริษัท ไบเทค คูลบล็อก จ�ำกัด ประเภทธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายอิฐมวลเบา สถานที่ตั้งเลขที่ 34 อาคารไบเทคโฮลดิ้ง
ซอยลาดพร้าว 101 กิตติจติ ต์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0 2376 0990 โทรสาร 0 2513 2314-5
ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ ของ ธพว. 40%
			 •		 บริษัท สื่อวัฏสาร จ�ำกัด ประเภทธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์
นิตยสาร สถานทีต่ งั้ เลขที่ 77/10 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชัน้ ใต้ดนิ
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
10600 โทรศัพท์ 0 2886 4000, 0 2424 3355, 0 2862 3333 โทรสาร
0 2424 3999 ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นของ
ธพว. 33.33%
			 •		 บริษัท ทรีนีตี้ เอ็ดดูเคชั่น จ�ำกัด ประเภทธุรกิจโรงเรียน
นานาชาติ สถานที่ตั้งเลขที่ 30 ซอยนภาศัพท์ แยก 2 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์
0 2661 3993 โทรสาร 0 2661 3992 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว. 30%
			 •		 บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายระบบฟ้องกันฟ้าผ่า ไฟกระโชก สถานที่
ตั้งเลขที่ 700/110 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต�ำบล
คลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์
038 468 698, 0 2707 8691 โทรสาร 038 468 690 ทุนจดทะเบียน
130 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว. 28.85%

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

			 •		 บริษัท ไทยอุมาพร-เท็กซ์ ไทล์ จ�ำกัด ประเภทธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายผ้าขนหนู สถานที่ตั้ง เลขที่ 194 หมู่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์
76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0 2817 7834-6 โทรสาร 0 2817
7837 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุน้ ของ ธพว. 25%
		 นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุน ธพว. มุ่งเน้นการเป็น
ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ โดยให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระกอบการ SMEs อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิม่ ช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย การฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และเป็นเพียง
หน่วยงานเดียวในประเทศไทยทีด่ ำ� เนินกิจกรรมพัฒนาผูป้ ระกอบการ
SMEs ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ
3.		 ผลการด�ำเนินงานปี 2559
		 ในปี 2559 ธพว. มียอดเบิกจ่ายสินเชือ่ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 34,621.04
ล้านบาท ให้แก่ผปู้ ระกอบการ 11,225 ราย เมือ่ เทียบกับปี 2558 เพิม่ ขึน้
จ�ำนวน 3,227.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.32 เป็นผลมาจาก
ธพว. ปล่อยสินเชื่อใหม่ตามนโยบายรัฐ ได้แก่ โครงการสินเชื่อ
ดอกเบีย้ ต�ำ่ (Soft Loan) เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบการ
SMEs ระยะที่ 2 และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Policy Loan) ซึ่ง
ธพว. ได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการมาตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม 2558
ต่อเนื่องถึงปี 2559 นอกจากนี้ ธพว. ได้มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
โครงการใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายจากรัฐบาลเพิ่มเติม ได้แก่
โครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว ซึ่งปัจจุบันได้รับการตอบรับจาก
ผู้ประกอบการ มีการขอสินเชื่อเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ต้องขยายเพิ่ม
วงเงินโครงการอีก 20,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาการรับ
ค�ำขอกู้เป็นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าจะหมด
วงเงินสินเชื่อรวมของโครงการแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
		 นอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ได้แก่
มาตรการเร่งเบิกจ่ายแฟคตอริ่งทั่วไทยในวันเดียว วงเงิน 4,000
ล้านบาท เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจตาม
นโยบายของรัฐบาล ช่วยการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามงบประมาณของ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในช่วงปลายปี 2559 และมีโครงการ
สินเชื่อ Soft Loan ระยะที่ 3 เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ซึ่งเป็น
โครงการตามนโยบายรัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
		 ณ สิน้ ปี 2559 มีเงินให้สนิ เชือ่ คงค้าง จ�ำนวน 93,764.93 ล้านบาท
76,515 ราย สามารถสร้างมูลเพิม่ ทางเศรษฐกิจได้ จ�ำนวน 65,632.34
ล้านบาท และรักษาการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจรวม 135,177 คน
ขณะเดียวกัน ธพว. มีสนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPLs) จ�ำนวน 17,903.63

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.09 ต่อเงินให้สินเชื่อคงค้างรวม โดยมี
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) ลดลงจากสิ้นปี 2558 จ�ำนวน 5,548.07
ล้านบาท และมีผลประกอบการก�ำไรสุทธิ 1,658.93 ล้านบาท
3.1		 ด้านการเงิน
		 ในปี 2559 ธนาคารมีรายได้รวม จ�ำนวน 6,146.19 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 86.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.38
มีค่าใช้จ่ายรวม จ�ำนวน 4,076.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558
จ�ำนวน 518.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.58 และมีหนี้สูญ
หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ�ำนวน 410.70
ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,658.93 ล้านบาท
		 • รายได้ดอกเบีย้ จ�ำนวน 5,439.74 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558
จ�ำนวน 12.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23
		 • รายได้ทไี่ ม่ใช่ดอกเบีย้ (ประกอบด้วยรายได้คา่ ธรรมเนียมและ
บริการ ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ ก�ำไรสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน และรายได้จาก
การด�ำเนินงานอื่นๆ) จ�ำนวน 706.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558
จ�ำนวน 98.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.26
		 • ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จ�ำนวน 1,853.35 ล้านบาท ลดลงจากปี
2558 จ�ำนวน 859.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.69
		 • ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ (ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียม
และบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ) จ�ำนวน 2,223.21
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 1,378.72 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 163.26
		 • ด้านหนี้สงสัยจะสูญ ธนาคารมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
จ�ำนวน 410.70 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 จ�ำนวน 1,028.45
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.46
		 • ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ธพว. มีก�ำไรสุทธิ 1,658.93 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 จ�ำนวน 423.67 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34.30
3.2		 ด้านฐานะทางการเงิน
		 • สินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2559 ธพว. มีสินทรัพย์ จ�ำนวน
101,139.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 5,478.88
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.73 โดยมีรายการที่เพิ่มขึ้น อาทิ
เงินให้สินเชื่อ เป็นต้น
		 • หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ ธพว. มีหนีส้ นิ จ�ำนวน 92,643.17
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 2,815.61 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 3.13 โดยมีรายการทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ ประมาณการหนี้สิน เป็นต้น
		 ธพว. มีส่วนของเจ้าของ จ�ำนวน 8,496.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 จ�ำนวน 2,663.27 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.66
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		 • อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ณ 31 ธันวาคม 2559
ธพว. มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 8,960.00 ล้านบาท และมีสินทรัพย์
เสี่ยง 40,042.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงระดับร้อยละ 22.38 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจาก ธพว.
มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
3.3		 การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต
		 ในปี 2559 ธพว. ได้ท�ำการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ได้พจิ ารณาให้สอดคล้องและสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์ของ ธพว. โดยเฉพาะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการด้านสินเชื่อ (Loan System) ที่
เป็นหัวใจหลักของธนาคาร มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถรองรับ
งานในกระบวนการด้านสินเชื่อได้ครบถ้วน ทั้งต้นน�้ำ (ระบบอนุมัติ
สินเชือ่ : Loan Origination) กลางน�ำ้ (ระบบประมวลผลสินเชือ่ : Loan
Processing) และปลายน�้ำ (Legal Management) รวมถึงระบบงาน
ทีส่ นับสนุนการพัฒนาผูป้ ระกอบการ (SMEs Development) และร่วม
ลงทุน (Joint Venture) ทัง้ นี้ มีระบบสารสนเทศ เพือ่ เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและเป็นพลังขับเคลื่อนให้ ธพว. สามารถแข่งขันในธุรกิจ
และพร้อมทีจ่ ะยืนหยัดสนับสนุนพันธกิจ ด้านพัฒนาผูป้ ระกอบการได้
อย่างยั่งยืน เพื่อสามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้ประกอบการในระยะยาว
		 ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านโลก Digital และ Social Media
เข้ามาแทนการสื่อสารและการให้บริการในรูปแบบเดิม ซึง่ ผูป้ ระกอบ
การยุคใหม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีและการเข้าถึง Social Media
เป็นอย่างดี ดังนั้น ธพว. จ�ำเป็นต้องมีการปรับตัว ส�ำหรับโครงการ
พัฒนาระบบธุรกิจหลักธนาคาร (Core Business Banking) เป็นแผน
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับพันธกิจหลักของ ธพว. ด้วย
เทคโนโลยี Cloud Computing เป็นการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุน (Provide) ดิจติ อลเทคโนโลยี
แก่ผู้ประกอบการ SMEs มีการลงทุนไม่มากนัก
		 ธพว. ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ท� ำหน้ า ที่ ช ่ ว ยเหลื อ และ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการ ทัง้ นี้ หากสามารถน�ำเอาเทคโนโลยีทสี่ ามารถ
เข้าถึงได้ง่ายผ่าน Devices ที่ผู้ประกอบการมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว
เช่น Mobile หรือ Tablet โดยผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนเอง ไม่มี
ค่าใช้จา่ ย (Freeware) หรือมีคา่ ใช้จา่ ยต�ำ่ จะเป็นการสร้างศักยภาพให้
แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างก้าวกระโดด
เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมาย
3.4		 ด้านสินเชื่อ
		 1)		 เงินให้สินเชื่อคงค้าง
		 • เงินให้สินเชื่อคงค้าง จ�ำนวน 93,764.93 ล้านบาท 76,515
ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 7,636.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 8.14 ประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อทั่วไปคงค้าง จ�ำนวน
14,403.07 ล้านบาท 3,868 ราย และเงินให้สินเชื่อโครงการคงค้าง
จ�ำนวน 79,361.86 ล้านบาท 72,647 ราย
		 • เงินให้สินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้น ในปี 2559 เนื่องจาก ธพว.
ปล่อยสินเชื่อใหม่ตามนโยบายรัฐ ได้แก่ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
(Soft Loan) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
ระยะที่ 2 และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Policy Loan) ซึ่ง ธพว.
ได้เริ่มด�ำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ต่อเนื่องถึงปี
2559 นอกจากนี้ ธพว. ได้มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการใหม่
เพื่อตอบสนองนโยบายจากรัฐบาลเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการสินเชื่อ
SMEs บัญชีเดียว ซึ่งปัจจุบันได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ
มีการขอสินเชื่อเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ต้องขยายเพิ่มวงเงินโครงการ
อีก 20,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาการรับค�ำขอกู้เป็นภายใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของ
โครงการแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน นอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่
เพิม่ เติมอีก 2 โครงการ ได้แก่ มาตรการเร่งเบิกจ่ายแฟคตอริง่ ทัว่ ไทย
ในวันเดียว วงเงิน 4,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินใน
การกระตุน้ เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ช่วยการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ตามงบประมาณของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในช่วงปลายปี
2559 และมีโครงการสินเชื่อ Soft Loan ระยะที่ 3 เพื่อปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
SMEs ซึง่ เป็นโครงการตามนโยบายรัฐในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
รายย่อย

เงินให้สินเชื่อคงค้าง จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อทั่วไป
14,403.07 ล้านบาท
15.36%

สินเชื่อโครงการ
79,361.86 ล้านบาท
84.64%

สินเชื่อโครงการ

สินเชื่อทั่วไป

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เงินให้สินเชื่อ จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ยอดเบิกจ่าย จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท
ภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร

สินเชื่อทั่วไป
623.72 ล้านบาท
1.80%

2,987.29 3.19%

ภาคค้าปลีกค้าส่ง

13,654.16

ภาคบริการ

14.56%

23,874.84

ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต

53,248.64
0

สินเชื่อโครงการ
33,997.33 ล้านบาท
98.20%

25.46%
56.79%

สินเชื่อโครงการ

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

•		 จ� ำ นวนเงิ น และสั ด ส่ ว นเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ คงค้ า ง แยกตาม
ผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต จ�ำนวน 53,248.64 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 56.79 ภาคบริการ จ�ำนวน 23,874.84 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.46 ภาคค้าปลีกค้าส่ง จ�ำนวน 13,654.16 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 14.56 และภาคอุตสาหกรรมการเกษตร จ�ำนวน
2,987.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.19
2) ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ
			 ในปี 2559 ธพว. สามารถเบิกจ่ายสินเชื่อได้รวม จ�ำนวน
34,621.05 ล้านบาท 11,225 ราย ค่าเฉลีย่ เดือนละ 2,885.09 ล้านบาท
ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2558 ที่มียอดเบิกจ่ายรวมเฉลี่ย
เดือนละ 2,616.10 ล้านบาท เป็นผลมาจากธพว. ปล่อยสินเชื่อใหม่
ตามนโยบายรัฐ ได้แก่ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Policy Loan) โครงการสินเชื่อ SMEs
บัญชีเดียว โครงการมาตรการเร่งเบิกจ่ายแฟคตอริง่ ทัว่ ไทยในวันเดียว
และโครงการสินเชื่อ Soft Loan ระยะที่ 3 เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตส�ำหรับผูป้ ระกอบกิจการ SMEs ซึง่ เป็น
โครงการตามนโยบายรัฐในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการรายย่อย โดยมี
สินเชื่อปล่อยใหม่ในปี 2559 จ�ำแนกเป็น
				 • สินเชื่อทั่วไป จ�ำนวน 623.72 ล้านบาท 398 ราย
				 • สินเชือ่ โครงการ จ�ำนวน 33,997.33 ล้านบาท 10,827 ราย
				 โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการตามนโยบายภาครัฐ อาทิเช่น
สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement
Loan : PIL) ระยะที่ 2 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Policy Loan)
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs โครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan) สินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม

สินเชื่อทั่วไป

ยอดเบิกจ่าย รวม 34,621 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
สินเชื่อทั่วไป Loan
CCF Turnover 624 Soft
3,703 ปรับเปลี่ยน
3,934
2%
11% เครือ่ งจักร
11%
อื่นๆ
858
2,336
2%
7%

บัญชีเดียว
12,832
37%

Policy Loan
10,334
30%

3) สินเชื่อโครงการ
			 (1) สินเชื่อโครงการของ ธพว.
			 ปี 2559 ธพว. ออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ จ�ำนวน
6 โครงการ ดังนี้
			 1.1		 สินเชือ่ เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ คลธรรมดาประกอบธุรกิจใน
รูปของนิติบุคคล (SMART SMEs บัญชีเดียว) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สิ น เชื่ อ ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs) ที่เป็นบุคคลธรรมดา เช่น ธุรกิจร้านขายยา ร้านทอง ร้าน
แว่นตา และธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น ให้ประกอบธุรกิจในรูปของ
นิติบุคคล อันจะท�ำให้ผู้ประกอบการแสดงผลประกอบการที่แท้จริง
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การด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ง่ายตาม
นโยบายของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการ
นิติบุคคลให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ลงทุนขยาย ปรับปรุงกิจการ วงเงินโครงการรวม 10,000 ล้านบาท
			 1.2		 สินเชือ่ SMEs บัญชีเดียว เป็นโครงการเพือ่ สนับสนุน
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และเสริ ม สภาพคล่ อ งให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการพัฒนาผลิตภาพ
การผลิต (Productivity Improvement) หรือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตรวมทั้งขยายปรับปรุงกิจการ วงเงินโครงการรวม 30,000
ล้านบาท
			 1.3		 สินเชื่อเติมเต็ม SMEs เป็นโครงการเพื่อสนับสนุน
เงินทุน ช่วยเหลือสภาพคล่องให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ทีม่ สี ินเชือ่ เดิมอยู่กับธนาคารในการลงทุน
ขยาย ปรับปรุงเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ในธุรกิจเดิมที่เคยขอ
สินเชือ่ กับธนาคาร วงเงินโครงการรวม 3,000 ล้านบาท
			 1.4		 สินเชื่อ Smile Factoring ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีลูกหนี้
การค้าเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน บริษัทที่จดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ส�ำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินโครงการรวม 3,000
ล้านบาท
			 1.5		 มาตรการเร่งเบิกจ่าย Factoring คู่ค้าเอกชน เป็น
โครงการทีส่ นับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ที่มี
ลูกหนี้การค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำ� หรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทางการเงินในการกระตุน้ เศรษฐกิจตามนโยบายของ
รัฐบาลและเป็นการประชาสัมพันธ์สินเชื่อแฟคตอริ่งของธนาคาร
วงเงินโครงการรวม 3,000 ล้านบาท
			 1.6		 มาตรการเร่งเบิกจ่าย Factoring ทัว่ ไทยในวันเดียว เป็น
โครงการทีส่ นับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ที่มี
ลูกหนี้การค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำ� หรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เป็นเครื่องมือทางการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของ
รัฐบาลและเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามงบประมาณของหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 2560 รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินเชื่อ
แฟคตอริ่งของธนาคาร และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องธนาคาร
ในเรือ่ งของการให้บริการทีม่ คี วามสะดวกรวดเร็วและการเข้าถึงแหล่งทุน
วงเงินโครงการรวม 4,000 ล้านบาท
			 (2) สินเชื่อนโยบายรัฐ
			 ในปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ ธพว. ด�ำเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล จ�ำนวน 2 โครงการ ดังนี้
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			 2.1		 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Policy Loan) เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ขนาดเล็กทีป่ ระสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ขนาดเล็กทีม่ ศี กั ยภาพให้มี
สภาพคล่องส�ำหรับปรับปรุงกิจการ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาด�ำเนินงานจากปี 2558 ให้สามารถช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ในปี 2559 เพิม่ เติม วงเงินโครงการรวม 15,000 ล้านบาท
			 2.2		 โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ (Soft Loan) เพือ่ ปรับเปลีย่ น
เครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
SMEs เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs เพือ่ การลงทุน การต่อเติม
เปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือการพัฒนา ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจการของผู้ประกอบกิจการ SMEs ดังต่อไปนี้
			 •			 เครื่องจักร รวมถึงส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ของเครื่องจักร
			 •			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าหรือบริการ
			 •			 อาคารถาวร เพือ่ ใช้เป็นทีต่ งั้ ของเครือ่ งจักรเท่านัน้ โดย
ไม่รวมถึงการอยู่อาศัยและ/หรือที่ดิน
ทัง้ นี้ ห้ามให้สนิ เชือ่ หรือให้กยู้ มื เงินแก่ผปู้ ระกอบกิจการ SMEs เพือ่
การช�ำระหนี้เดิม (Re-finance) หรือเพื่อการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการให้คนื สภาพเดิม วงเงินโครงการรวม 3,000 ล้านบาท
3.5		 ด้านบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)
		 ปี 2559 มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) สุทธิ จ�ำนวน
17,903.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.09 ของเงินให้สินเชื่อคงค้าง
รวม ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 27.23 ธนาคาร
สามารถลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ได้จ�ำนวน 12,302
ล้านบาท ซึ่ง ธพว. ได้มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้อย่างชัดเจนโดยการปรับปรุงกระบวนการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำ� แนกกลุ่มลูกหนี้ให้มี
ความชัดเจน ก�ำหนดมาตรการ หรือแนวทางการแก้ไขให้เหมาะสม
กับลูกหนี้ในแต่ละประเภทตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งสามารถลด
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลงอย่างต่อเนื่องตามวิธีการต่างๆ ดังนี้
		 (1)		 ปรับโครงสร้างหนี้และรับช�ำระจากลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้และวิธีอื่น
		 (2)		 ขายสิทธิเรียกร้องทีม่ หี ลักประกัน ส่วนปริมาณลูกหนีต้ กชัน้
ในปี 2559 ตกชั้นเฉลี่ยเดือนละ 563 ล้านบาท โดยตกชั้นน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย NPLs ที่ตกชั้นในปี 2558 และ ปี 2557 ที่มีลูกหนี้ตกชั้น
เฉลี่ยเดือนละ 641 ล้านบาท และ 886 ล้านบาทตามล�ำดับ เนื่องจาก
ธนาคารได้จัดตั้งหน่วยงาน Loan Monitoring เพื่อท�ำหน้าที่ติดตาม
ดูแลลูกหนีท้ อี่ อ่ นแออย่างใกล้ชดิ รวมถึงดูแลลูกหนี้ NPLs ทีย่ งั ด�ำเนิน
กิจการอยู่ควบคู่ไปด้วย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

