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จากใจลูกคา

ออรา ฟารม

อ อ รา ฟ า ร ม

โทร : 095-659-2023
จังหวัดขอนแกน

คุณประเสริฐ โพธิ์ไพฑูรย

“ออร่า ฟาร์ม”ถือเป็นธุรกิจของคนตัวเล็ก การหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
จึงเป็นเรือ่ งยาก แต่เมือ่ มาเป็นลูกค้า SME D Bank รูส้ กึ ดีมาก ธนาคาร
ให้การต้อนรับมองเราเป็นคนตัวใหญ่ การลงพื้นที่พบปะลูกค้าก็ไม่ได้
เน้นการปล่อยสินเชือ่ กลับเน้นพัฒนาให้นำ� ความรูไ้ ปต่อยอด ธุรกิจไหนที่
ก�ำลังมีปัญหาก็ช่วยเยียวยาเพื่อให้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวเดินหน้าได้
อีกครั้ง”

กาแฟดอยผาหมี
โทร : 095-686-1745
จังหวัดเชียงราย

“คนที่อยากพัฒนาชุมชนบ้านเกิดให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ไม่วา่ จะเป็นโฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
อยากให้ลองเข้าไปปรึกษา SME D Bank เหมือนเรา
“ร้านกาแฟดอยผาหมี” จะพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกคน
น่ารักมาก คอยให้บริการรับค�ำปรึกษาแนะน�ำแบบ
ฉับไวไปถึงถิน่ อ�ำนวยความสะดวกทุกขัน้ ตอนการยืน่ กู้
สินเชือ่ ดอกเบีย้ ถูกอย่างเต็มที่ ทัง้ ยังแนะน�ำแพลตฟอร์ม
SME D Bank ไว้คอยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับกิจการได้”
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น้ำปลาราปลายจวัก
โทร : 085-177-9614
จังหวัดสระบุรี

“ต้องขอบคุณแรงหนุนจาก SME D Bank ที่เข้ามา
เติมเต็มองค์ความรู้คู่ทุนผลักดันให้สินค้าท้องถิ่น
อย่างปลาร้า “ปลายจวัก” กลายเป็นสินค้าส่งออก
สู ่ ต ลาดโลกออนไลน์ จนมี กระแสตอบรั บ จาก
ผูบ้ ริโภคสัง่ ออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสาย สินค้าโด่งดัง
กลายเป็นที่รู้จักถึงต่างแดน ส่วนตัวไม่เคยคิดเลย
ว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้ ภูมิใจมากๆ เลือกไม่ผดิ เลย
ที่ใช้บริการ”

คุณเนตรดาว ขันดวง

R
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Royal Ceramics
โทร : 093-132-9961
จังหวัดลำปาง

คุณนิยม เชาวกิตติโสภณ

“Royol Ceramics คือผู้สร้างความแปลกใหม่ให้วงการเซรามิก โดยการน�ำนวัตกรรมหุ่นยนต์มาใช้
ในการผลิตเซรามิก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และ
เมื่อเข้าร่วมโครงการ SME Idol ท�ำให้มีโอกาสได้รู้จัก SME D Bank แหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก
ที่ให้การสนับสนุนการลงทุนซือ้ เครือ่ งจักร การปรับปรุงโชว์รมู ส�ำหรับโชว์สนิ ค้าตัวอย่าง ช่วยให้กจิ การ
เติบโตขยายฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”
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Hemomin

H e m o min

คุณชัยสุภา อินทรประพงศ

โทร : 02-077-7593
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

“เพราะไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน เมื่อต้องการเงินทุนหมุนเวียน
จึงแทบมองหาโอกาสไม่เจอ โชคดีที่ SME D Bank ก้าวเข้ามา
ให้การสนับสนุน และยังแนะน�ำคูค่ า้ จากต่างประเทศ ทัง้ เวียดนาม
สปป.ลาว รวมถึงตลาดออนไลน์ ท�ำให้กิจการสามารถขยายฐาน
ตลาดออกสู่ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น”