				 นอกจากนี้ ธพว. สามารถควบคุมลูกหนี้ปล่อยใหม่ ไม่ให้
ตกชัน้ เป็นหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs) ได้ตำ�่ กว่าเป้าหมายโดย
สินเชื่อปล่อยใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - ธันวาคม 2559
นับรวมหนี้ NPLs ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
(สินเชือ่ ทีต่ กชัน้ เป็น NPLs ภายหลังจากการปรับโครงสร้างหนีค้ รัง้ แรก
แล้ว) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.30 ของยอดเบิกจ่ายสินเชื่อรวม และ
สินเชื่อปล่อยใหม่ในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559 มีลูกหนี้
ตกชั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของสินเชื่อที่ปล่อยใหม่
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15 ของยอดเบิกจ่ายสินเชื่อรวม
3.6		 ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการปี 2559
		 ในปี 2559 รัฐบาลได้กำ� หนดให้การส่งเสริม SMEs ของประเทศ
ในเรื่องเร่งด่วน โดยก�ำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น ธพว. จึงได้
ปรับบทบาท และภารกิจงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะให้เป็น “ธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง
Real Development Bank” โดยเพิม่ ระดับการพัฒนาให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ให้กว้างขวาง หลากหลายมิติ และมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเริ่ม
ตั้งแต่การเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ “Eco System” ควบคู่กับการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและเติบโต ด้วยการร่วมบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทัง้ สมาพันธ์ สมาคมต่างๆ โดยมี
ผลการด�ำเนินงานดังนี้
		 (1)		 ผลด้านการอบรม สัมมนา และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
					 ธพว. มีเป้าหมายในการฝึกอบรมและให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
ผู้ประกอบการจ�ำนวน 4,000 ราย จากการด�ำเนินงานตั้งแต่ต้นปี
ถึง 31 ธันวาคม 2559 สามารถฝึกอบรม และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่
ผู้ประกอบการแล้ว จ�ำนวน 4,536 ราย
					 ตารางที่ 1 จ�ำนวนรายของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรมการอบรม ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
โครงการ

ราย

Startup

1,188

Strong/Regular

421

Turnaround

794

PIL

105

มาตรการบัญชีเดียว

1,670

อื่นๆ (การออกบูธต่างๆ)

358

รวม

4,536

		 (2)		 ผลทางด้านประสิทธิภาพ
					 ธพว. มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการให้ มี
ประสิทธิภาพ (แผนธุรกิจ มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ มีช่องทาง
การตลาดเพิ่ม มีระบบบัญชีมาตรฐานฯ) จ�ำนวน1,000 ราย ที่ผ่านมา
ธพว. ได้พฒ
ั นาผูป้ ระกอบการ SMEs ให้มปี ระสิทธิภาพ จ�ำนวน 1,068
ราย ดังนี้
					 • ด้านบัญชี และการเงิน (เข้าถึงแหล่งทุน)
						 ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนา สามารถเพิ่ม
ทักษะทางด้านการจัดท�ำบัญชีการเงินที่เป็นระบบ และมีมาตรฐาน
และมีความพร้อมส�ำหรับการเข้าถึงแหล่งทุน เช่น มีความพร้อมใน
การยื่นขอสินเชื่อ การร่วมลงทุน โดยผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นด้านแหล่งทุนมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 685 ราย
					 • ด้านการตลาด
						 ผูป้ ระกอบการ SMEs ได้รบั การพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน ในการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณ ฑ์ ตรงกั บ
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
และช่ อ งการจ� ำ หน่ า ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยผู ้ ป ระกอบการที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้านการตลาดมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 249 ราย
					 • ด้านการผลิต
						 ผูป้ ระกอบการ SMEs ได้รบั การพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน ในการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาด โดยผู ้ ป ระกอบการที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้านการผลิตมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 80 ราย
					 • ด้านการบริหารจัดการ
						 ผูป้ ระกอบการ SMEs ได้รบั การพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ให้มีทักษะและความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ รวมถึงการเพิ่มทักษะ หรือการประยุกต์ ใช้ระบบ
สารสนเทศต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย
ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 54 ราย
					 ตารางที่ 2 จ�ำนวนผูป้ ระกอบการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
ในแต่ละด้าน
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ด้านบัญชีและการเงิน
ด้านการตลาด
ด้านการผลิต
ด้านการบริหารจัดการ
รวม

ราย
685
249
80
54
1,068
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		 (3)		 ผลทางด้านประสิทธิผล
					 ธพว. มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการให้ มี
ประสิทธิผล (ลดต้นทุนการผลิต มียอดขายเพิ่ม มีกระแสเงินสด
เพียงพอต่อการช�ำระหนี้ สามารถเข้าถึงแหล่งทุน) จ�ำนวน 500 ราย
ทีผ่ า่ นมา ธพว. ได้พฒ
ั นาผูป้ ระกอบการให้มปี ระสิทธิผล จ�ำนวน 554
ราย ดังนี้
		 •			 ด้านการเข้าถึงแหล่งทุน มีผปู้ ระกอบการ SMEs สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนโดยได้รับการอนุมัติสินเชื่อจ�ำนวน 283 ราย
		 •			 ด้านผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น มีผู้ประกอบการ SMEs
ทีม่ ผี ลประกอบการดีขนึ้ ทัง้ ในด้านของการมียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ต้นทุน
การผลิ ต /บริ ก ารที่ ล ดลง และผลประกอบการด้ า นอื่ น ๆ ดี ขึ้ น
จ�ำนวนทั้งสิ้น 271 ราย
					 ตารางที่ 3 จ�ำนวนผู้ประกอบการมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
ในด้านต่างๆ
ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น

ราย

ด้านการเข้าถึงแหล่งทุน

283

ด้านผลประกอบการ

271

รวม

554

				 กราฟแสดงจ� ำ นวนรายผู ้ ป ระกอบการ SMEs ที่ มี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ด้านการเข้าถึง
แหล่งทุน
283 ราย

เป้าหมาย
500 ราย

ด้านผล
ประกอบการ
271 ราย

51%
49%
รวม

554
ราย
		 (4)		 ด้านการตลาด
					 4.1 โครงการ Matching Target
					 ในปี 2559 ธพว. ได้ด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) องค์การ
สะพานปลา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมบังคับคดี
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เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบการ SMEs แสดงความจ�ำนงใช้สินเชื่อ
ของธนาคาร จ�ำนวน 535 ราย วงเงินสินเชื่อ 2,368.97 ล้านบาท
					 4.2 โครงการเกาะติดลูกค้าชั้นดี
					 กิจกรรม Modern SMEs: Design & story ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับลูกค้าธนาคาร
โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลูกค้าธนาคาร (ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส) จ�ำนวน 14 ราย มหาวิทยาลัยศิลปากร จ�ำนวน 16 ราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ�ำนวน 18 ราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จ�ำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 59 ราย กิจกรรม Market Place ร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ�ำกัด (NCB) บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
โครงการตลาดประชารั ฐ เพื่ อ ประชาชน กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กรมบังคับคดี และบริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน) มีลูกค้าเข้าร่วม
จ�ำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ จ�ำนวน 350 ราย มียอดขายกว่า 20.18
ล้านบาท และตามที่ ธพว. ได้รับมอบหมายจากส�ำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ให้เข้าร่วมกิจกรรมงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
บริเวณข้างท�ำเนียบรัฐบาล โดยการออกบูธปรึกษาแนะน�ำ ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ และน�ำลูกค้า ธพว. ออกบูธจ�ำหน่ายสินค้า เพือ่ เป็น
ตัวอย่างธุรกิจ มีกำ� หนดระยะเวลาการจัดงาน ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
2558 - ธันวาคม 2560 ในปี 2559 น�ำลูกค้าเข้าร่วมจ�ำหน่ายสินค้า
จ�ำนวน 178 ราย มียอดขายกว่า 13.18 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม
2559 ที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดงาน “คลังพัฒนาชาติ
ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง” ธพว. ได้เป็น
หน่วยงานที่ดูแลสัปดาห์ที่ 3 ของการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 17 - 23
ธันวาคม 2559 โดยมีลกู ค้า ธพว. เข้าร่วมจ�ำหน่ายสินค้าตลอดทัง้ งาน
57 ราย มียอดขายกว่า 3.57 ล้านบาท มีผู้สนใจใช้บริการสินเชื่อ
3 ราย วงเงิน 7.2 ล้านบาท มีจัดท�ำแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
SMEs ที่มาร่วมจ�ำหน่ายสินค้าในงาน จ�ำนวน 10 ราย และมูลค่า
บริการที่ให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน 0.39 ล้านบาท ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ 3
ที่ ธพว. ดูแล มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ บริการปรึกษาแนะน�ำ บริการ
ตรวจเครดิตบูโรฟรี บริการสอนอาชีพ บริการห่อของขวัญฟรี บริการ
รถตุ๊กตุ๊กรับส่งฟรี กิจกรรมจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อประชาชนราคาถูก
กิจกรรมเต้นแอโรบิคทุกเช้าและวันพุธ (บ่าย 3) กิจกรรมวันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพและนวดเพื่อสุขภาพฟรี กิจกรรมแสดงดนตรีบทเพลง
พระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากกองดุริยางค์ทหารบก และ
กิจกรรมประมูลของจากนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วม
บริจาคให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นเงิน 125,640 บาท และ
ในปี 2560 ธพว. ยังได้รบั มอบหมายให้รว่ มจัดกิจกรรมในตลาดคลอง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผดุงกรุงเกษมต่อเนื่องในพื้นที่เดิม โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
บูธใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการด�ำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทีป่ ระสงค์ให้มี
บูธจ�ำหน่ายสินค้าของผูป้ ระกอบการ SMEs มากขึน้ และปรับเปลีย่ น
บูธจ�ำหน่ายสินค้า OTOP (บูธปรึกษาแนะน�ำร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เดิม)
ให้เป็นบูธจ�ำหน่ายสินค้าของผูป้ ระกอบการ SMEs
นอกจากพันธกิจหลักในการปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง
ธนาคารแล้ว ธพว. ยังมีพนั ธกิจหลักอีกด้าน คือ การพัฒนาผูป้ ระกอบการ
SMEs เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs เสริม
ไปกับการให้สนิ เชือ่ คือ ธพว. มีโครงการร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการ
SMEs คือ กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private
Equity Trust Fund) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี โดย ธพว. ได้จัดตั้ง
กองทุนย่อยกองที่ 1 แล้ว จ�ำนวนรวม 500 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 8
กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ธพว. ขยายเพิ่มเป็น
2,000 ล้านบาท และโครงการร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตร
วงเงิน 200 ล้านบาท ซึง่ ธพว. ได้ดำ� เนินการโดยมีความคืบหน้า ดังนี้
•		 ความคืบหน้าในการจัดตัง้ กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs
กองทุนย่อยกองที่ 1
1) ธนาคารในฐานะผูล้ งทุนรายใหญ่ได้ใส่เงินจ�ำนวน 490 ล้านบาท
และบริษัท ไทยเอช แคปปิตอล จ�ำกัด ในฐานะผู้ลงทุนรายที่ 2
ได้ใส่เงินจ�ำนวน 10 ล้านบาท ร่วมจัดตั้งกองทุนฯ รวมเป็นเงิน 500
ล้านบาท โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ในฐานะทรัสตี ได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯ กับ ก.ล.ต.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2) คณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (Steering
Committee) ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2558 ได้เห็นชอบคุณสมบัติของ Trust Manager ที่มีความรู้
ประสบการณ์ด้านการเงิน ความเชี่ยวชาญด้านการร่วมลงทุน และมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ SMEs ที่ให้ความสนใจสมัคร
เข้ามาเป็นผู้จัดการทรัสต์ จ�ำนวน 7 ราย ในการท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้กับ SMEs ที่กองทุนฯ จะเข้าร่วมลงทุน ซึ่งมีบริษัทที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติจากทรัสตี และได้รับการเห็นชอบจาก Steering
Committee และ Investment Committee เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วจ�ำนวน
7 บริษัท ได้แก่
			 1. บริษัท ยูนิจิน เวนเจอร์ส จ�ำกัด (UGV)
			 2. บริษัท วิน แคร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (WCS)
			 3. บริษัท สปริงไทด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (STT)		
			 4. บริษัท เอสเอสพีพี แคปปิตอลส์ จ�ำกัด (SSP)
			 5. บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จ�ำกัด		

			 6. บริษัท เคเค เวลธ์ จ�ำกัด
			 7. บริษัท เอส แอนด์ เอส แมเนจเม้นท์
			 คอนซัลแทนท์ (เอเชีย) จ�ำกัด (SSM)
3) บริษทั ทีเ่ ข้ามาท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั SMEs ทัง้ 7 บริษทั
จะดูแลและช่วยเหลือ SMEs จัดท�ำแผนการเงินการลงทุน เพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาร่วมลงทุน ปัจจุบนั มี SMEs ทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการ
ร่วมลงทุนแล้ว และก�ำลังจัดท�ำแผนธุรกิจ เพื่อให้กองทุนฯ พิจารณา
เข้าร่วมลงทุนอีก 18 ราย จ�ำนวน 297.50 ล้านบาท ในหลากหลาย
ธุรกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน ไอที อาหารแปรรูป เครือ่ งส�ำอางค์
และยานยนต์  
4) ธพว. ได้ร่วมลงทุนโดยอนุมัติหลักการไปแล้ว 8 กิจการ
รวม 98 ล้านบาท ประกอบด้วย

บริษัท
1. บริษัท ฟรุ๊ตต้า
เนเชอรัล จ�ำกัด
2. บริษัท ไทยริชฟู้ดส์
กรุ๊ป จ�ำกัด
3. บริษัท บ้านผลไม้
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
4. บริษัท หมิง
คอปอเรชั่น จ�ำกัด

5. บริษัท ทรี เอ็น
คาสซาวา บายโปรดักส์
จ�ำกัด
6. บริษัท บิสซิเนส
คอมเพ็คทิทิฟ
อินเทลิเจน จ�ำกัด
7. บริษทั กรานมอนเต้
จ�ำกัด
8. บริษัท พียูยูเอ็น
อินเทลิเจน จ�ำกัด

ธุรกิจ

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อ
สุขภาพ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ขนมไทยแช่แข็ง
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลไม้
แปรรูปได้รบั OTOP 5 ดาว
ผู้ผลิตเครื่องดื่มซุปไก่สกัด
ภายใต้แบรนด์ หมิง (Ming)
ซึ่งจ�ำหน่ายซุปไก่สกัด
แบรนด์คนไทยให้กับ
ผู้บริโภคกลุ่มรายได้
ปานกลางลงมาผ่านช่อง
ทาง Modern Trade
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่าย
อาหารสัตว์มนั ส�ำปะหลัง
แปรรูป
ธุรกิจวางระบบ ERP
ในองค์กร

9.00
5.00
5.40
8.60

30.00
5.00

ธุรกิจรีสอร์ทและไร่องุ่น
ไวน์
ธุรกิจโปรแกรมบัญชี

30.00

รวม

98.0

5.00
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5) ธพว. ได้ใส่เงินร่วมลงทุนแล้ว จ�ำนวน 2 กิจการ วงเงิน
39 ล้านบาท ประกอบด้วย

บริษัท

ธุรกิจ

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

1. บริษัท ฟรุ๊ตต้า
เนเชอรัล จ�ำกัด

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม่ ธัญพืชเพือ่ สุขภาพ

2. บริษัท ทรี เอ็น
คาสซาวา บายโปรดักส์
จ�ำกัด

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร
สัตว์มันส�ำปะหลังแปรรูป

30.00

9.00

8. บริษัท กุนเชียง
5 ดาว จ�ำกัด

ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
และของฝาก

30.00

30.00

9. บริษัท ธนฟาร์ม
จ�ำกัด

ฟาร์มผู้ผลิตไข่ไก่

30.00

10. บริษัท ดีไลท์ 88
จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายก๋วยจั๊บ
“จั๊บจั๊บ”

0.35

11. บริษัท เบนเบน
ฟู้ดส์ จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายก๋วยจั๊บ
“อาลอง”

0.35

12. บริษัท พัชทรี
ทัวร์กรุ๊ป จ�ำกัด

บริการน�ำเที่ยว

15.00

รวม

247.20

ธุรกิจ

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

1. บริษัท โจ-ลี่
แฟมิลี่ จ�ำกัด

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายขนม
อบ กรอบ ผักผลไม้ และ
จะขยายเงินร่วมลงทุนไป
ในธุรกิจผลไม้แช่แข็ง
(Frozen) ผลไม้ประเภท
ทุเรียน

20.00

2. บริษัท ฟาร์มเห็ด
ระยองแอนด์วีวี
ไบโอเทค จ�ำกัด

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเห็ด
ออรินจิ เพือ่ สุขภาพในตลาด
Modern Trade และ
ภัตตาคารร้านอาหารชัน้ น�ำ

20.00

3. บริษัท เวอร์จิ้น
เอฟ แอนด์ บี จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายทองม้วน
เพื่อการส่งออก

30.00

4. บริษัท เชียงใหม่
ไบโอเวกกี้ จ�ำกัด

ผลิตผักอัดเม็ดอาหารเสริม
จากธรรมชาติ

14.50

5. บริษัท ก้าวหน้า
โลจิสติคส์ คอนซัลแทนท์
จ�ำกัด

รับซื้อพืชไร่ มันหัว

30.00

6. บริษัท เขาใหญ่
พาโนราม่า ฟาร์ม จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายเห็ด
พร้อมทั้งมีธุรกิจโรงแรม

27.00
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จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

ผลิตและจ�ำหน่ายกาแฟ

• ความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตร
ในปี 2559 ธพว. ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการร่วมลงทุนใน
โครงการร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรของ ธพว. จ�ำนวน 12
กิจการ รวมจ�ำนวน 247.20 ล้านบาท

บริษัท

ธุรกิจ

7. บริษัท กาแฟ วาวี
จ�ำกัด

39.00

รวม

บริษัท

3.7		 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
		 ธพว.ให้ความส�ำคัญต่อการมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
4 ด้าน ดังนี้
		 (1)		 ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
					 1.1 กิจกรรม “โครงการ SME Bank ร่วมคืนคนดีสสู่ งั คม”
ร่วมกับกรมคุมประพฤติกระทรวงยุตธิ รรม และมูลนิธพิ นั ธกิจเรือนจ�ำ
คริสเตียน เพือ่ สนับสนุนช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษทีม่ คี วามต้องการมีอาชีพ
สุจริตเลีย้ งดูตนเองและครอบครัว รวมทัง้ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ให้ดีขึ้นในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นปีที่ 2 โดยธนาคารสนับสนุน
เงินทุนไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน 2 ปี/ราย และ
แต่ละรายไม่เกิน 50,000 บาท อนุมัติไปแล้วจ�ำนวน 21 ราย
					 1.2 กิจกรรม “แลกข้าว แลกสุข เพื่อเกษตรกรไทย”
ในโครงการต่อเนือ่ งเปลีย่ นขยะให้เป็นทอง ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
ส�ำนักงานเขตพญาไท เป็นการน�ำขยะ สิ่งของเศษวัสดุเหลือใช้ ฯลฯ
น�ำมาแลกข้าวสาร ไข่ไก่ และของใช้จ�ำเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซื้อข้าวสารจากพี่น้อง
เกษตรกรไทย ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะในองค์กรได้เป็นอย่างดี
โดยธนาคารน�ำรายได้จากการน�ำขยะ และสิ่งของเศษวัสดุเหลือใช้ไป
ขายเพื่อสมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จ�ำนวน
5,747 บาท

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

					 1.3 กิจกรรม “ธพว. ร่วมใจ รักษ์ป่า สู่สังคม” เป็น
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจ�ำปี 2559 วัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างจิตส�ำนึกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างธนาคาร หน่วยงานราชการและชุมชน ด�ำเนินการปรับทัศนียภาพ
พืน้ ทีร่ มิ คลองเพือ่ ใช้เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนและออกก�ำลังกายของคนใน
ชุมชน โดยปลูกพันธ์ุไม้ต่างๆ อาทิต้นโมก ต้นพิกุล และต้นลีลาวดี
		 (2)		 ด้านพัฒนาการศึกษา
					 2.1 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยการสนับสนุน
สิง่ ของและอุปกรณ์การเรียน เพือ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี
2559 ให้แก่หน่วยงาน/ องค์กรต่างๆ จ�ำนวน 12 หน่วยงาน ดังนี้
					 • โรงเรียนบ้านวังทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
					 • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
					 • สถานีต�ำรวจนครบาลบางซื่อ
					 • ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์
					 • สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์
					 • โรงเรียนท่าแร่ศึกษา/ โรงเรียนชุมชนนิรมัย/
						 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
					 • โรงเรียนนาคคามพิทยาคม
					 • ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง/ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
					 • ไทยพีบีเอส					
					 • ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
					 • ส�ำนักงานเขตพญาไท
					 • โรงเรียนสามัคคีธรรม (ปากลัด) จังหวัดสมุทรปราการ
					 2.2 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั บุตรของลูกค้าทีเ่ รียนดี
มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในกิจกรรม “ธพว.ร่วมใจ
รักษ์ป่า สู่สังคม” จ�ำนวน 20 ทุนๆ ละ 2,000 บาทเป็นเงิน 40,000
บาท ณ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย กรุงเทพมหานคร
					 2.3 สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับบุตร
ลูกค้าและนักเรียนเรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 แห่ง
คือ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกและโรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 20 ทุนๆ ละ 2,000 บาท และอุปกรณ์กฬี า
โรงเรียนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
		 (3)		 ด้านท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา
					 3.1 กิจกรรม “ธพว. สร้างสุข ไหว้พระขอพร 9 วัด”
เป็นการสร้างสุขสร้างมงคลให้แก่ชีวิตตนเองและครอบครัวรวมทั้ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคี เพิม่ ความผูกพันใน
หมู่พนักงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยวัดใหญ่
ชัยมงคล วัดพนัญเชิง วัดสุวรรณดาราม วัดวิหารมงคลบพิตร

วัดหน้าพระเมรุ วัดตูม วัดพุทไธสวรรย์ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร และ
วัดท่าการ้อง
					 3.2 สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 17 ป้าย เพื่อ
สื่อความหมายผ่านภาพของเด็กมุสลิมชักธงชาติ พร้อมเนื้อเพลง
“ชาติไทย” พิมพ์ 2 ภาษา ไทย-มลายู ส่งมอบให้โรงเรียนปอเนาะห์
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
					 3.3 กิจกรรม “กฐินพระราชทาน ธพว.” ประจ�ำปี 2559
ณ วั ด บางซ้ า ยนอก ต� ำ บลเต่ า เล่ า อ� ำ เภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 มีผู้บริหาร พนักงาน
และผูม้ จี ติ ศรัทธาเข้าร่วมงานจ�ำนวน 500 คน เพือ่ สมทบเงินที่ได้จาก
ท� ำ บุ ญ กฐิ น พระราชทาน น� ำ ไปท� ำ นุ บ� ำ รุ ง พระศาสนา จ� ำ นวน
1,599,999 บาท
		 (4)		 ด้านสาธารณประโยชน์
					 4.1 สนับสนุนกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเป็น
กรรมการจั ด งานร้ า นกาชาด กระทรวงการคลั ง และกระทรวง
อุตสาหกรรม แห่งละ 200,000 บาทรวมเป็นเงิน 400,000 บาท และ
น�ำสลากกาชาดมาจ�ำหน่ายจ�ำนวน 700,000 บาท
					 4.2 สนับสนุนโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อ
สันติสุข” ครั้งที่ 10 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันใน
กลุ่มเยาวชนและสถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันอันน�ำไปสู่ความ
ปรองดอง ความสามัคคีในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
					 4.3 กิจกรรมพิธตี กั บาตรถวายพระราชกุศลและพิธเี จริญ
พระพุ ท ธมนต์ ถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ณ พระบรมมหาราชวัง พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม เมือ่ วันที่
9 มิถนุ ายน 2559 และวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร เมือ่ วันที่
25 กรกฎาคม 2559
					 4.4 กิจกรรมจิตอาสา “งานถวายความอาลัยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” ณ เต็นท์กระทรวงการคลัง
ด้านหน้ากองสลากเดิม ถนนราชด�ำเนินนอก โดยจัดกิจกรรมบริการ
อาหาร ของว่างเครือ่ งดืม่ พัด ยาดม แก่ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมพิธถี วาย
ความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 15 คน/วัน เมือ่ วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2559
					 4.5 กิจกรรมให้ค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพแก่ลูกค้าและ
ประชาชน อาทิ บริการตรวจวัดความดันฟรี โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ณ ตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
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					 4.6 กิจกรรมส่งต่อความสุขจากปีเก่าต้อนรับสิ่งดีจาก
ปีใหม่โดยท�ำบุญถวายภัตตาหารเพล ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
จ�ำนวน 9 รูป จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ผู้เข้าร่วมงาน ลูกค้าและประชาชน ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
					 4.7 สนั บ สนุ น สมทบทุ น ให้ แ ก่ ท หารผ่ า นศึ ก ผ่ า น
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จ�ำนวน 300,315 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมด
มาจากการรับบริจาคในงานวันสถาปนาธนาคารสู่ปีที่ 15 การประมูล
สิ่งของจากช่วงนาทีทอง ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมและกิจกรรม
การขายขยะ “แลกข้าว แลกสุข” ทีพ่ นักงานน�ำมาแลกข้าวสารและไข่ไก่
3.8		 ความร่วมมือองค์กรและหน่วยงานอื่น
		 (1) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
				 ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน โดย ธพว. มีการลงนามความร่วมมือในโครงการต่างๆ ดังนี้
				 1.1 โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม” เพื่ อ ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ผูป้ ระกอบการ
SMEs ไทย) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน
แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่มีศักยภาพซึ่งต้องการเงินทุนเพื่อ
ก่อตัง้ กิจการ พัฒนาธุรกิจ หรือนวัตกรรม ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการดังกล่าว
จะต้องได้รับการคัดกรองและพัฒนาความรู้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่
ธพว. ก�ำหนด และต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
การผลิต
				 1.2 โครงการ “ความร่วมมือบันทึกพลังประชารัฐ” เป็นการ
ร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบัน
การศึกษาร่วมมือกันด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
SMEs ให้สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
				 1.3 โครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน” ร่วมกับ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจยั (สกว.) ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) และสถาบันการศึกษา 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้การสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs ให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถสร้างสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีเรื่องราวภูมิหลัง
ที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า สร้างจุดเด่น สร้างโอกาส
ในการแข่งขัน
				 1.4 โครงการ “ประชารั ฐ ร่ ว มยกระดั บ โอทอปด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผปู้ ระกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชน ให้มกี ารพัฒนาศักยภาพ
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และขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยการใช้ ท รั พ ยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 34 หน่วยงาน
				 1.5 โครงการ “สินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ (Soft Loan) เพือ่ ปรับเปลีย่ น
เครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
SMEs” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs โดย
ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำแก่สถาบันการเงิน และ
ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชือ่ เงือ่ นไขผ่อนปรนอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่
แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท
				 1.6 โครงการ “การช่วยเหลือผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (SMEs Rescue)”
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ได้รบั มอบหมาย
จากรัฐบาลให้จดั ตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) เพื่อ
ท�ำหน้าที่ให้การช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบปัญหาทางธุรกิจทีม่ ี
ศักยภาพในการฟื้นฟูธุรกิจ (Turn Around) ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้
				 1.7 โครงการ “ศู น ย์ อ อกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Design Center) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมได้จดั ตัง้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ บูรณาการ
ด�ำเนินงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการออกแบบ และเป็นหน่วยงาน
กลางที่จะเชื่อมโยงบริการด้านการออกแบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อพัฒนาการ
ออกแบบที่จะน�ำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบระดับอาเซียน
โดยจัดให้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย 40
กว่าหน่วยงาน
				 1.8 โครงการ “ World Food Valley Thailand” ร่วมกับ
สถาบันอาหาร บริษทั สิงห์คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัด การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบการอาหาร โครงสร้างพืน้ ฐาน และปัจจัยเอือ้ ต่อ
การขับเคลื่อนรองรับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
				 ในปี 2559 ธนาคารมีหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมลงนาม
ความร่วมมือกับธนาคาร เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 17 หน่วยงานแบ่งเป็น

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐ 9 หน่วยงาน และภาคเอกชน 8 หน่วยงาน ซึง่ ท�ำให้
ในปี 2559 ธนาคารมีหน่วยงานพันธมิตรทีเ่ ข้าร่วมลงนามความร่วมมือ
รวม จ�ำนวน 171 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 37 หน่วยงาน
อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ISMED) ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันอาหาร เป็นต้น และหน่วยงาน
ภาคเอกชน 134 หน่วยงาน อาทิ หอการค้าจังหวัด สมาคมส่งเสริม
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย และเครือข่ายสมาคม สมาคมนักธุรกิจ
และการท่องเทีย่ วจังหวัด สมาคมโรงแรมจังหวัด บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟเอ็น
แฟคตอริ่ง เอ๊าท์เลท จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น
จ�ำกัด เป็นต้น
		 (2)		 ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
					 2.1 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
ธนาคาร
					 • คณะดูงานจาก Shanghai Municipal Financial
Services Office (SMFSO) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าฟัง
บรรยายในหัวข้อการขยายสินเชื่อให้เป็นไปตามภารกิจ การควบคุม
สินเชื่อหลังจากปล่อย และบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2559
					 • คณะดูงานจาก Asian Development Bank (ADB)
แสวงหาความร่วมมือทางด้านความช่วยเหลือด้านเทคนิค และ
การปล่อยกู้ Peer to Peer เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
					 • คณะดูงานจาก Ministry of Industry and Commerce
(Lao People’s Democratic Republic) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในผลิตภัณฑ์
และบริการของ ธพว. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
					 • คณะดูงานจาก Bhutan Development Bank ประเทศ
ภูฏาน เยีย่ มชมและศึกษาดูงานในผลิตภัณฑ์และบริการของ ธพว.
ในหัวข้อ Introduction to SME Development Bank และ Best
Practices of Customer Service Management เมื่ อวั น ที่

22 มิถุนายน 2559
					 • คณะดูงานจาก Bhutan Development Bank ประเทศ
ภูฏาน เยีย่ มชมและศึกษาดูงานในผลิตภัณฑ์และบริการของ ธพว.
ในหั ว ข้ อ Best Practice in MSME Financing เมื่ อ วั น ที่
24 มิถุนายน 2559
					 • คณะดูงานจาก Bhutan Development Bank ประเทศ
ภูฏาน เยีย่ มชมและศึกษาดูงานในผลิตภัณฑ์และบริการของ ธพว.
ในหัวข้อ Introduction to SME Development Bank และ Best
Practices of Office Management เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
					 • คณะดูงานจาก Bhutan Development Bank ประเทศ
ภูฏาน เยีย่ มชมและศึกษาดูงานในผลิตภัณฑ์และบริการของ ธพว.
ในหัวข้อ Best Practice in MSME Financing เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม
2559
					 • คณะดูงานจาก Bank of Ratriya Bantritya Nepal
ประเทศเนปาล เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธพว. ในหัวข้อ Credit Risk Management เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2559
						 • คณะดูงานจาก Bank of Ratriya Bantritya Nepal
ประเทศเนปาล เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธพว. ในหัวข้อ MarketingPromotion เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
					 2.2 โครงการเกาะติดลูกค้าชั้นดี
					 ธพว. น�ำผูป้ ระกอบการเข้าร่วมงานในต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศกัมพูชาและประเทศจีน ดังนี้
					 • “Thailand-Cambodia Trade Fair 2016”
ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการ เกาะเพชร ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา
					 • มหกรรมงานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติ
หนานจิง ณ Nanjing International Expo Center
					 • งาน “The 16th Western China International
Fair 2016” ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีลูกค้าธนาคารที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 19 ราย มียอดขายสินค้ากว่า
1.22 ล้านบาท
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ทิศทางการด�ำเนินงาน ปี 2560
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ข้อ 6.17 เพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบ
การ SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดย
• การเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการผลิต และ
การบริหารจัดการ
• การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และบริการทาง
การเงิน การลงทุนส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กระทรวงการคลัง (สศค.)
1. การดาํ เนินการตามแผนฟืน้ ฟูองค์กร
• เน้นการแก้ไขปัญหาสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
• ให้สนิ เชือ่ ผูป้ ระกอบการ SMEs ขนาดเล็ก
2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs
• มุง่ เน้นให้สนิ เชือ่ วงเงินไม่เกิน 15 ลบ. และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ เช่น
การร่วมลงทุน
• ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตาม
นโยบายภาครัฐ
• เพิ่มบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบการ
รายย่อย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ
แผน สสว.
• มุ่งสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME ราย • ขับเคลือ่ น ด้วยเทคโนโลยี/ความคิดสร้างสรรค์
ประเด็น โดยมุง่ เน้นการสร้างระบบนิเวศให้กบั และนวัตกรรม
• เปลี่ยนจากการผลิต เป็นบริการ
SME
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ
กระทรวงอุตสาหกรรม
SME เฉพาะกลุ่ม โดยมีแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนา SME เฉพาะกลุม่ ซึง่ ต้องการความ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ช่วยเหลือที่แตกต่างกัน
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อน • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
การส่ ง เสริ ม SME อย่ า งเป็ น ระบบ ให้ มี สอดคล้องกับศักยภาพพืน้ ฐานของประเทศ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
• เน้นงานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่
เพิ่มผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ให้ภาค
อุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์
ตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้ง ธพว. : “ให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็น การพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการจัดตั้ง การด�ำเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อ
ค�้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ หรือให้บริการที่จ�ำเป็นอื่นตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้”

แนวทางและทิศทางการด�ำเนินงานของ ธพว.
ธพว. จะเพิ่มบทบาทของการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ยกระดับให้เป็นพันธกิจหลัก เพื่อให้ธนาคารมีสถานะเป็น
“ ธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ (SME Development Bank) ”
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

5 Years Goal for

	  ยุทธศาสตร์ที่
	  ยุทธศาสตร์ที่
	  ยุทธศาสตร์ที่
แผนงานที่ 1
ขยายสินเชื่อคุณภาพ

แผนงานที่
แผนงานที่
แผนงานที่

5
6
7

1
2
3

• SMEs
• Supplier
• State

การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินอย่างมีเสถียรภาพ
การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs (SME Development Bank for SME Spring up)
การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา
แผนงานที่ 2
บริหารจัดการหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

แผนงานที่ 3
พัฒนาผูป้ ระกอบการเสริมสร้าง
โอกาส ศักยภาพ ความเข้มแข็ง
และการ่วมลงทุน

แผนงานที่ 4
สร้างความมั่นคงทางการเงิน

พัฒนาระบบงาน กระบวนการท�ำงาน ตามภารกิจ และมีมาตรฐาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มทักษะ ควบคู่ธรรมาภิบาล
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

ในปี 2560 ธพว. ยังคงเดินหน้าตามพันธกิจที่มุ่งสู่การเป็น
ธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของรัฐที่มี
บทบาทส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยในการเป็นกลไกส�ำคัญของ
การขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาล ผ่านโครงการและ
นโยบายของรัฐเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs รายย่อย ทัง้ บทบาท
ของการเป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ ส นั บ สนุ น ด้ า นแหล่ ง เงิ น ทุ น ให้ กั บ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยทีย่ งั ไม่มโี อกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมุง่ เน้น
บทบาทของการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยให้ความช่วยเหลือ
ทั้ ง ในรู ป แบบของกิ จ กรรมการพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการของ ธพว.
โดยตรง และการเชื่อมโยงความช่วยเหลือเป็นภาพรวมครบวงจรกับ
หน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้
กับผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย โดยมุ่งเน้นทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับกลไกการขับเคลือ่ นประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0
ซึ่งเป็นโมเดลของการพัฒนาประเทศที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทย
มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนผ่านจากประเทศ
เกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับผลิตภาพ การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างสมดุล
ธพว. ได้กำ� หนดทิศทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจ
และเป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางที่ภาครัฐมีต่อ
ธนาคาร คือมุง่ เน้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง โดย
ให้บริการทางการเงินควบคู่ไปกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็น
ธนาคารเพื่อการพัฒนาโดยก�ำหนดเป็น 3 ยุทธศาสตร์ และ 7
แผนงานหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ปี 2560-2564 และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินอย่างมี
เสถียรภาพ
เพือ่ ให้ฐานะทางการเงินของ ธพว. มีความมัน่ คงและมีสภาพ
คล่องเพียงพอต่อการด�ำเนินงานตามบทบาทของการเป็นสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ท�ำหน้าที่ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้
กับผู้ประกอบการรายย่อย ธพว.จึงมุ่งเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้
มีความเข้มแข็ง เพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ โดย
ก�ำหนดแผนงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเงินอย่างมีเสถียรภาพ ดังนี้
• แผนขยายสินเชื่อคุณภาพ
		 ธพว. ด�ำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กบั กลุม่
ผู้ประกอบการรายย่อยวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยเป็นการขยาย
สินเชื่อใหม่คุณภาพดีทั้งในกลุ่มลูกค้าตามนโยบายรัฐ และกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป โดยพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้าน
สินเชื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าใหม่ กลุ่มลูกค้าเดิม และสามารถ
สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม Cluster ที่สอดคล้อง
กับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ ได้แก่ Food Agriculture &
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Bio-Tech/Health Wellness & Bio Med/ Smart Devices
Robotics Mechatronic Digital IOT & Convergence/ Creative
Culture & High Value Services โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ใน
เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม

• แผนงานบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
		 ในปี 2560 ธพว. คงด�ำเนินการบริหารจัดการหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้
เกิดรายได้ตามแนวทางแผนฟืน้ ฟูกจิ การธนาคาร ซึง่ เป็นแนวทางทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ที่ค่อนข้างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากผลการด�ำเนินงาน
ในช่วงปี 2558-2559 ที่ผ่านมา รวมทั้ง การปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
การจ�ำแนกกลุ่มลูกหนี้ ให้มีความชัดเจน ก�ำหนดมาตรการหรือ
แนวทางการแก้ไขให้เหมาะสมกับลูกหนี้ในแต่ละประเภท โดยใช้
มาตรฐานทีเ่ ป็นสากลทัว่ ไปในการด�ำเนินการ ซึง่ ท�ำให้ ธพว. มีแนวทาง
การบริหารจัดการหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ทชี่ ดั เจนและสามารถลดหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลงได้อย่างต่อเนื่อง
• แผนการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
		 ธพว. ยังคงพยายามด�ำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี
มีก�ำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนให้มีความ
มัน่ คงและมีเสถียรภาพ เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณจากภาครัฐ
รวมทัง้ การหาแหล่งเงินทุนเพือ่ รองรับการด�ำเนินงานตามภารกิจ โดย
ค�ำนึงถึงต้นทุนทางการเงินที่แหมาะสม ด�ำเนินการตามแผนบริหาร
สภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ รักษาสัดส่วนของเงินฝากระยะสั้น
ต่อระยะยาว โดยให้มีอัตราต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมด้วยการ
รักษาฐานลูกค้าเงินฝากเดิม และขยายฐานลูกค้าเงินฝากใหม่เพิม่ เติม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs (SME
Development Bank for SME Spring Up)
ในปี 2560 บทบาทของการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาของ
ธพว. จะเด่นชัดขึ้น รูปแบบการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs
มีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ด้านการให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน
และการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการที่ เ ข้ ม แข็ ง ใน
ทุกด้าน อาทิ การส่งเสริมให้ได้การรับรองมาตรฐาน (Standard)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) การส่งเสริมให้มี
นวัตกรรม (Innovation) และการส่งเสริมให้สามารถก้าวไปสู่ตลาด
สากล (International) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดย
จุดมุ่งหมายของการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง ธพว.
จึงมีการด�ำเนินการตามแผนงาน ดังนี้
• แผนพัฒนาผู้ประกอบการ เสริมสร้างโอกาส ศักยภาพ
ความเข้มแข็ง และการร่วมลงทุน
		 การพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ SMEs มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐ โดยให้
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Turn Around ในการให้ความรู้ ยกระดับ เพิ่มศักยภาพ รวมถึง
การส่งเสริมให้เกิด Eco System ด้วยการบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรมในการท�ำ Industrial Transformation Center (ITC)

การร่วมลงทุน (Venture Capital) ธพว. จะท�ำหน้าที่เป็น
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs
ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจให้เติบโต ผ่าน
โครงการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs โดย ธพว. มีโครงการ
ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SMEs คือ กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ
SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) และโครงการร่วมลงทุน
พันธกิจ SMEs เชิงเกษตร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาองค์ กรเพื่ อ ก้ า วสู ่ ก ารเป็ น
ธนาคารเพื่อการพัฒนา
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การด�ำเนินงานตามภารกิจสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธพว. จึงได้วางรากฐานของการ
พัฒนาภายในองค์กรให้มีความสมดุล โดยมุ่งสู่การพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริการ และกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรในทุกระดับ และปลูกฝังค่านิยม
เพือ่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กบั พนักงาน เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมี
ความโปร่งใส โดยมีการด�ำเนินการตามแผนงาน ดังนี้
• แผนการพัฒนาระบบงาน และกระบวนการท�ำงานตาม
ภารกิจ และมีมาตรฐาน
		 มุ ่ ง เน้ น กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการสนับสนุนการอ�ำนวยสินเชือ่ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิม่ ทักษะควบคูธ่ รรมาภิบาล
		 โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
ร่วมกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การท�ำงาน
อย่างมืออาชีพ (HRD) ภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 เรื่อง คือ สร้างคนเก่ง
ส่งเสริมคนดี สนับสนุนพนักงานมีความสุข รวมทั้งการปลูกฝัง
ค่านิยมองค์กร (Core Value) เพือ่ เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
• แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
		 โดยการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารความเสี่ ย ง และควบคุ ม
การปฏิบตั งิ านภายในทีม่ มี าตรฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ เพือ่ รองรับการบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน
รวมทัง้ เพิม่ บทบาทของการบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน
ให้เป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ ธพว. ได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานกิจการประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และสมเหตุสมผล เพื่อให้
สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง อีกทั้งได้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างโปร่งใส
และเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการ ธพว. ได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับ
ดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนการป้องกันการกระท�ำทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการ ธพว. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของ ธพว. ดังกล่าวมีความเชื่อถือได้
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานกิจการประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการ ธพว. มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ ธพว. โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงิน ธพว. ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ถูกต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสมชาย หาญหิรัญ)
ประธานกรรมการ

(นายมงคล ลีลาธรรม)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณดังกล่าว ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.5 เรือ่ ง ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ทัง้ นีส้ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี
ทีอ่ ยูใ่ นรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารคาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้กบั ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชือ่ มั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้ง
ทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึง่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสีย่ งที่ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ เป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของ
ธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึน้ อยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นายเทอดพงษ์ พงษ์ศักดิ์ศรี)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 1

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

(นางสาวฉลวยศรี วิภูษาภรณ์)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)
(ยอดยกมา
ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ		
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ส่วนทีไ่ ม่มกี ารชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
		 ส่วนทีม่ กี ารชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
		 ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
		 และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5.2
5.14
5.3
5.4

5.5
5.34

5.34.3

261
4,189,686
98
7,774,842

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

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

68,151,607
183,119
68,334,726
155,849
7,416,269
60,762,608

62,359,313
203,271
62,562,584
222,500
9,631,249
52,708,835

56,828,541
121,036
56,949,577
322,088
13,000,487
43,627,002

21,373,534
4,239,787

18,323,163
5,445,519

20,939,552
7,217,769

45,827
181,034
25,840,182

42,169
65,804
23,876,655

45,261
134,617
28,337,199

18,657
2,069,114
23,752,411

30,168
2,597,774
21,248,713

45,046
2,092,101
26,200,052

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)
(ยอดยกมา
ปรับปรุงใหม่)
998,079
1,099,617
1,370,459
5.6
773,947
852,152
724,584
5.7
11,844
38,320
17,278
5.8
0
0
0		
5.9
41,127
47,141
25,443
5.10
2,533,456
1,919,019
270,481
328,329
603,094
5.11
95,060,235
95,660,899
101,139,783

หมายเหตุ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
เงินทดรองจ่ายในการด�ำเนินคดีสุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ลูกหนี้อื่นจากการขายหนี้
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินอุดหนุนจากส�ำนักงบประมาณ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

74,132,436
15,327,820
15,615
6
292,116
1,472,393
528,159
23,053
851,568
92,643,166

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
		 หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
		 หุน้ สามัญ 200,066,318 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
		 หุน้ สามัญ 163,808,159 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
		 หุน้ สามัญ 127,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
		 จัดสรรแล้ว
			
ทุนส�ำรองตามกฏหมาย
			
อื่นๆ
		 ยังไม่ได้จัดสรร
รวมขาดทุนสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ยอดยกมา
(ปรับปรุงใหม่)
ปรับปรุงใหม่)

5.20
30,000,000

30,000,000

20,006,632
16,380,816
5.21

(5,251,632)
(7,720)

(2,625,816)
25,051

12,755,000
7,344

48,192
216,457
(6,515,312)
(6,250,663)
8,496,617
101,139,783

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

(นายสมชาย หาญหิรัญ)
ประธานกรรมการ
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20,000,000

(นายมงคล ลีลาธรรม)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย				
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนีส้ นิ ทางการเงินทีก่ ำ� หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการขายลูกหนี้
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรสุทธิ

5.22
5.23

5.24
5.25
5.26
5.27

5.34.4

5.34.5
5.28

2559

2558

3,972,571
1,318,393
2,654,178
324,379
76,302
248,077
81,265
(80,544)
57,740

3,992,282
2,028,602
1,963,680
315,916
34,011
281,905
10,656
(2,130)
15,880

9,384
48,200
163,047
220,631
1,570,143
4,751,490

8,917
276,874
144,687
430,478
1,469,132
4,169,601

758,593
3,611
203,846
38
143,017
1,109,105
1,572,757
410,699
1,658,929

435,882
2,858
168,703
21
(938,709)
178,731
(152,514)
1,647,706
1,439,154
1,235,255

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย					
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
		 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
		 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2559

(33,125)

18,013

(50,525)
(83,650)
1,575,279
9.53

18,013
1,253,268
8.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสมชาย หาญหิรัญ)
ประธานกรรมการ
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2558

(นายมงคล ลีลาธรรม)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน องค์
และช�ำระ (ต�ำ่ กว่า) ประกอบอืน่
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
แล้ว มูลค่าหุ้น ของส่วน
ของเจ้าของ
ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้
(ต�่ำกว่า) ส�ำรองตาม อื่นๆ จัดสรร
ทุนจากการ กฎหมาย
เปลี่ยน
แปลง
มูลค่าเงิน
ลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ออกหุ้นเพิ่มทุน
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต�ำ่ กว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการบัญชียอ้ นหลัง
ยอดคงเหลือหลังจากปรับปรุง
ออกหุ้นเพิ่มทุน
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวม

7,344 48,192 216,457 (9,446,617) 3,580,376
12,755,000
      3,625,816
3,625,816
- (2,625,816)
- (2,625,816)       (306)
(306)
18,013
1,235,255 1,253,268
16,380,816 (2,625,816) 25,051 48,192    216,457 (8,211,362) 5,833,338
16,380,816 (2,625,816)
2.3
16,380,816 (2,625,816)
3,625,816
- (2,625,816)
20,006,632 (5,251,632)

25,051 48,192
      25,051 48,192
            354
(33,125)
(7,720) 48,192

216,457 (8,211,362) 5,833,338
-     87,646 87,646
216,457 (8,123,716) 5,920,984
- 3,625,816
- (2,625,816)
354
1,608,404 1,575,279
216,457 (6,515,312) 8,496,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสมชาย  หาญหิรัญ)
ประธานกรรมการ

(นายมงคล  ลีลาธรรม)
กรรมการผู้จัดการ
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งบกระแสเงินสด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเงินให้สินเชื่อ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-สิทธิเรียกร้อง
(ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินของธนาคาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
กลับรายการจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
กลับรายการจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่นจากการขายหนี้
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินอุดหนุนจากส�ำนักงบประมาณ
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

86

1,658,929

2558
1,235,255

96,631
92,819
1,437,978
398,656
(15,019)
(34,994)
(148)
(315)
41,204
34,625
(58,479)
(15,568)
(15,880)
(15,453)
17,434
23,481
2,130
80,544
(230,378)
45,271
(905,000)
48,636
1,605,728
2,316,631
(3,586,395)
(2,713,697)
(9,384)
(8,917)
5,341,006           5,416,684
(2,615,044)
(1,933,240)
9,384               8,917
1,693,671
2,138,002
3,638,020
(10,857,390)
(391,436)
614,438
(202,102)

10,117,406
(5,558,143)
152,310
(2,533,457)
(42,830)

(1,822,232)
4,872,407
(4,363)
(17,944)
(42,400)
(157,640)
(2,232,640)

(6,660,070)
6,065,654
289
(100,111)
(32,885)
98,485
3,200,319

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจ�ำลดลง
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2558

22,697
(1,099,966)
(14,140)
(77)
(18,997)
2,343,114
1,232,631

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

1,000,000
1,000,000
(9)
270
261

1,000,000
1,000,000
(512)
782
270

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลตามพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม
ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การด�ำเนินการ การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมโดยการให้สินเชื่อ ค�้ำประกัน
ร่วมลงทุน ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำหรือให้บริการที่จ�ำเป็นอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ธนาคารได้รับโอนบรรดากิจการ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ก�ำไรสะสม เงินส�ำรอง ตลอดจนสิทธิและความรับผิดของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของธนาคาร
ธนาคารมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 310 อาคาร SME BANK TOWER ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย
มีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.1		 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
ธนาคารได้จดั ท�ำรูปแบบงบการเงินและแสดงรายการตามทีก่ ำ� หนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.1/2559 ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2559
เรือ่ งการจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และจัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
2.2		 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
2.2.1 ธนาคารได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับ
งบการเงิน ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(ปรับปรุง 2558)
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินของธนาคาร
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2.2.2 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงิน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(ปรับปรุง 2559)
ธนาคารได้ประเมินผลกระทบแล้วเห็นว่า การน�ำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ จะไม่มี
ผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของธนาคารในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
2.3		 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ธนาคารพบข้อผิดพลาดอันเกิดจากการบันทึกบัญชีในระหว่างปี 2559 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
ได้ท�ำการปรับปรุงรายการโดยปรับปรุงย้อนหลัง ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
ก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้น

หน่วย : ล้านบาท
87.65
87.65

2.4		 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
				 2.4.1		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
				 2.4.2		 การรับรู้รายได้
• รายได้ดอกเบี้ย
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ยกเว้นรายได้
ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระจะถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันเริ่ม
ค้างช�ำระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
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• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ธนาคารจะรับรูร้ ายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการจากการอนุมตั เิ งินให้สนิ เชือ่ ตามเกณฑ์เงินสด ยกเว้นรายได้คา่ ธรรมเนียมจาก
การออกหนังสือสัญญาค�้ำประกันจะรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ
		 2.4.3		 การรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
การรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใช้เกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
			2.4.4		 เงินให้สินเชื่อ
ธนาคารแสดงจ�ำนวนเงินให้สนิ เชือ่ ตามจ�ำนวนต้นเงิน โดยแยกแสดงดอกเบีย้ ค้างรับของเงินให้สนิ เชือ่ ไว้เป็นรายการแยกต่างหาก
ส�ำหรับรายได้รอการตัดบัญชีแสดงเป็นยอดหักสุทธิจากเงินให้สินเชื่อ
			2.4.5		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การกันส�ำรองตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.5/2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช�ำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ
หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1) ธนาคารกันเงินส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพในอัตราร้อยละ 100 ส�ำหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
2) หลักประกันที่น�ำมาค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน ได้แก่ อสังหา
ริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า (มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน เท่ากับร้อยละ 62 ของราคา
ประเมิน) ส�ำหรับหลักประกันประเภทอื่นใช้มูลค่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
3) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ธนาคารใช้หลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน
วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน และมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารสามารถน�ำมาหักก่อนกันส�ำรอง โดยประเมินราคาหรือตีราคา เมื่อธนาคาร
พิจารณารับเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อ และก�ำหนดความถี่ในการประเมินมูลค่าหลักประกันทุก 3 ปี
ธนาคารได้พิจารณากันเงินส�ำรองตามเกณฑ์เชิงปริมาณของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์หนี้แต่ละราย และค�ำนึงถึง
ความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกหนีแ้ ละมูลค่าหลักประกันทีม่ อี ยู่ ร่วมกับการจัดชัน้ เพิม่ เติมตามรายงานการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามบันทึกข้อความ กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค.1006/2170 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556
ส�ำหรับหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี ธนาคารจะน�ำไปลดยอดจ�ำนวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนหนี้สูญรับคืนจะบันทึก
เป็นรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญทางบัญชีและหนี้สูญรับคืน
โดยธนาคารตัดหนี้สูญเฉพาะลูกหนี้ที่ไม่อาจเรียกร้องให้ช�ำระหนี้ได้และกันส�ำรองไว้ครบถ้วนเต็มจ�ำนวน
			2.4.6		 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารพิจารณาลูกหนี้ที่คาดว่าจะสามารถช�ำระหนี้ได้หากมีการผ่อนผันเงื่อนไขลงจากเกณฑ์ปกติ โดยต้องไม่เกิดส่วนสูญเสีย
ทางบัญชีตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ธนาคารใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ได้แก่ การโอนสินทรัพย์ช�ำระหนี้
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการช�ำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
			2.4.7		 เงินลงทุน
เงินลงทุนของธนาคารประกอบด้วย ตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
และหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรม แสดงในก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงยอดสะสมในองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของเจ้าของ และเมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก�ำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ตราสารหนีท้ ธี่ นาคารมีความตัง้ ใจและมีความสามารถทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ทจี่ ะถือจนครบก�ำหนด
ซึ่งแสดงตามราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ส่วนเกินหรือส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดจะโอนปรับกับดอกเบี้ยรับทุกสิ้นเดือน โดยใช้
วิธเี ส้นตรงค�ำนวณตามระยะเวลาของตราสารหนีค้ รบก�ำหนดไถ่ถอน รายได้ดอกเบีย้ จากตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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เงินลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
(ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
			2.4.8		 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ รวมทัง้ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็นเงินบาท ณ วันทีเ่ กิด
รายการโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินนัน้ ๆ อ้างอิงจากราคาซือ้ ขายในตลาดอัตราแลกเปลีย่ นในประเทศ และ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินจะแปลงค่ายอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ รวมทัง้ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงิน
บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำไรหรือขาดทุนจากการปริวรรต รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน
งวดบัญชีนั้น
			2.4.9		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคา
อาคาร อุปกรณ์ ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 20 ปี ส�ำหรับอาคาร และ 5 - 10 ปี ส�ำหรับอุปกรณ์ ส่วนอุปกรณ์
ที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่เกิน 2,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อ
			2.4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ ประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค�ำนวณด้วย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 5 - 10 ปี และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สิทธิการเช่าแสดงด้วยราคาทุน หลังหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม การตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและ
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
			2.4.11 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
เป็นทรัพย์สนิ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทตี่ กเป็นของธนาคาร เนือ่ งจากการทีธ่ นาคารได้ซอื้ สินทรัพย์ทจี่ ำ� นองไว้กบั ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจากการขายทอดตลาดโดยค�ำสั่งศาล และธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง
ทรัพย์สินรอการขายบันทึกด้วยมูลค่าราคาที่โอนช�ำระหนี้หรือมูลค่าจากการขายทอดตลาดและบันทึกเป็นการรับช�ำระหนี้
บางส่วน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ได้ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับโอนโดยเทียบกับราคาตลาดซึ่งประเมินโดยธนาคารขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นสิง่ ปลูกสร้างจะไม่คำ� นวณ
หักค่าเสื่อมราคาจะรับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อจ�ำหน่ายและหลังจากหักช�ำระหนี้ส่วนที่เหลือแล้ว
ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.745/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง น�ำส่งแนวนโยบาย
เรือ่ ง การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้ การประกันการให้สนิ เชือ่ หรือทีซ่ อื้ มาจากการขายทอด
ตลาดของสถาบันการเงิน ธนาคารท�ำการประเมินราคาทรัพย์สินรอการขายโดยมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายที่มีราคาตามบัญชีสูงกว่า 50
ล้านบาท ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาภายนอก และมูลค่าของทรัพย์สนิ รอการขายทีม่ รี าคาตามบัญชีไม่เกิน 50 ล้านบาท ธนาคารพิจารณาประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาภายในหรือผู้ประเมินราคาภายนอกเป็นกรณีไป
			2.4.12 ตราสารอนุพันธ์
กรณีสนิ ทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง รับรูก้ ำ� ไรหรือขาดทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม สัญญาตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นจะรับรู้ขาดทุนหรือก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมด้วยระยะเวลาที่สอดคล้องกัน
สัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น จะรับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายและค้างรับด้วย
ระยะเวลาที่สอดคล้องกัน
			2.4.13 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
ธนาคารได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน โดยได้
รับอนุมตั จิ ากกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2539 โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูจ้ ดั การกองทุน
ตามระเบียบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ�ำของธนาคารมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
กองทุนฯ โดยพนักงานจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 9 ตามอายุการท�ำงานของพนักงาน และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 10
ตามอายุการท�ำงานของพนักงาน ซึง่ พนักงานจะได้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่าว เมือ่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตามอายุการท�ำงานของพนักงาน
เงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธนาคารถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนและ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

			2.4.14 โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ธนาคารจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุจากเงินชดเชยตามกฎหมาย ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน โดยการประมาณ
การหนี้สินผลประโยชน์พนักงานค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธิคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (The Projected Unit Credit
Method) เพือ่ ค�ำนวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต ซึง่ รวมถึงประมาณการของเงินเดือนพนักงาน
อัตราการลาออก อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการตาย อัตราคิดลด อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ
ธนาคารรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ก�ำไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย รับรู้เข้าก�ำไรสะสมผ่านก�ำไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในงวด
ที่เกิดขึ้นทั้งจ�ำนวน
			2.4.15 สินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาการเช่า ธนาคารจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน โดยบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งช�ำระเป็นรายเดือนตามอายุสัญญาเช่า
			2.4.16 ส�ำรองตามกฎหมาย
ธนาคารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิปกี อ่ น จนกว่าทุนส�ำรองจะมีจำ� นวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
			2.4.17 ส�ำรองการลงทุน
ธนาคารได้จัดสรรส�ำรองการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในโครงการใหม่ โดยจัดสรรจากก�ำไรสุทธิของแต่ละปีใน
อัตราร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิปีก่อน
			2.4.18 ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิดว้ ยจ�ำนวนหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญ
ที่ออกและช�ำระแล้ว ณ วันสิ้นปี

3. การบริหารความเสี่ยง
3.1		 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
				 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงานและการน�ำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
หรือสอดคล้องกับปัจจัยภายนอก และสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่ของกิจการ
ธพว. ได้มีการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยสรุปได้ ดังนี้
1. การก�ำหนด/ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์
ของ ธพว.
2. การก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของ ธพว. โดยน�ำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้ SWOT
Analysis อาทิ ผลการด�ำเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันของ ธพว. ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ของธุรกิจ SMEs นโยบายของรัฐบาล
ความพึงพอใจของลูกค้า และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆของ ธพว. เป็นต้น มาใช้ประกอบในการก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของ ธพว.
รวมทัง้ กระบวนการในการติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายต่างๆ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. การน�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO มาใช้ในกระบวนการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงของ ธพว. ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวทางของระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความ
เสี่ยง เข้ากับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของ ธพว. โดย ธพว. ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนธุรกิจ ธพว. ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยง
เบนได้ (Risk Tolerance) มีการจัดท�ำแผนภูมคิ วามเสีย่ ง (Risk Map) และจัดท�ำแผนจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ลดระดับความเสีย่ งให้อยู่ในระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ และช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของ ธพว. นอกจากนี้ ธพว. จะมีการรายงานติดตามผลการบริหารความเสีย่ งให้คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงระหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม

92

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

4. การติดตามและรายงานสถานะความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ตอ่ คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทราบเป็นรายเดือน และคณะกรรมการ ธพว. ทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อจะได้มีการแก้ไข หรือก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการให้
บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด
				 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้า หรือคู่สัญญาของ ธพว.ไม่สามารถช�ำระหนี้คืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่
ตกลงไว้กบั ธพว. รวมถึงโอกาสทีค่ สู่ ญั ญาจะถูกปรับลดความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะของเงินกองทุนของ ธพว.
ธพว. มุ่งเน้นพันธกิจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะช่วยสร้างความเติบโตผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้วยการบริการทางการเงินด้านการอ�ำนวยสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ ธพว.ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาเข้าจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการในรูปบุคคลเข้าสู่ระบบมากขึ้น นอกจากนี้ ธพว. ยังคงเสริมสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ขาดหลักประกันซึ่งเป็นอุปสรรคหลักที่ทำ� ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบธนาคารได้ยาก โดยให้การช่วยเหลือผ่านโครงการค�้ำประกัน
การให้สินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เพือ่ ให้สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และมีการเตรียมความพร้อมตามกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่ ผี ลบังคับ
ใช้ในปี 2560 การจัดการบริหารความเสี่ยงเครดิตในปี 2559 จึงแบ่งการบริหารเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
1. การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากการออกผลิตภัณฑ์หรือมาตรการใหม่ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักและเป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐบาล โดยผ่านกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ที่มีการประเมินความ
เสีย่ งและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ตอ่ คณะกรรมการความเสีย่ งเพือ่ อนุมตั เิ ห็นชอบก่อนออกผลิตภัณฑ์ในส่วนกระบวนการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ของกลุม่ พอร์ตที่
ปล่อยใหม่ตั้งแต่ปี 2558 นั้น ใช้กระบวนการถ่วงดุลอ�ำนาจโดยการแยกภาระหน้าที่ของหน่วยงานด้านการตลาดและด้านวิเคราะห์สินเชื่ออย่าง
ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการอ�ำนวยสินเชื่อที่ดี
นอกจากนี้แล้วยังมีการทบทวนนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องการก�ำกับกลุ่มลูกหนี้
นโยบายและกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อที่เหมาะสมกับสินเชื่อรายย่อยและพันธกิจของ ธพว. นโยบายการจัดชั้นหนี้ และการกันส�ำรอง รวมถึง
การเตรียมการเรื่องการด�ำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ที่จะบังคับใช้ในปี 2560
2. การก�ำกับดูแลพอร์ต ธพว.ได้เพิ่มบุคลากรด้านควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (Loan Monitoring and Collection Department) ก�ำกับดูแล
หนี้อยู่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ท�ำหน้าที่เร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิด แก้ไขหนี้ที่อ่อนแอในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อควบคุมดูแลไม่ให้การ
ตกชั้นหนี้จนน�ำไปสู่หนี้ด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ ธพว. ยังได้มีการริเริ่มเครื่องมือบริหารความเสี่ยงใหม่ ทบทวนนโยบายและเครื่องมือการก�ำกับ
ความเสี่ยง ดังนี้
• การเตือนภัยด้วยรายงาน First Date Not Paid รายเดือน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
และป้องกัน เป้าหมายสูงสุดของธนาคารคือต้องการลด First Date Not Paid ไม่ให้เกิดขึน้ ในกระบวนการอ�ำนวยสินเชือ่ ของ ธพว.
• การก�ำกับดูแลคุณภาพ Early warning เพื่อป้องกันการตกชั้นหนี้ โดยล�ำดับความส�ำคัญการติดตามหนี้และแก้ไขหนี้ตามกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงและมีโอกาสความเสียหายสูงก่อน
• การก�ำกับดูแลระดับเพดานรายอุตสาหกรรมที่สะท้อนข้อมูลด้านความเสี่ยงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของพันธกิจธนาคาและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของภาครัฐ โดยเพิ่มความถี่ในการทดสอบผลการใช้ของกลไกเพดานระหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกเพดานที่
ใช้อยูย่ งั มีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั มีการก�ำกับเพดานลูกหนีก้ ารค้าแฟคตอริง่ เพือ่ ลดความเสีย่ งเรือ่ งการกระจุกตัวของลูกหนีก้ ารค้าด้วย
• เริม่ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กิดจากการเชือ่ มต่อของข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ให้เป็นฐานเดียว
เพือ่ ให้การใช้ขอ้ มูลในการบริหารความเสีย่ งเครดิตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนีย้ งั เป็นการวางรากฐานการเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ในการ
พัฒนาเครื่องมือ ระบุและก�ำกับความเสี่ยงที่วางแผนไว้ในโครงการบริหารความเสี่ยงเครดิตด้วย
3. การบริหารจัดการหนี้ NPL ในปี 2559 ธพว. ยังคงมุ่งเน้นในกระบวนการบริหารจัดการ NPL ที่ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อให้ได้ผลการ
ลดหนี้ NPL ได้ตามเป้าหมาย มีการก�ำกับติดตามและเร่งรัดอย่างใกล้ชิดผ่านคณะท�ำงานก�ำกับและติดตามหนี้ NPL เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลด
NPL ที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานการแก้ไขหนี้ NPL ดีกว่าที่ก�ำหนดไว้ 18,000 ล้านบาท กล่าวคือหนี้ NPL ณ สิ้นปี 2559 มี
ยอดคงเหลือเท่ากับ 17,904 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจ�ำนวน 23,452 ล้านบาท หนี้ NPL ลดลงจากการปรับโครงสร้างหนี้ ประนอมหนี้
ขายหนี้ ตัดหนี้สูญ ท�ำให้ ธพว. มีอัตราส่วน NPL ลดลง จาก 27% ในปี 2558 เหลือ 19% ในปี 2559
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ในปี 2559 ยังคงมีการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของวงจรพอร์ตสินเชือ่ ทีเ่ คลือ่ นไหวเป็นรายเดือน โดยปรับปรุงให้มจี ดุ เน้น
ที่ติดตามรายงานพอร์ตในทุกสถานะของวงจรสินเชื่อ มีการน�ำเสนอรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและก�ำหนดทิศทางแผนการขยาย
สินเชื่อ รวมไปถึงแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการการบริหารจัดการหนี้ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่ต้องการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
กลุ่มลูกหนี้ที่อ่อนแอจากการปรับโครงสร้างหนี้
จากรายงานข้อมูลและการวิเคราะห์พอร์ตสินเชือ่ ดังกล่าว ได้ถกู น�ำไปสือ่ สารทางตรงในองค์กรให้กว้างขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดการสร้างความ
รู้ความเข้าใจในมุมมองความเสี่ยงเครดิต ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วถึง และเพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
ที่อยู่ในกระบวนการสินเชื่อ งานบริหารและก�ำกับดูแลพอร์ตด้วย
				 การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และราคาตราสาร
ในตลาดเงิน ตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านตลาด เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในและนอกงบแสดง
ฐานะทางการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทาง
ลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ท�ำธุรกรรม (Front Office) ท�ำ
หน้าที่ในการควบคุมดูแลความเสี่ยง เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการก�ำกับดูแลความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และนโยบายบริหารความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร โดยมีการก�ำหนดกรอบเพดาน หรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับ
ได้ ธนาคารไม่มีฐานะบัญชีเพื่อการค้า ส่วนฐานะบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารจะติดตามจากการเปลี่ยนแปลง การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อปี (Net Interest Income Change) และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเศรษฐกิจ (Economic Value Change) พร้อมทัง้ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ริ องรับ
กรณีเกินเพดานความเสีย่ งแต่ละระดับที่ได้รบั อนุมตั ไิ ว้นอกจากนีย้ งั มีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด พร้อมกับการพัฒนารูปแบบรายงาน ระบบ
งาน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และก�ำหนดให้น�ำเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือนโดยภาพรวมความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารในปี 2559โดยรวมอยู่ภายใต้กรอบเพดาน
ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านตลาดที่ส�ำคัญ ได้แก่
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื่อการธนาคารเป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบใน
ทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินทั้งหมด ที่มีความอ่อนไหวต่อ
อัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) ธนาคารมีการติดตามควบคุมความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการก�ำหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ก�ำหนดให้น�ำเสนอข้อมูลภาวะ
อัตราดอกเบี้ยภาวะเศรษฐกิจตลาดเงินตลาดทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินและน�ำเสนอรายงาน
การบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทัง้ ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยง
แต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ
เครื่องมือในการวัด ประเมิน ติดตามและรายงานฐานะความเสี่ยงด้านตลาด
• การก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร และนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อเป็น
กรอบนโยบายและใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร
• การวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรืออายุสัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการ
นอกงบดุล (Repricing Gap) การพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร
• การวัดผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงปัจจัยเสีย่ งต่างๆ อาทิ การวัดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสาร
หนี้ที่มีต่อราคาตราสารหนี้ (DV01) การประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ และธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
• การก�ำหนดเพดานความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Limits) และมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เพดานความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมกับนโยบายของธนาคาร และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• การจัดท�ำรายงานสถานะการลงทุน และรายงานสถานะความเสี่ยงด้านตลาด เสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่ำเสมอ
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

				 การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระหนี้สินหรือภาระผูกพัน
เมือ่ ถึงก�ำหนด เนือ่ งจากไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์ทมี่ อี ยูเ่ ป็นเงินสดได้ทนั เวลา หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถหาเงิน
มาช�ำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ในปี 2559 สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ดี ธนาคารจึงได้ปรับโครงสร้างการระดมเงินของธนาคาร พร้อมทั้งรักษาสภาพคล่อง
เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินให้ต�่ำลง รวมทั้งก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้
(Risk Tolerance) รวมทั้งจัดท�ำแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง ที่สอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
เครื่องมือในการวัด ประเมิน ติดตามและรายงานฐานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• การก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เพือ่ เป็นกรอบนโยบายและใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการบริหารและควบคุม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
• การจัดท�ำรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap)
• การวัดและประเมินความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนการกระจุกตัวของลูกค้า เงินฝากรายใหญ่
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง และ Mismatch เป็นต้น
การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
• การก�ำหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) และมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เพดานความเสี่ยง
มีความเหมาะสมกับนโยบายของธนาคาร และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• การจัดท�ำรายงานสถานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
				 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากขาดการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี หรือขาดธรรมาภิบาลในธนาคาร และขาดการควบคุมภายในทีด่ ี โดยอาจจะเกีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน ผูป้ ฏิบตั งิ าน ระบบงาน
หรือปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารแต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
ธนาคารดูแลและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ
1. หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ในฐานะเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner) มีหน้าทีร่ ะบุประเมิน ควบคุมและติดตาม
ความเสีย่ งพร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมีเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Risk Agency)
2. หน่วยงานที่ดูแลด้านความเสี่ยงและการควบคุมก�ำกับดูแลด้านต่างๆ ท�ำหน้าที่สนับสนุนเครื่องมือแนวทาง และวิธีการให้หน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบกระบวนการด�ำเนินธุรกิจและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานต่างๆ มีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้วยกระบวนการเดียวกันทั้งองค์กร คือ การระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม
และรายงานความเสี่ยงผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational
Loss Data) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) ซึ่ง Risk Agency ท�ำหน้าที่ประสานงาน
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ การของหน่ ว ยงาน ส� ำ หรั บ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากเหตุ การณ์ ภายนอก ที่ อ ยู ่ น อกเหนื อ การควบคุ ม
ของธนาคาร ธนาคารมีการจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให้มีความมั่นใจ
ว่าแม้ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต ธนาคารยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่างต่อเนื่องโดยก�ำหนดให้มีการทดสอบแผนอย่าง
สม�่ำเสมอ
ธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต้องปฏิบัติในปี 2560 แล้วอย่างครบถ้วน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีรายการด้านสินทรัพย์และหนี้สินที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามระยะเวลาคงเหลือ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

ไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี

รวม

4,189.69
1,120.15
23,594.72
28,904.56

6,654.69
70,170.21
76,824.90

4,189.69
7,774.84
93,764.93
105,729.46

7,975.49
884.43
21,617.71
30,459.63

8,174.36
64,510.28
72,684.64

7,975.49
9,058.79
86,127.99
103,144.27

61,830.99

12,301.45

74,132.44

69,109.14

6,845.53

75,954.67

7,600.90
116.67
69,548.56

7,726.92
175.45
20,203.82

15,327.82
292.12
89,752.38

1,273.83
134.61
70,517.58

9,181.58
175.45
16,202.56

10,455.41
310.06
86,720.14

3.2		 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
2559

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

2558
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

0.26
4,189.69
0.10
7,774.84
84,515.02
96,479.91

0.26
4,189.69
0.10
7,774.84
84,515.02
96,479.91

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

74,132.44
15,327.82
15.61
0.01
292.12
89,768.00

74,132.44
15,327.82
15.61
0.01
292.12
89,768.00

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
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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 และ 5.33.3)
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น

2559
มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท
2558
มูลค่ายุติธรรม

20,006.63
(5,251.63)
48.19
216.46
(6,515.31)
8,504.34

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

455.66
455.66
8,960.00

51.48
51.48
5,859.77

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�ำหนดให้อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 8.5 และอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อ
ผลลัพธ์ท่ีได้ตอ้ งไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 4.25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อผลลัพธ์ทตี่ อ้ งได้ ดังนี้

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

2559
มูลค่ายุติธรรม
22.38
21.24

อัตราร้อยละ
2558
มูลค่ายุติธรรม
13.64
13.52

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐาน หลายประการซึง่ มี
ผลกระทบต่ อ การก� ำ หนดนโยบายและการรายงานจ� ำ นวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น รายได้ และค่ า ใช้ จ ่ า ยผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
จริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและสมมติฐานที่ใช้จะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทปี่ ระมาณการดังกล่าว
ได้รับการทบทวน และในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
การบัญชีมีผลกระทบส�ำคัญต่อการรับรู้จ�ำนวนเงินในงบการเงิน
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1		 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2558

2559
ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการช�ำระหนี้

(32.77)
88.22

17.71
               -

5.2		 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
หน่วย : ล้านบาท
2559
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินยูโร
เงินเยน
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อทวงถาม
25.70
456.43
7.01
489.14
   489.14

มีระยะเวลา
3,570.00
113.78
3,683.87
0.35
3,684.22

16.32
      16.32
50,546

3,684.22

2558
รวม
เมื่อทวงถาม
28.76
3,595.70
373.58
456.43
8.71
120.88
411.05
4,173.01
   0.35
411.05
4,173.36

มีระยะเวลา
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

33.38
0.41
0.01
33.80
444.85

7,512.64

33.38
0.41
0.01
33.80
7,957.94

16.32
      16.32
4,189.68

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศ จ�ำนวน 113.87 ล้านบาท และ 136.57 ล้านบาท
ตามล�ำดับ มีภาระค�้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคาร
5.3		 เงินลงทุนสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
5.3.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก/(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
		 รวม
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1,008.18
(7.93)
1,000.25

2,445.41
25.20
2,470.61
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5.3.2 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก/(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
		 รวม

5.3.3 เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
		 รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดหน่าย
6,207.65
0.21
6,207.86
2559
ราคาทุน
725.78
(159.05)
566.73
7,774.84

หน่วย : ล้านบาท
2558
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดหน่าย
6,002.05
(0.15)
6,001.90
หน่วย : ล้านบาท
2558
ราคาทุน
760.78
(174.50)
586.28
9,058.79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน (องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ : ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า)
ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน) จ�ำนวน (7.72) ล้านบาท และ 25.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ (หมายเหตุ 5.21)
5.4		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
				 5.4.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
60,731.95
66,901.77
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
1,437.37
1,059.54
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (หมายเหตุ 5.4.7)
189.99
190.30
ลูกหนี้ - สวัสดิการ
62,359.31
68,151.61
รวม
(155.85)
(222.50)
หัก รายได้รอตัดบัญชี
62,136.81
67,995.76
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
    203.27
183.12
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
62,340.08
68,178.88
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(6,540.97)
(8,195.39)
1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
   (875.30)
(1,435.85)
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
52,708.84
60,762.61
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อรวม 93,764.93 ล้านบาท โดยจ�ำแนกเป็นโครงการนโยบายรัฐ 25,613.32 ล้านบาทและ
โครงการร่วมมือกับภาครัฐและเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 68,151.61 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อรวม 86,127.99 ล้านบาท โดยจ�ำแนกเป็นโครงการนโยบายรัฐ 23,768.68 ล้านบาทและ
โครงการร่วมมือกับภาครัฐและเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 62,359.31 ล้านบาท
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			5.4.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
2559
68,151.61
        68,151.61

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
รวม
			5.4.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท
2558
62,359.31
        62,359.31

หน่วย : ล้านบาท
2559
ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

1,620.24
9,597.39
721.86
40,817.92
190.29
7.16
52,954.86

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตราฐาน
107.31
34.62
867.43
417.39
38.87
24.82
1,879.29
664.13
0.01
    2.03
0.06
2,894.94 1,141.02

สงสัย
81.22
487.07
52.68
719.92
        1,340.89

สงสัย
จะสูญ
498.33
5,786.04
661.12
2,874.41
      9,819.90

รวม
2,341.72
17,155.32
1,499.35
46,955.67
190.30
9.25
68,151.61
(155.85)
67,995.76

หน่วย : ล้านบาท
2558
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

100

1,745.31
11,085.02
717.48
29,206.94
189.99
       11.53
42,956.27

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตราฐาน
222.92
  73.52
1,401.51
798.13
29.57
23.86
1,268.24
427.89
            2.09
   2,922.24 1,325.49

สงสัย
40.07
658.62
66.92
460.75
      1,226.36

สงสัย
รวม
จะสูญ
834.12 2,915.94
8,518.83 22,462.11
798.92 1,636.75
3,775.44 35,139.26
    189.99
           1.64       15.26
13,928.95 62,359.31
  (222.50)
62,136.81

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

			5.4.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น

หน่วย : ล้านบาท
2559

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

เงินให้สินเชื่อและ ยอดสุทธิที่ใช้ในการ อัตราที่ใช้ใน
ดอกเบี้ยค้างรับ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย การตั้งค่าเผื่อฯ
ร้อยละ
จะสูญ
1
30,223.02
53,102.87
2
756.39
2,929.81
100
323.17
1,141.09
100
488.11
1,340.89
100
5,412.33
9,820.07
37,203.02
68,334.73
(155.85)
68,178.88
(7,416.27)
60,762.61

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
302.23
15.13
323.17
488.11
5,412.33
6,540.97

875.30
7,416.27

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

เงินให้สินเชื่อและ ยอดสุทธิที่ใช้ในการ อัตราที่ใช้ใน
ดอกเบี้ยค้างรับ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย การตั้งค่าเผื่อฯ
ร้อยละ
จะสูญ
1
3,311.32
43,115.00
2
371.12
2,961.84
100
387.39
1,325.74
100
470.90
1,226.58
100
7,296.57
13,933.42
11,837.30
62,562.58
(222.50)
62,340.08
(9,631.24)
52,708.84

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
33.11
7.42
387.39
470.90
7,296.57
8,195.39

1,435.85
9,631.24
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.5/2559
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน
ธนาคารได้พิจารณาการจัดชั้นลูกหนี้เงินให้สินเชื่อจากงวดการค้างช�ำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา
หรือวันทีธ่ นาคารทวงถาม หรือเรียกให้ชำ� ระคืนแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รวมทัง้ ลูกหนีท้ ปี่ รับโครงสร้างหนีต้ ามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงินร่วมกับการจัดชัน้ เพิม่ เติมตามรายงานการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามบันทึกข้อความ กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ กค. 1006/5170 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีลูกหนี้ที่กันส�ำรองและลูกหนี้ที่ไม่ต้องกันส�ำรอง ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้ที่กันส�ำรอง
ลูกหนี้ที่ไม่ต้องกันส�ำรอง
รวม

2559
เงินให้สินเชื่อและ คิดเป็นร้อยละของเงิน
ดอกเบี้ยค้างรับ ให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ค้างรับ
สุทธิจากรายได้
สุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
95.48
89,750.55
4.52
4,249.85
94,000.40

2558
เงินให้สินเชื่อและ คิดเป็นร้อยละของเงิน
ดอกเบี้ยค้างรับ ให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ค้างรับ
สุทธิจากรายได้
สุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
93.62
80,691.22
6.38
5,495.35
86,186.57

ลูกหนี้ที่ไม่ต้องกันส�ำรอง หมายถึง ลูกหนี้ หรือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารที่คณะรัฐมนตรี มีมติชดเชย
ความเสียหายในอนาคต ตามบันทึกข้อความ กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค. 1006/5170 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 17,903.63 ล้านบาท
และ 23,451.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.01 และ 27.13 ของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ตามล�ำดับ
			5.4.5 จ�ำแนกเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
เงินให้สินเชื่อด้อย คิดเป็นร้อยละของเงิน เงินให้สินเชื่อด้อย คิดเป็นร้อยละของเงิน
คุณภาพ
ให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ
คุณภาพ
ให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ
5,601.82
31.29
6,970.90
29.72
ลูกหนี้โครงการนโยบายรัฐ
ลูกหนี้โครงการร่วมมือกับภาครัฐ
12,301.81
68.71
16,480.80
70.28
และเชิงพาณิชย์
17,903.63
23,451.70
รวม
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			5.4.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
รายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
การโอนสินทรัพย์
รวม

2559
						 จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
จ�ำนวนราย
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้
7,893
28
7,921

13,202.91
       91.96
13,294.87

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ที่รับโอน
ชนิดของ
มูลค่า
สินทรัพย์
ยุติธรรม

12,363.36
40.50 ที่ดิน, ที่ดิน
12,403.86 และสิง่ ปลูกสร้าง

        51.46

หน่วย : ล้านบาท

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้
การโอนสินทรัพย์
รวม

2558
						 จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
จ�ำนวนราย
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้
14,336
425
14,761

25,317.92       
2,390.15
27,708.07

สินทรัพย์ที่รับโอน
ชนิดของ
มูลค่า
สินทรัพย์
ยุติธรรม

22,553.91
1,293.71 ที่ดิน, ที่ดิน
23,847.62 และสิง่ ปลูกสร้าง

			5.4.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน หมายถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (หมายเหตุ 5.4.1)

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

2559
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1- 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
397.51
550.45
111.58

        1,096.44

หน่วย : ล้านบาท

รวม
1,059.54
(148.96)
910.58
(665.54)
245.04
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หน่วย : ล้านบาท
2558
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระตามสัญญา
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

ไม่เกิน 1 ปี
473.86

มากกว่า 1- 5 ปี
846.35

มากกว่า 5 ปี
117.16

รวม
1,437.37
(213.57)
1,223.80
(851.98)
    371.82

5.5		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		

หน่วย : ล้านบาท
2559

ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
ตัดจ�ำหน่ายและหนี้สูญ
ยอดปลายงวด

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
7.42
33.11
7.71
269.12       
          15.13
302.23

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
387.39
(57.37)
(6.85)
323.17

สงสัย
  470.90
36.70
(19.49)
488.11

สงสัย
ส�ำรอง
รวม
จะสูญ
ส่วนเกิน
7,296.57 1,435.85 9,631.24
485.35
324.17
(417.34)
(2,369.59) (143.21) (2,539.14)
5,412.33
875.30 7,416.27
หน่วย : ล้านบาท

ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
ตัดจ�ำหน่ายและหนี้สูญ
ยอดปลายงวด

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
7.12
36.81
0.30
(3.70)      
              33.11
7.42

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน
166.99
220.40
     387.39

2558
สงสัย

สงสัย
ส�ำรอง
รวม
จะสูญ
ส่วนเกิน
893.37 10,405.58 1,490.62 13,000.49
592.13
526.07
922.13
(413.07)
(9.40) (3,701.14) (580.84) (4,291.38)
470.90 7,296.57 1,435.85 9,631.24

ตารางการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหมายเหตุ 5.4.4
ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 9,485.38 ล้านบาท โดยจ�ำแนกเป็นโครงการนโยบายรัฐ จ�ำนวน 2,069.11
ล้านบาท และโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 7,416.27 ล้านบาท
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนวิธีการค�ำนวณหลักประกันประเภทภาระค�้ำประกัน บสย. ตามภาระการ
ชดเชย ธนาคารจึงต้องกันส�ำรองเพิ่มขึ้น 803.65 ล้านบาท แต่ในระหว่างงวดธนาคารได้ขอปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกันเงินส�ำรองส่วนเกิน โดย
ขอยกเลิกหลักเกณฑ์การกันเงินส�ำรองส่วนเกินเดิมทั้งหมด (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560)
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เป็นจ�ำนวนเงิน 1,260.04 ล้านบาท และขอปรับลดส�ำรองส่วนเกินลงจ�ำนวน 384.74 ล้านบาท ในส่วนที่กันไว้ร้อยละ 10 ของเงินต้นคงค้างส�ำหรับ
ลูกหนี้ NPL ทีห่ ลักประกันอาจเสือ่ มค่าเนือ่ งด้วยหมดความจ�ำเป็น (ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 6/2560 เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม
2560) คงเหลือส�ำรองส่วนเกิน จ�ำนวน 875.30 ล้านบาท
ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2558 ธนาคารมี ค ่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ รวม 12,229.02 ล้ า นบาท โดยจ� ำ แนกเป็ น โครงการนโยบายรั ฐ
จ�ำนวน 2,597.78 ล้านบาท และโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 9,631.24 ล้านบาท
5.6		 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2559
ยอดต้นงวด

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
ทรัพย์สินรอการขายระหว่างด�ำเนินการ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

1,017.96
131.34
1,149.30
          1,149.30
(151.22)
998.08

เพิ่มขึ้น

จ�ำหน่าย

177.82
16.42
194.24
338.83
533.07
(34.77)
498.30

(113.97)
(25.13)
(139.10)
    (2.40)
(141.50)
15.57
(125.93)

ยอดปลายงวด
1,081.81
    122.63
1,204.44
336.43
1,540.87
(170.42)
1,370.45
หน่วย : ล้านบาท

2558
ยอดต้นงวด
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

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

เพิ่มขึ้น
151.85
64.44
216.29
    (41.21)
175.08

จ�ำหน่าย
(255.35)
(79.75)
(335.10)
58.48
(276.62)

ยอดปลายงวด
1,017.96
131.34
1,149.30
(151.22)
998.08

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายที่เกิดจากรายการขาดทุนจากการด้อยค่า จ�ำนวน
170.42 ล้านบาท และ 151.22 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาภายใน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย จ�ำนวน 18.78 ล้านบาท และ 73.56
ล้านบาท ตามล�ำดับ
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5.7		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2559
ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จ�ำหน่าย

ที่ดิน
อาคาร
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่งอาคาร
ยานพาหนะ
รวม

ยอด
ต้นงวด
274.20
515.98
282.69 16.40
422.51 11.30
2.65
1,498.03 27.70

ยอด
ปลายงวด
274.20
515.98
(0.03) 299.06
433.81
0.73
(1.92)
(1.95)     1,523.78

ยอด
ต้นงวด
197.26
228.90
295.28
2.64
724.08

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน
อาคารและ
ค่าเสื่อม จ�ำหน่าย ยอด อุปกรณ์
ปลายงวด สุทธิ
ราคา
274.20
223.17 292.81
25.91
17.29 (0.02) 246.17 52.89
329.13 104.68
33.85
0.00
0.01 (1.92)    0.73
77.06 (1.94)     799.20 724.58

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 2559 ราคาทุนของทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีจ�ำนวน 14,642 รายการ มูลค่าคงเหลือ
ตามบัญชี จ�ำนวน 14,504 บาท
หน่วย : ล้านบาท
2558

ที่ดิน
อาคาร
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่งอาคาร
ยานพาหนะ
รวม

ยอด
ต้นงวด
293.98
515.06
287.59
411.71
2.66
1,511.00

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น จ�ำหน่าย
0.92
8.81
10.80
20.53

(19.78)
(13.71)
  (0.01)
(33.50)

ยอด
ปลายงวด
274.20
515.98
282.69
422.51
2.65
1,498.03

ยอด
ต้นงวด
170.88
226.10
259.24
2.63
658.85

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อม จ�ำหน่าย
ราคา
26.38
16.29 (13.49)
36.04
0.01
78.72 (13.49)

ที่ดิน
อาคารและ
ยอด อุปกรณ์
ปลายงวด สุทธิ
197.26
228.90
295.28
2.64
724.08

274.20
318.72
53.79
127.23
0.01
773.95

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 มูลค่าคงเหลือ
ตามบัญชี จ�ำนวน 12,175 บาท
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5.8		 สินทรัพย์ระหว่างด�ำเนินการ

หน่วย : ล้านบาท
2559
ยอดต้นงวด
0.99
5.85
5.00
11.84

ระบบงานคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่ง
รวม

เพิ่มขึ้น
2.63
5.85
10.52
19.00

โอน
                (13.56)
(13.56)

ยอดปลายงวด
3.62
11.70
1.96
17.28
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)

5.9		 เงินทดรองจ่ายในการด�ำเนินคดีสุทธิ
2559
165.33
(165.33)
0.00

เงินทดรองจ่ายในการด�ำเนินคดี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินทดรองจ่ายในการด�ำเนินคดีสุทธิ
5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

ยอดปลายงวด
        0.99
5.85
5.00
11.84

หน่วย : ล้านบาท
2558
175.23
(175.23)
0.00

หน่วย : ล้านบาท
2559

สิทธิการเช่า
ระบบงานคอมพิวเตอร์
รวม

ต้นงวด
5.00
155.82
160.82

ราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคา
เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิม่ ขึ้น ลดลง ปลายงวด สุทธิ
5.00
3.62
1.38
0.89
   0.49
155.90 118.81 15.27
134.08 21.82
0.08
160.90 119.70 15.76
135.46 25.44
0.08
-
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หน่วย : ล้านบาท
2558

สิทธิการเช่า
ระบบงานคอมพิวเตอร์
รวม

ต้นงวด
5.00
143.93
148.93

ราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคา
เพิ่มขึ้น ลดลง ปลายงวด ต้นงวด เพิม่ ขึ้น ลดลง ปลายงวด สุทธิ
5.00
4.11
0.89
0.70
0.19
155.82 101.09 17.72
118.81 37.01
11.89
160.82 101.79 17.91
119.70 41.12
11.89
-

		 5.11 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
2559
65.33
11.54
319.47
1.30
160.56
274.12
832.32
(221.22)
(8.01)
603.09

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อรอเรียกคืน
ลูกหนี้รอรับเงินคืนจาก บสย.
ลูกหนี้ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด
หัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

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

ธนาคารกันส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ - ค่าเบีย้ ประกันภัยรอเรียกคืนและค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันสินเชือ่ รอเรียกคืนในอัตราเดียวกับการจัดชัน้ หนี้
5.12 เงินรับฝาก
				 5.12.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
ประเภทเงินรับฝาก
ออมทรัพย์
2,344.88
4,930.82
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
73,556.79
69,116.98
บัตรเงินฝาก
53.00
84.64
รวม
75,954.67
74,132.44
เงินรับฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
			5.12.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
เงินบาท
รวม
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ในประเทศ ต่างประเทศ
74,132.44
74,132.44
-

รวม
74,132.44
74,132.44

ในประเทศ ต่างประเทศ
75,954.67
75,954.67
-

รวม
75,954.67
75,954.67
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5.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
เป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงินซึง่ ออกให้แก่สถาบันการเงินและสัญญาเงินกูเ้ งินตราต่างประเทศระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 จ�ำนวน 15,327.82 ล้านบาท และ 10,455.41 ล้านบาท ตามล�ำดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 - 3.525 ต่อปี
			5.13.1 ในประเทศ
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

เมื่อทวงถาม
-

มีระยะเวลา
10,327.82
5,000.00
15,327.82

รวม
เมื่อทวงถาม
10,327.82
5,000.00
15,327.82

มีระยะเวลา
4,444.26
5,010.00
9,454.26

			5.13.2 ต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
2559

เงินยูโร

รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อทวงถาม
-

มีระยะเวลา
15,327.82

2558
รวม
เมื่อทวงถาม
15,327.82

มีระยะเวลา
1,001.15
1,001.15
10,455.41

5.14 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
				 มูลค่ายุติธรรมและจ�ำนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

		 ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

รวม
4,444.26
5,010.00
9,454.26

2559
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
0.10
0.10

หนี้สิน
0.01
0.01

รวม
1,001.15
1,001.15
10,455.41

หน่วย : ล้านบาท
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา
22.48
22.48

2558
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
0.02
0.02

หนี้สิน
76.47
76.47

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา
1,117.92
1,117.92

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ คือ ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กับราคาวันที่ซื้อหรือขายตราสารอนุพันธ์และมี
ผลก�ำไรจากการปรับมูลค่าเงินตราต่างประเทศ - อนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ คือ ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กับราคาวันที่ขายหรือซื้อตราสารอนุพันธ์และมี
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินตราต่างประเทศ - อนุพันธ์
5.15 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืม
รวม

ในประเทศ ต่างประเทศ
116.67
175.45
`
292.12

รวม
116.67
175.45
292.12

ในประเทศ ต่างประเทศ
134.61
175.45
`
310.06

รวม
134.61
175.45
310.06
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ�ำนวน 116.67 ล้านบาท และ 134.61 ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็นเงินกู้ยืม จากบุคคล
นิตบิ คุ คล รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการ ออกเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินหลายฉบับ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.25 - 2.00  ต่อปี ครบก�ำหนดและจ่ายดอกเบีย้
เมื่อทวงถาม
เงินกูย้ มื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ�ำนวน 175.45 ล้านบาท เป็นเงินกูย้ มื จากกระทรวงการคลัง เกิดจากการโอนกิจการส�ำนักงาน
ธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเมื่อปี 2535 ซึ่งมีทุนจ�ำนวน 250.45 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535 ได้โอน
จ่ายช�ำระค่าหุ้นในบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม จ�ำนวน 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 75 ล้านบาท คงเหลือให้ธนาคาร
ยืมต่อไป จ�ำนวน 175.45 ล้านบาท  
5.16 ประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ�ำนวน 1,472.39 ล้านบาท และ 1,373.23 ล้านบาท ตามล�ำดับ ประกอบด้วย
				 5.16.1 ผลประโยชน์พนักงาน
ธนาคารประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุจากเงินชดเชยตามกฏหมาย ตาม พรบ.คุม้ ครองแรงงาน โดยการ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธิคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (The Projected Unit
Credit Method) เพื่อค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตซึ่งรวมถึงประมาณการของเงินเดือน
พนักงาน อัตราการลาออก อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการตาย อัตราคิดลด อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  ธนาคารตัง้ ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานเมือ่ เกษียณอายุสำ� หรับต้นทุนบริการ
ในอดีต และต้นทุนบริการในงวดปัจจุบัน จ�ำนวน 346.21 ล้านบาท และ 279.19 ล้านบาท ตามล�ำดับ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
245.48
279.19
ยอดต้นงวด
24.34
30.35
ต้นทุนบริการปัจจุบัน *
17.04
8.73
ต้นทุนดอกเบี้ย *
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างงวด
(22.59)
(7.67)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
50.53
     279.19
ยอดสิ้นงวด
346.21
* แสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ ดังนี้
2559
2558
6.50%
5.00%
อัตราการขึ้นเงินเดือน
3.00%
0% - 22.00%
อัตราการลาออกเฉลี่ย
2.36% - 4.56%
2.86%
อัตราการคิดลด

                   

			5.16.2 ส�ำรองค่าใช้จ่ายตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีส�ำรองค่าใช้จ่ายตราสารอนุพันธ์ จ�ำนวน 1,094.04 ล้านบาท (หมายเหตุ 5.31.2)
			5.16.3 ส�ำรองหนังสือค�้ำประกัน LG
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสำ� รองหนังสือค�ำ้ ประกัน LG จ�ำนวน 32.15 ล้านบาท (หมายเหตุ 5.31.2)
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5.17 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

2559
513.71
5.88
8.57
528.16

หน่วย : ล้านบาท
2558
592.41
7.12
8.52
608.05

5.18 เงินอุดหนุนจากส�ำนักงบประมาณ
				 5.18.1 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มียอดคงค้างต�่ำกว่า 500,000 บาท
ธนาคารได้รับงบประมาณด�ำเนินการโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มียอดคงค้างต�่ำกว่า
500,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 จ�ำนวน 1.67 ล้านบาท เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือน เมษายน 2556
การเบิกเงินสนับสนุนโครงการพักหนีเ้ กษตรกรรายย่อยและประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ ยี อดคงค้างต�ำ่ กว่า 500,000 บาท ธนาคาร
ได้ทยอยบันทึกรับรู้เป็นรายได้ชดเชย ตามค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,500 บาทต่อราย โดยในงวดสิบสองเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ธนาคารมียอดเงินอุดหนุนคงเหลือ 1.57 ล้านบาท
				 5.18.2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก (สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan : PIL))
ธนาคารได้รบั งบประมาณด�ำเนินการ โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการเชิงรุก (สินเชือ่ เพือ่ พัฒนาผลิตภาพการผลิต) 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 ในปี 2559 มียอดยกมา 21.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธนาคารมียอดเงินอุดหนุนคงเหลือ 21.48 ล้านบาท
- สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงาน ค่าใช้จ่าย 40,000.00 บาทต่อกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารไม่มียอดเงิน
อุดหนุนคงเหลือ
5.19 หนี้สินอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้-กรมสรรพากร
เจ้าหนี้อื่น
เงินประกัน
อื่นๆ
รวม

2559
291.92
1.35
225.08
44.41
288.81
851.57

หน่วย : ล้านบาท
2558
246.65
1.81
306.78
133.00
276.00
964.24
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5.20 ทุนเรือนหุ้น
ธนาคารได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซึง่ มีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2545 โดยได้รับโอนหุ้นของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม จ�ำนวน 28 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น
จ�ำนวนเงิน 2,800 ล้านบาท
			ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น
จ�ำนวนเงิน 30,000 ล้านบาท
			ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีทุนที่เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว จ�ำนวน 200.07 ล้านหุ้น และ 163.81 ล้านหุ้นตามล�ำดับ
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 20,006.63 ล้านบาทและ 16,380.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ จ�ำนวน
5,251.63 ล้านบาท และ 2,625.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นในอัตราร้อยละ 98.88 และอัตราร้อยละ 98.63 ตามล�ำดับ
(ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 อนุมัติเพิ่มทุนให้ ธพว. จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท ราคาขายหุ้นละ
100 บาท แต่ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2558 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนจากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นขายในราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มูลค่าหุ้นละ 27.58 บาทโดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2558 ธนาคารได้รับจัดสรรเงินเพิ่มทุนงวดที่ 1 จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท และวันที่ 19 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มทุนงวดที่ 2 จ�ำนวน
1,000 ล้านบาท จากกระทรวงการคลังคิดเป็น จ�ำนวนหุ้นสามัญ 72.52 ล้านหุ้น)
5.21 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
หน่วย : ล้านบาท
2559

ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม

ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

25.05
25.05

(32.77)
(32.77)

2558
ยอด
ปลายงวด
(7.72)
(7.72)

ยอดต้นงวด

การ
เปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

7.34
7.34

17.71
17.71

5.22 รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
95.43
234.74
3,616.56
25.84
3,972.57

2559
1,223.19
94.51
0.69
1,318.39

หน่วย : ล้านบาท
2558
1,919.92
107.70
0.98
2,028.60

5.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
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25.05
25.05

หน่วย : ล้านบาท
2558
309.96
209.84
3,404.40
    68.08
  3,992.28

2559
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

ยอด
ปลายงวด
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5.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2558

2559
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
- อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

9.53
7.44
306.39
316.94
315.92
324.38
(76.30)
(34.01)
248.08              281.91

5.25 ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
81.27
10.66
- ก�ำไรจากการปริวรรต
81.27
10.66
รวม
5.26 ก�ำไรสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ก�ำไรสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก�ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
(80.65)
(2.13)
- เงินกู้ยืม
             0.11
- หนี้สินอื่น
(80.54)
(2.13)
รวม
5.27 ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2558

2559
ก�ำไรจากการจ�ำหน่าย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
กลับรายการด้อยค่า
- เงินลงทุนทั่วไป
รวม

42.29
15.45
57.74

             15.88
15.88
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5.28 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า รวมทั้งขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
ธุรกรรมปกติ
922.13
324.17
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
1.18
12.04
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
923.31
336.21
รวม
ธุรกรรมนโยบายรัฐ
515.84
74.49
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - ธุรกรรมนโยบายรัฐ
515.84
74.49
รวม
1,439.15
410.70
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
5.29 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็น
ตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันผลประโยชน์ในโครงการเกษียณอายุ และค่าตอบแทนกรรมการ  
หน่วย : ล้านบาท
2558

2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

35.17
6.77
15.99
57.93

28.73
6.21
23.68
58.62

5.30 สัญญาเช่าระยะยาว ประกอบด้วย
				 5.30.1 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน ธนาคารได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร เพื่อใช้เป็นส�ำนักงานสาขา สัญญาเช่ารถยนต์และอุปกรณ์จ�ำนวน
หลายสัญญา ธนาคารมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
ภายใน 1 ปี
ประเภท

สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าเครื่องใช้ส�ำนักงาน
รวม
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32.36
52.60
49.18
134.14

เกิน 1 - 5 ปี
21.15
117.63
0.77
139.55

เกิน 5 ปี ขึ้นไป
-

รวม
53.51
170.23
49.95
273.69
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หน่วย : ล้านบาท
2558
ภายใน 1 ปี
ประเภท

สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าเครื่องใช้ส�ำนักงาน
รวม

เกิน 1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี ขึ้นไป
-

36.10
134.16
49.95
220.21

32.35
48.94
49.18
130.47

				 5.30.2 สัญญาบริการ ธนาคารได้ท�ำสัญญาบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

รวม
68.45
183.10
99.13
350.68
หน่วย : ล้านบาท

2559
ภายใน 1 ปี
สัญญาบริการ
รวม

ประเภท

เกิน 1 - 5 ปี

65.03
65.03

เกิน 5 ปี ขึ้นไป

151.46
151.46

-

รวม
216.49
216.49
หน่วย : ล้านบาท

2558
ภายใน 1 ปี
สัญญาบริการ
รวม

ประเภท

10.41
10.41

เกิน 1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี ขึ้นไป

-

-

5.31 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
				 5.31.1 ภาระผูกพัน
2559
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
การค�้ำประกันอื่น
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศทันที
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศทันที
รวมภาระผูกพันอื่น
รวมทั้งสิ้น

3.00

รวม
10.41
10.41

หน่วย : ล้านบาท
2558
15.00

253.17

310.57

2.12
18.01
0.96
1.39
275.65
278.65

1,080.32
36.09
              1.52
1,428.50
1,443.50
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				 5.31.2 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีโดยไม่สามารถก�ำหนดค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้
เป็นจ�ำนวนเงินที่แน่นอนได้ จ�ำนวน 49 คดี ทุนทรัพย์รวม 2,180.00 ล้านบาท และ 135.74 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งในจ�ำนวน 49 คดี มีจ�ำนวน 3 คดี ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งยื่นฟ้องธนาคารฐานผิดสัญญาตราสารอนุพันธ์โดยมีทุนทรัพย์
รวมจ�ำนวน 1,074.01 ล้านบาทและ 135.74 ล้านเหรียญสหรัฐ คดีอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ (หมายเหตุ 5.16.2) และมี 9 คดี ที่ธนาคารถูกฟ้อง
คดีให้รับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค�ำ้ ประกัน (LG) จ�ำนวนเงิน 166.33 ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ในศาลชั้นต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และฎีกา
(หมายเหตุ 5.16.3) โดยธนาคารได้ประเมินผลเสียหายโดยบันทึกไว้ในประมาณการหนี้สิน
5.32 รายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีเงินรับฝากของกรรมการและพนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ผู้บริหารกลุ่มงานขึ้นไป จ�ำนวน
4,328.88 ล้านบาท และ 1,782.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ
5.33 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารจัดล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2559
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - อัตราแลกเปลี่ยน
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - อัตราแลกเปลี่ยน
รวมหนี้สินทางการเงิน

ระดับ 1

ระดับ 2

             1,000.25
1,000.25

0.10
                -          
0.10

0.10
1,000.25
1,000.35

0.01
0.01

0.01
0.01

                          -

รวม

การก�ำหนดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 - ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 - มูลค่าที่ได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ขอ้ มูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากตลาด (Observable data) เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 3 - มูลค่าทีไ่ ด้จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่มใี นตลาด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์ ซึง่ จัดเป็นระดับ 2 เป็นราคาทีอ่ า้ งอิงจากราคาซือ้ ขายในตลาด ราคาเสนอของนายหน้าหรือตัวแทน ราคาซื้อ
ขายของรายการที่คล้ายคลึงกัน หรือราคาที่ค�ำนวณจากแบบจ�ำลองโดยใช้ข้อมูลที่หาได้จากตลาด (Observable Market Data) ปรับด้วยค่าความ
เสี่ยงด้านเครดิตของคู่ค้าแต่ละราย
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5.34 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA)
				 5.34.1 ข้อมูลโดยสรุปส�ำหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท
2558

2559
							
สินทรัพย์และหนี้สิน
สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์
							
รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับ
ธุรกรรมนโยบายรัฐ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

25,840.18
25,840.18

23,876.66
23,876.66

1,570.14
1,572.76

1,469.13
1,647.71

74.49
(77.11)

515.84
(694.42)

				 5.34.2 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
โครงการ

หน่วย : ล้านบาท
2558

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลาโครงการ

ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ สืบเนือ่ งจากการปิดท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
(มติ ครม. ลงวันที่ 17 ก.พ. 52,
28 เม.ย. 52, 21 ก.ค. 52, 13 ต.ค. 52,
2 มี.ค. 53 และ 8 มิ.ย. 53)

4 พ.ค. 52-31 ธ.ค. 53

799.97

1,135.36

2. สินเชือ่ โครงการช่วยเหลือ สนับสนุนสภาพคล่องแก่
ด้านการเงินแก่ผู้ประกอบ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ธุรกิจโลจิสติกส์ ไท
(มติ ครม. ลงวันที่ 8 ธ.ค. 52)

19 ม.ค. 53-31 ธ.ค. 54

286.36

437.39

3. สินเชื่อ SME
POWER เพื่อวันใหม่

เสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ
ย่านราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง (มติ ครม. ลงวันที่ 27 เม.ย. 53
และ 25 พ.ค. 53)

26 พ.ค. 53-31 ธ.ค. 53

1,503.02

1,840.72

4. โครงการ SME POWER
เพื่อวันใหม่ ระยะที่ 2

ปรับปรุงสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการย่าน
ราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง
(มติ ครม. ลงวันที่ 8 มิ.ย. 53 และ
28 ก.ย. 53)

8 มิ.ย. 53-31 ธ.ค. 53

836.79

1,117.00

1. ช่วยเหลือด้านการเงิน
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวฯ

2559
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โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

5. โครงการ SMEs ทีส่ ง่ ออก ช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ผปู้ ระกอบการส่งออก
ที่ได้รับผลกระทบจาก
(มติ ครม. ลงวันที่ 12 ต.ค. 53)
การแข็งค่าเงินบาท

ระยะเวลาโครงการ
15 พ.ย. 53-ไม่ระบุ

2559

หน่วย : ล้านบาท
2558

11.96

20.21

6. โครงการ SME POWER ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เพือ่ ผูป้ ระสบอุทกภัย ปี 2553 จากอุทกภัยในปี 2553
(มติ ครม. ลงวันที่ 12 ต.ค. 53)

10 พ.ย. 53-30 เม.ย. 54

1,292.60

2,358.28

7. โครงการแท็กซี่เข้มแข็ง เสริมสร้างผู้ประกอบการรถแท็กซี่ให้มี
(ภายใต้โครงการประชาวิวฒ
ั น์) โอกาสเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ และทดแทน
รถแท็กซี่ที่หมดอายุ
(มติ ครม. ลงวันที่ 11 ม.ค. 54)

10 ก.พ. 54-ไม่ระบุ

132.46

199.12

8. โครงการสู้อาชีพไทย
เข้มแข็ง-ผู้ประกอบอาชีพ
หาบเร่ แผงลอย

10 ก.พ. 54-ไม่ระบุ

0.21

0.61

936.67

1,179.22

218.92

305.26

12.01

18.32

สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนกลุม่ เป้าหมาย
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
(มติ ครม. ลงวันที่ 11 ม.ค. 54)

9. โครงการ SME POWER ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 19 พ.ค. 54-31 ต.ค. 54
เพือ่ ช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รบั จากอุทกภัยและวาตภัย ในปี 2554
(มติ ครม. ลงวันที่ 4 เม.ย. 54 และ 3 พ.ค. 54)
ผลกระทบจากอุทกภัย
และวาตภัยในปี 2554
19 พ.ค. 54-31 ต.ค. 54
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
10. โครงการ SME
ปี 2553 และ 2554 (เพิ่มเติม)
POWER เพื่อช่วยเหลือ
(มติ ครม. ลงวันที่ 3 พ.ค. 54)
SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย วาตภัยและ
ดินโคลนถล่ม ปี 2554
19 พ.ค. 54-30 มิ.ย. 54
11. โครงการ SME POWER ช่วยเหลือผู้ประกอบการย่านราชประสงค์
และพื้นที่ใกล้เคียง (กรณีผู้ประกอบการ
เพื่อวันใหม่ ระยะที่ 3
มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับสินไหม
ทดแทน) (มติ ครม. ลงวันที่ 3 พ.ค. 54)
12. โครงการช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่ประกอบธุรกิจ
โลจิสติกส์ ไทย - เพิ่มเติม

เพื่อขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการ (มติ ครม. ลงวันที่ 12 เม.ย. 54)

6 มิ.ย. 54-31 ธ.ค. 54

280.17

537.45

13. โครงการช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์และธุรกิจขายตรง

เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ธุรกิจแฟรนไชส์และขายตรง
(มติ ครม. ลงวันที่ 12 เม.ย. 54)

6 มิ.ย. 54-31 ธ.ค. 54

7.52

15.45

14. โครงการฟื้นฟู SMEs
หลังภัยพิบัติ ปี 2554

ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยพิบัติ
ปี 2554 (มติ ครม. ลงวันที่ 20 ก.ย. 54
และ 13 ธ.ค. 54)

14 ธ.ค. 54-31 ธ.ค. 54

732.38

985.00
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หน่วย : ล้านบาท
2558

โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลาโครงการ

15. โครงการมาตรการพักหนี้
เกษตรกรรายย่อย และ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มี
หนีค้ งค้างต�ำ่ กว่า 500,000 บาท
(ลูกหนี้ NPL)

เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินที่เป็น NPL ของ
เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
โดยมีหนี้เงินกู้รวม ทุกสัญญาต�่ำกว่า
500,000 บาท (มติ ครม. ลงวันที่ 15 พ.ย. 54
และ 7 ก.พ. 55)

26 ธ.ค. 54-30 ก.ย. 57

1.72

2.17

16. โครงการสินเชื่อ
เพื่อพัฒนากระบวนการ
ท�ำงานภายใต้โครงการ
พัฒนาการผลิต

เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ SMEs ช่วยยกระดับ 28 มิ.ย. 55-31 ธ.ค. 58
ผลิตภาพการผลิต และสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
รวมทั้งช่วยลดภาระต้นทุนจากภาระค่าแรง
ที่เพิ่มขึ้น (มติ ครม. ลงวันที่ 24 เม.ย. 55
และ 8 ม.ค. 56)
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ SMEs ช่วยยกระดับ 28 มิ.ย. 55-31 ธ.ค. 58
ผลิตภาพการผลิต และสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
รวมทั้งช่วยลดภาระต้นทุนจากภาระค่าแรง
ที่เพิ่มขึ้น (มติ ครม. ลงวันที่ 24 เม.ย. 55
และ 8 ม.ค. 56)
16 มิ.ย.58-30 มิ.ย.59
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก
ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก
ทีม่ ศี กั ยภาพให้มสี ภาพคล่องส�ำหรับปรับปรุง
กิจการเพิ่มขีดความสามารถ (มติ ครม.
ลงวันที่ 17 มี.ค.58, 16 มิ.ย.58 และ 9 ก.พ.59)

6,863.48

10,443.71

139.71

177.39

11,557.37

2,996.02

25,613.32

23,768.68

17. โครงการสินเชื่อ
เพื่อพัฒนาเครื่องจักร
ภายใต้โครงการ
พัฒนาการผลิต

18. โครงการสินเชื่อ
เพื่อสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ 
(Policy Loan)

รวม

2559

ธนาคารใช้หลักเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของธุรกรรมนโยบายรัฐ ตามบันทึกข้อความ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักนโยบายระบบ
การเงินฯ ที่ กค 1006/3327 เรื่อง ขอความเห็นชอบวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายของธุรกรรมนโยบายรัฐ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย/เงินชดเชยต้นทุนเงิน
เงินรับฝาก/เงินชดเชยต้นทุนเงิน     = ต้นทุนเงินถัวเฉลี่ยตลอดงวดบัญชี x เงินให้สินเชื่อถัวเฉลี่ยตามงวดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ปันส่วนโดยใช้จ�ำนวนบัญชี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ปันส่วนโดยใช้จ�ำนวนบัญชี
ค่าตอบแทนกรรมการ
ปันส่วนโดยใช้จ�ำนวนบัญชี
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ปันส่วนโดยใช้จ�ำนวนบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ปันส่วนโดยใช้จ�ำนวนบัญชี
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			5.34.3 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรองธุรกรรมนโยบายรัฐ
จ�ำนวน (ราย)

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

20,429
1,580
906
1,437
10,981
35,333

ยอดสินเชื่อ
คงค้าง
19,074.33
937.16
333.11
661.99
4,606.73
25,613.32

มูลค่า
หลักประกัน*
2,825.29
186.32
77.80
234.91
610.85
3,935.17

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)
1
2
100
100
100

หน่วย : ล้านบาท
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
153.43
12.23
156.93
251.02
1,495.50
2,069.11

			* มูลค่าหลักประกันจ�ำนวน 3,935.17 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้โครงการ PSA ที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย มีมูลค่าหลักประกัน
จ�ำนวน 176.00 ล้านบาท ซึ่งไม่ต้องกันส�ำรอง มูลค่าหลักประกันที่ลดลงเนื่องจากธนาคารเปลี่ยนแปลงวิธีค�ำนวณหลักประกันประเภทภาระค�้ำ
ประกัน บสย. ตามภาระที่จะได้รับชดเชย
			5.34.4 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
รายได้จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
1,021.83
1,097.64
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
34.40
102.97
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
412.90
369.53
รายได้ชดเชยดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
                        รายได้ชดเชยต้นทุนเงินธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
                        รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานหรือค่าบริหารธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
1,469.13
1,570.14
รวม
			5.34.5 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าธรรมเนียมและบริการธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
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2559
534.95
66.80
845.80
125.21
1,572.76

หน่วย : ล้านบาท
2558
684.72
39.94
713.20
209.85
1,647.71
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5.35 การจัดประเภทรายการใหม่
ธนาคารได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ส�ำหรับงบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (ยอดยกมา) และงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่น�ำมาแสดง
เปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  ที่จัดท�ำตามรูปแบบงบการเงินและรายการตามข้อก�ำหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.1/2559 ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ก่อนเปลี่ยนแปลง สินเชื่อโครงการ Policy  Loan จากเชิงพาณิชย์เป็นธุรกรรมนโยบายรัฐ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดประเภทธุรกรรมนโยบายรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2558
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบาย
รัฐและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

(20,772.66)
(88.66)
(20,861.32)
(30.17)
(2,709.72)
(18,121.43)

65,355.33
222.59
65,577.92
222.50
9,519.30
55,836.12

                    -

15,327.14
5,445.52

15,327.14
5,445.52

                    -

38.17
50.49

38.17
50.49

                              -

20,861.32
30.17
2,709.72

20,861.32
30.17
2,709.72

18,121.43
          -

18,121.43
73,957.55

86,127.99
311.25
86,439.24
252.67
12,229.02
73,957.55

          73,957.55
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หน่วย : ล้านบาท
1 มกราคม 2558
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบาย
รัฐและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
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ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

(28,157.32)
(179.88)
(28,337.20)
(45.05)
(2,092.10)
(26,200.05)

56,828.54
121.03
56,949.57
322.08
13,000.49
43,627.00

                    -

20,939.55
7,217.77

20,939.55
7,217.77

                    -

45.26
134.62

45.26
134.62

                              -

28,337.20
45.05
2,092.10

28,337.20
45.05
2,092.10

26,200.05
          -

26,200.05
69,827.05

84,985.86
300.91
85,286.77
367.13
15,092.59
69,827.05

          69,827.05

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   รายได้ดอกเบี้ย
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
   ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
   รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
   ค่าตอบแทนกรรมการ
   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
   ค่าใช้จ่ายอื่น
   ค่าใช้จ่ายตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

5,427.01
2,713.32
350.32
73.95
            947.66
6.21
366.78
388.58
            10,273.83

(1,434.73)
(684.72)
(34.40)
(39.94)
1,469.13
(511.78)
(3.35)
(198.07)
(209.85)
1,647.71
          -

หลังจัดประเภท
รายการใหม่
3,992.28
2,028.60
315.92
34.01
1,469.13
435.88
2.86
168.71
178.73
1,647.71
10,273.83
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อโครงการ Policy Loan จากเชิงพาณิชย์เป็นธุรกรรมนโยบายรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทธุรกรรมนโยบายรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2558
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ส่วนที่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบาย
รัฐและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชีจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

(23,768.68)
(107.98)
(23,876.66)
(30.17)
(2,597.78)
(21,248.71)

62,359.31
203.27
62,562.58
222.50
9,631.24
52,708.84

                    -

18,323.16
5,445.52

18,323.16
5,445.52

                    -

42.17
65.81

42.17
65.81

                              -

23,876.66
30.17
2,597.78

23,876.66
30.17
2,597.78

21,248.71
          -

21,248.71
73,957.55

86,127.99
311.25
86,439.24
252.67
12,229.02
73,957.55

          73,957.55

5.36 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้จัดการผู้รับมอบอ�ำนาจ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
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ท�ำเนียบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ปี 2545

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายมนู  เลียวไพโรจน์
นายอุทิศ  ธรรมวาทิน
นายบรรพต  หงษ์ทอง
นายชาญชัย  มุสิกนิศากร
นางสุมลมาลย์  กัลยาศิริ
นายอุตตม  สาวนายน
นายสันติ  วิลาสศักดิ์ดานนท์
นายยงยศ  ปาละนิติเสนา
นายธีรวัฒน์  ธัญลักษณ์ภาคย์
นายส�ำราญ  ภูอนันตานนท์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2546

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายมนู  เลียวไพโรจน์
นายอุทิศ  ธรรมวาทิน
นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ
นายชาญชัย  มุสิกนิศากร
นายอุตตม  สาวนายน
นายสันติ  วิลาสศักดิ์ดานนท์
นายธีรวัฒน์  ธัญลักษณ์ภาคย์
นายส�ำราญ  ภูอนันตานนท์
นายยงยศ  ปาละนิติเสนา
นายโชติศักดิ์  อาสภวิริยะ

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2547

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ต�ำแหน่ง

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
นายอุทิศ  ธรรมวาทิน
รองประธานกรรมการ
นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์
กรรมการ
นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
กรรมการ
นางสุมลมาลย์  กัลยาศิริ
กรรมการ
นายอุตตม  สาวนายน
กรรมการ
นางอัญชลี  ชวนิชย์
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.พิสทุ ธิ์ ชลากรกุล กรรมการ
นายเกียรติพงศ์  น้อยใจบุญ กรรมการ
นายธีรวัฒน์  ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2548

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายมนู  เลียวไพโรจน์
นายอุทิศ  ธรรมวาทิน
นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์
นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
นางสุมลมาลย์  กัลยาศิริ
นายอุตตม  สาวนายน
นางอัญชลี  ชวนิชย์
ศาสตราจารย์ ดร.พิสทุ ธิ  ์ ชลากรกุล
นายเกียรติพงศ์  น้อยใจบุญ
นายธีรวัฒน์  ธัญลักษณ์ภาคย์
นายโชติศักดิ์  อาสภวิริยะ

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2549

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
นายสมชัย  สัจจพงษ์
นายด�ำริ  สุโขธนัง
นายเทวัญ  วิชิตะกุล
นายสุทธิศักดิ์  เลาหชีวิน
นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ
นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2550

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช
นายสมชัย  สัจจพงษ์
นายเทวัญ  วิชิตะกุล
นายด�ำริ  สุโขธนัง
นายสุทธิศักดิ์  เลาหชีวิน
นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ
นางสาววิไลพร  ลิ่วเกษมศานต์
นายกงกฤช  หิรัญกิจ
นางลดาวัลย์  ธนะธนิต
นางสุกัญญา  จันทรปรรณิก
นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการธนาคาร ปี 2551

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
นายพิชิต  อัคราทิตย์
นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์
นายศักรินทร์  ภูมิรัตน
นายธนิต  โสรัตน์
นายปราโมทย์  วิทยาสุข
ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ
นายวิชญะ  วิถีธรรม
นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค
นายพงษ์ศักดิ์  ชาเจียมเจน

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2552

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค
ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ
นายปราโมทย์  วิทยาสุข
ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน
นายวิชญะ  วิถีธรรม
นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์
ดร.ธนิต  โสรัตน์
นายอดุลย์  เลาหพล
นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา
นายโสฬส  สาครวิศว

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2554

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2555

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2553

ล�ำดับ 		 รายชื่อ

ดร.นริศ  ชัยสูตร
นายพิชัย  ชุณหวชิร
นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี
นายอนุสรณ์  มุทราอิศ
นายอุดม  วงศ์วิวัฒน์ ไชย
นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์
นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์
นางวณี  ทัศนมณเฑียร
นายอดุลย์  เลาหพล
นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
นายโสฬส  สาครวิศว

ต�ำแหน่ง

ดร.นริศ  ชัยสูตร
นายพิชัย  ชุณหวชิร
นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี
นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์
นายอุดม  วงศ์วิวัฒน์ ไชย
นางวณี  ทัศนมณเฑียร
นายอนุสรณ์  มุทราอิศ
นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์
นายอดุลย์  เลาหพล
นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
นายพงษ์ศักดิ์  ชาเจียมเจน

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2556

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ดร.นริศ  ชัยสูตร
ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี
นายพิชัย  ชุณหวชิร
นายกฤษฎา  อุทยานิน
ดร.สมชาย  หาญหิรัญ
ดร.ปฏิมา  จิระแพทย์
นายวิทยา  สุริยะวงค์
นายอนุสรณ์  มุทราอิศ
นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
นางสาวปาริฉตั ร  เหล่าธีระศิรวิ งศ์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2557

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นางสาลินี  วังตาล
นางเสาวนีย์  กมลบุตร
นายอัษฎางค์  เชี่ยวธาดา
นายวิทยา  สุริยะวงค์
นางพรรณขนิตตา  บุญครอง
นายลวรณ  แสงสนิท
นายอนุสรณ์  มุทราอิศ
ดร.สมชาย  หาญหิรัญ
นายวิชิต  กรวิทยาคุณ
นางสาวปาริฉตั ร  เหล่าธีระศิรวิ งศ์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2558

ล�ำดับ 		 รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาลินี  วังตาล
นางเสาวนีย์  กมลบุตร
นายอัษฎางค์  เชี่ยวธาดา
นางพรรณขนิตตา  บุญครอง
นายลวรณ  แสงสนิท
นายอนุสรณ์  มุทราอิศ
ดร.สมชาย  หาญหิรัญ
นายวิทยา  สุริยะวงค์
นายวิชิต  กรวิทยาคุณ
ดร.เสรี  นนทสูติ
นายประไพสิทธิ์  ตัณฑ์เกยูร
นายสุพจน์  อาวาส

13 นางอินทิรา  โภคปุณยารักษ์

14 นายวรมิตร  ครุฑโต

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่
31 ส.ค.-30 ต.ค. 2558)
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
(ช่วงวันที่
2 พ.ย.-31 ธ.ค. 2558)
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 9

ท�ำเนียบสาขา
เชียงราย
450/29-32 หมู่13 ถ.พหลโยธิน
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053 718 504, 053 714 096,
053 714 501
โทรสาร 053 711 915
Email: 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
Email: Phayao@smebank.co.th
แม่สาย
825/2 หมู่3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ
ส�ำนักงานเขต 1
7/1-4 ถ.เชียงใหม่ล�ำปาง ต.ช้างเผือก อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57000
โทร. 053 734 494-6
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรสาร 053 734 497
โทร. 053 413 103-5, 053 412 975,
Email: Maesai@smebank.co.th
053 413 010, 053 218 038-9
โทรสาร 053 413 112
ส�ำนักงานเขต 3
Email: Chiangmai@smebank.co.th
292-294 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ล�ำปาง-งาว
เชียงใหม่
7/1-4 ถ.เชียงใหม่ล�ำปาง ต.ช้างเผือก ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทร. 054 821 549-53
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรสาร 054 821 548
โทร. 053 413 103-5, 053 412 975,
Email: Lampang@smebank.co.th
053 413 010, 053 218 038-9
ล�ำปาง
โทรสาร 053 413 112
292-294 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ล�ำปาง-งาว
Email: Chiangmai@smebank.co.th
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
แม่ฮ่องสอน
21 ถ.ขุมลุมประพาส ต.จองค�ำ อ.เมือง โทร. 054 821 549-53
โทรสาร 054 821 548
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Email: Lampang@smebank.co.th
โทร. 053 614 500-2
แพร่
โทรสาร 053 614 503
Email: Maehongson@smebank.co.th 303/20-21 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
ล�ำพูน
โทร. 054 533 997, 054 628 010-2
416 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง
โทรสาร 054-533 996
อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน 51000
Email: Phrae@smebank.co.th
โทร. 053 533 114, 053 533 095,
น่าน
053 532 925
226/6 หมู่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน
โทรสาร 053 531 470
จ.น่าน 55000
Email: Lamphun@smebank.co.th
โทร. 054 772 500-2
โทรสาร 054 772 503
ส�ำนักงานเขต 2
Email: Nan@smebank.co.th
450/29-32 หมู่13 ถ.พหลโยธิน
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ส�ำนักงานเขต 4
โทร. 053 718 504, 053 714 096,
642, 644 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง
053 714 501
อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทรสาร 053 711 915
Email: Phitsanulok@smebank.co.th โทร. 055 773 205-8
โทรสาร 055 773 209
Email: Kamphaengphet@smebank.co.th
ส�ำนักงานใหญ่
310 อาคาร SME Bank Tower
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2265 3000
โทรสาร 0 2265 4000
ส�ำนักพหลโยธิน
310 อาคาร SME Bank Tower
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2265 4944-58
โทรสาร 0 2270 0488
Email: Phahonyothin@smebank.co.th
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ก�ำแพงเพชร
642, 644 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 055 773 205-8
โทรสาร 055 773 209
Email: Kamphaengphet@smebank.co.th
สุโขทัย
1,1/2-3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร. 055 616 166-7
โทรสาร 055 616 168
Email: Sukhothai@smebank.co.th
ตาก
17/26 ถ.เอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110
โทร. 055 506 971-2
โทรสาร 055 506 970
Email: Tak@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 5
838 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055 221 575-6
โทรสาร 055 304 554
Email: Phitsanulok@smebank.co.th
พิษณุโลก
838 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055 221 575-6
โทรสาร 055 304 554
Email: 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
Email: 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
Email: 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
Email: Uttaradit@smebank.co.th

ส�ำนักงานเขต 6
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
Email: Nakhonsawan@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
Email: Nakhonsawan@smebank.co.th
อุทัยธานี
137 ถนนเติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 056 571 401-3
โทรสาร 056 571 404
Email: 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
Email: Chainat@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 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
Email: 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
Email: Khonkaen@smebank.co.th
ชุมแพ
1207, 1208 หมู่ 15 ถ.มะลิวรรณ
ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 043 313 091-2, 043 384 091
โทรสาร 043 311 323
Email: Chumpae@smebank.co.th

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ชัยภูมิ
69/23-24 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044 813 334-6
โทรสาร 044 813 337
Email: Chaiyaphum@smebank.co.th
เลย
87/13 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000
โทร. 042 833 785-7
โทรสาร 042 833 788
Email: Loei@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 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
Email: 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
Email: 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
Email: 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
Email: Buriram@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 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
Email: 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
Email: Udonthani@smebank.co.th

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
Email: 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
Email: Nongbualamphu@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 10
228/8 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 042 730 960-2, 042 716 534
โทรสาร 042 716 764
Email: 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
Email: Sakonnakhon@smebank.co.th
สว่างแดนดิน
909 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร. 042 722 515-7
โทรสาร 042 722 518
Email: 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
Email: Nakhonphanom@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 11

199/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042 630 928-30
โทรสาร 042 612 889
Email: 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
Email: 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
Email: 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
Email: 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
Email: Amnatcharoen@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 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
Email: 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
Email: 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
Email: 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
Email: Surin@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 13
756/4 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045 284 403, 045 317 124-5
โทรสาร 045 284 404
Email: 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
Email: 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
Email: 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
Email: Sisaket@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 14
289 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 501 584
โทรสาร 035 501 575
Email: Suphanburi@smebank.co.th
สุพรรณบุรี
289 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 501 584
โทรสาร 035 501 575
Email: Suphanburi@smebank.co.th
กาญจนบุรี
130, 132 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034 514 092-3 , 034 514 101
โทรสาร 034 514 102
Email: Kanchanaburi@smebank.co.th
ลพบุรี
41/29-30 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036 784 445-7
โทรสาร 036 784 448
Email: Lopburi@smebank.co.th
สิงห์บุรี
155/59-60 หมู่ 7 ต.บางมัญ
(บางพุทรา) อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 036 524 678-80
โทรสาร 036 523 166
Email: Singburi@smebank.co.th
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รังสิต
132/15-17 ถ.ล�ำลูกกา ต.คูคต
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0 2900 7245-6
โทรสาร 0 2900 7247
Email: Rangsit@smebank.co.th

ส�ำนักงานเขต 19
51/15-16 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038 285 630-1, 038 784 171
โทรสาร 038 784 172
Email: Chonburi@smebank.co.th
ชลบุรี
ส�ำนักงานเขต 17
51/15-16 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
497 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 038 285 630-1, 038 784 171
โทร. 0 2172 9680-2
โทรสาร 038 784 172
โทรสาร 0 2172 9683
Email: Chonburi@smebank.co.th
Email: Latkrabang@smebank.co.th
พัทยา
ลาดกระบัง
245/155-156 หมู่ 9 ถ.พัทยาสาย 3
497 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 038 416 805-7
โทร. 0 2172 9680-2
โทรสาร 038 416 808
โทรสาร 0 2172 9683
Email: Pattaya@smebank.co.th
Email: Latkrabang@smebank.co.th
ฉะเชิงเทรา
จตุจักร
182-184 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
1694, 1696 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 038 513 363
โทร. 0 2513 8226
โทรสาร 038 535 082
โทรสาร 0 2513 8215
Email: Chachoengsao@smebank.co.th
Email: Chatuchak@smebank.co.th
ปราจีนบุรี
ปิ่นเกล้า
173/7-8 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง
1/79 ถ.บรมราชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 037 216 818-9, 038 216 838
โทร. 0 2434 9211, 0 2434 9178-9
โทรสาร 037 216 820
โทรสาร 0 2434 9177
Email: Prachinburi@smebank.co.th
Email: Pinklao@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 20
ส�ำนักงานเขต 18
51/32 หมู่ 3 ถ.สาย 36 ต.ทับมา
458/14-15 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ 
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ส�ำนักงานเขต 16
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 038 617 219
5/74-75 ถ.พิบูลย์สงคราม
โทรสาร 038 617 220
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2702 5830-2
โทรสาร 0 2702 5833
Email: Rayong@smebank.co.th
โทร. 0 2525 2002
Email: Samutprakan@smebank.co.th ระยอง
โทรสาร 0 2525 1949
สมุทรปราการ
51/32 หมู่ 3 ถ.สาย 36 ต.ทับมา
Email: Nonthaburi@smebank.co.th
458/14-15 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ 
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
นนทบุรี
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 038 622 221, 038 622 258,
5/74-75 ถ.พิบูลย์สงคราม
038 622 367
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2702 5830-2
โทรสาร 0 2702 5833
โทรสาร 038 621 191
โทร. 0 2525 1991-2
Email: Samutprakan@smebank.co.th Email: Rayong@smebank.co.th
โทรสาร 0 2525 1949
พระประแดง
สระแก้ว
Email: Nonthaburi@smebank.co.th
105/11 หมู่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
318, 320 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
บางบัวทอง
88/12-13 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 037 421 974-6
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 0 2462 8433-5
โทรสาร 0 2462 8436
โทรสาร 037 421 977
โทร. 0 2571 2336 , 0 2571 2342
Email: Prapradang@smebank.co.th Email: Sakaeo@smebank.co.th
โทรสาร 0 2571 2343
จันทบุรี
Email: Bangbuathong@smebank.co.th สุขุมวิท 62
2150/9 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
35/119 หมู่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทมิตร
ปทุมธานี
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
40/40-42 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
โทร. 039 324 562-3
ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0 2311 1819-22
โทรสาร 0 2311 1821
โทรสาร 039 313 216
โทร. 0 2581 7100-2
Email: Sukhumvit@smebank.co.th
Email: Chanthaburi@smebank.co.th
โทรสาร 0 2581 7103
Email: Pathumthani@smebank.co.th

ส�ำนักงานเขต 15
58/9-10 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035 345 334
โทรสาร 035 345 337
Email: Ayutthaya@smebank.co.th
พระนครศรีอยุธยา
58/9-10 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035 336 324-5
โทรสาร 035 336 284
Email: Ayutthaya@smebank.co.th
สระบุรี
88/24 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 036 221 112 , 036 221 142,
036 231 121-2
โทรสาร 036 221 254
Email: Saraburi@smebank.co.th
อ่างทอง
14/5-6 ถ.อ่างทอง-สิงห์บรุ ี ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 035 625 116, 035 625 106,
035 625 198
โทรสาร 035 625 207
Email: Angthong@smebank.co.th
นครนายก
ข 2-251/27-28 ถ.นครนายก-รังสิต
ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 037 316 161-2
โทรสาร 037 316 164
Email: Nakhonnayok@smebank.co.th
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ตราด
87/1-2 ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทร. 039 523 162, 039 523 244
โทรสาร 039 523 656
Email: Trat@smebank.co.th
สำ�นักงานเขต 21
28/29-30 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 244 416
โทรสาร 034 244 410
Email: Nakhonpathom@smebank.co.th
นครปฐม
28/29-30 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 218 661-2
โทรสาร 034 218 663
Email: Nakhonpathom@smebank.co.th
สมุทรสาคร
927/302-303 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034 811 479-80
โทรสาร 034 811 481
Email: Samutsakhon@smebank.co.th
อ้อมน้อย
219/1277-1278 หมู่ 12 ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 0 2812 8785-6
โทรสาร 0 2812 8787
Email: Aomnoi@smebank.co.th
สมุทรสงคราม
129/11-12 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034 723 661-2
โทรสาร 034 723 663
Email: Samutsongkhram@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 22
260 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทร. 032 311 142-3, 032 338 958
โทรสาร 032 311 090
Email: Ratchaburi@smebank.co.th
ราชบุรี
260 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทร. 032 311 142-3, 032 338 958
โทรสาร 032 311 090
Email: 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
Email: Banpong@smebank.co.th
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เพชรบุรี
45,47 ถ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 032 410 302
โทรสาร 032 410 303
Email: Phetchaburi@smebank.co.th
ประจวบคีรีขันธ์
197 ถ.ประจวบคีรีขันธ์
ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 032 604 431-3
โทรสาร 032 604 434
Email: 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
Email: Huahin@smebank.co.th
สำ�นักงานเขต 23
238/116-117 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม
(ถ.ในลึกตัดใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077 600 327
โทรสาร 077 600 326
Email: Suratthani@smebank.co.th
สุราษฎร์ธานี
238/116-117 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม
(ถ.ในลึกตัดใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077 600 329-30
โทรสาร 077 600 391
Email: Suratthani@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
Email: Kosamui@smebank.co.th
ชุมพร
25/46-47 ถ.กรมหลวงชุมพร
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077 501 646, 077 506 879
โทรสาร 077 506 880
Email: Chumphon@smebank.co.th
ระนอง
999/1-2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
ระนอง จ.ระนอง 85000
โทร. 077 826 501-3
โทรสาร 077 826 504
Email: Ranong@smebank.co.th

ส�ำนักงานเขต 24
32/175-176 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076 215 757-58
โทรสาร 076 215 755
Email: Phuket@smebank.co.th
ภูเก็ต
32/175-176 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076 217 009, 076 218 268,
076 214 719
โทรสาร 076 355 929
Email: Phuket@smebank.co.th
กระบี่
50/6-7 ถ.กระบี่-เขาทอง ต.ปากน�้ำ 
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 075 621 076
โทรสาร 075 621 102
Email: Krabi@smebank.co.th
พังงา
68/9-10 หมู่ 3 ถ.พังงา-ทับปุด
ต.ถ�้ำน�้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 076 460 778-9
โทรสาร 076 460 780
Email: Phangnga@smebank.co.th
ตรัง
3/9 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
โทร. 075 217 911-2
โทรสาร 075 217 913
Email: Trang@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 25
70/34-35 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075 342 690-2
โทรสาร 075 342 670
Email: Nakhonsithammarat@
smebank.co.th
นครศรีธรรมราช
70/34-35 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075 357 301-3
โทรสาร 075 357 304
Email: Nakhonsithammarat@
smebank.co.th
ทุ่งสง
47/1 หมู่ 2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ชะมาย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075 424 300-2
โทรสาร 075 424 303
Email: Thungsong@smebank.co.th

พัทลุง
284/7-8 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 074 616 214-5, 074 616 253
โทรสาร 074 616 254
Email: Patthalung@smebank.co.th
สตูล
483/1-2 หมู่ 7 ถ.ยนตรการก�ำธร
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 074 725 190-1
โทรสาร 074 725 192
Email: Satun@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 26
434 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074 247 712-3
โทรสาร 074 247 714
Email: Hatyai@smebank.co.th
หาดใหญ่
434 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074 247 451-3
โทรสาร 074 247 454
Email: Hatyai@smebank.co.th
สงขลา
20/60-61 หมู่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขา
รูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร. 074 380 333, 074 380 033,
074 380 035
โทรสาร 074 380 071
Email: Songkhla@smebank.co.th
ปัตตานี
400/22-23 หมู่ 4 ถ.หนองจิก
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 073 450 801-2
โทรสาร 073 450 803
Email: Pattani@smebank.co.th
ยะลา
277-279 ถ.เปรมจิตต์-สุรพันธ์ ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073 224 458-9
โทรสาร 073 224 460
Email: Yala@smebank.co.th
นราธิวาส
153/8-9 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 073 532 752-4
โทรสาร 073 532 751
Email: Narathiwat@smebank.co.th
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