ราตรี เบตตา ฟารม
โทร : 086-751-0691
จังหวัดนครปฐม

“ราตรี แซ่ลี้” เจ้าของธุรกิจฟาร์มปลากัด “ราตรี เบตต้า
ฟาร์ม” ฟาร์มปลากัดแฟนซีเลื่องชื่อยอมพลิกวิกฤติ
สินค้าเกษตรตกต�่ำหันมาใช้ต้นทุนที่มีด้วยที่ดิน 3.5 ไร่
สร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงปลากัดคัดคุณภาพสู่ธุรกิจ
“ราตรีฟาร์มปลากัดเงินล้าน” ครองใจนักนิยมปลาสวยงาม
ปัจจุบนั ส่งออกไปแล้วในหลายประเทศ อาทิ อิหร่าน จีน
ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ที่ส�ำคัญ “ราตรีเบตต้า ฟาร์ม”
คือหนึง่ ในลูกค้าทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก ธพว. เสริมแกร่ง
เงินทุนหมุนเวียน ต่อยอดสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงจน
สามารถขยายฟาร์มจาก 1 แสนตัวเพิม่ เป็น 1.6 แสนตัว
และต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ ด้วยการประมูลเพิ่มราคา
จากตัวละ 10-20 บาท เป็น 150-200 บาท รายได้เพิม่ ขึน้
หลายหมื่นบาทต่อเดือน
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คุณราตรี แซลี้

ร า ต รี เ บ ต ต
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มาด “KAYO
มละห
R”
ร
พ

พรมละหมาด “KAYOR”
โทร : 089-971-0970
จังหวัดสงขลา

“SME D Bank ไม่ แ ค่ ใ ห้ สิ น เชื่ อ แต่ ยั ง ช่ ว ยท� ำ
ประชาสัมพันธ์ ท�ำการตลาดให้พรมละหมาด “KAYOR”
เป็นที่ยอมรับ กลายเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ทั้ง TV.
หนังสือพิมพ์ สือ่ ออนไลน์ ยอดขายเพิม่ ขึน้ ถึง 70-80%
มี ห ลายประเทศออเดอร์ เ ข้ า มามากมาย ทั้ ง ของ
มาเลเซียรัฐกลันตัน กัวลาลัมเปอร์ และอนาคตอันใกล้
ก�ำลังเตรียมขยายสู่ตลาดอาหรับ อาทิ ซาอุดิอาระเบีย
อิสราเอล จอร์แดน”

คุณอภิสิทธิ์ รอดฉวาง

“เจา ุ
ปร
น
ุ ไพร  คณ
ม
ะชา
ส
”

สมุนไพร “เจาคุณประชา”
โทร : 02-274-2456
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณนัยรัตน หริพจนทวีกุล

“สมุนไพร “เจ้าคุณประชา” ธุรกิจที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานจนกลายเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า
วันนี้ SME D Bankได้เข้ามาช่วยต่อยอดแนะน�ำบริการด้านสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ ถูกเพือ่ ใช้หมุนเวียน
ธุรกิจ และยังแนะน�ำการตลาด โดยเติมทักษะการท�ำตลาดออนไลน์เจาะกลุม่ วัยรุน่ จนสามารถขยาย
ฐานลูกค้าสู่ตลาดสากลส่งออกไปจ�ำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและเยอรมนีได้ส�ำเร็จ”
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ผูประกอบการ 4.0
ธพว. พัฒนานวัตกรรมเพื่อให
ผูประกอบการไทย มีขีดความสามารถ
ในการแขงขันในเวทีโลกได
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สนับสนุน
SMEs ดวย
ความรูคูทุน

สรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ

40,289
ลานบาท

รักษาการ
จางงานในระบบ
เศรษฐกิจ

99,498
คน

รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

7

วิสัยทัศน
เปนสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อชวยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

พันธกิจ
ใหบริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ดานสินเชื่อ ดานรวมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึง
แหลงเงินทุนแก SMEs ขนาดเล็กที่ไมไดรับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย
ชวยเหลือและพัฒนาผูประกอบการเชิงรุก ดานการตลาด ดานการจัดการ และดานการผลิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเนนนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค
สรางความพึงพอใจและความผูกพัน แกลูกคา คูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใตระบบ
การบริการ และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

คานิยมองคกร

SME-D CULTURE
SME Development
Morality

Development

ยึดถือจรรยา

S

พัฒนาอยางตอเนื่อง

E
M

Synergy

ประสานความรวมมือ
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D
Efﬁciency

ตอบโจทยคุมคา

นโยบายภาครัฐและการส่งเสริม SMEs
ธพว. ได้นำ� นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานก�ำกับดูแล และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธพว. มาพิจารณาก�ำหนดเป็นทิศทางและแนวทางในการด�ำเนินงานของ ธพว.
ได้แก่
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ SMEs ให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการผลิต และการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
บริการทางการเงิน การลงทุนส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย โดยมีแนวทางที่ส�ำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
• สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
• ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
• เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
• การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการบริหารราชการ องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชือ่ มโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท�ำงานเพือ่
ประชาชนโดยเชิงพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจทิ ลั จัดระบบบุคลากรให้มมี าตรฐานกลาง มีคณุ ธรรมและจริยธรรม
และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย มีกลไกให้มีการตรากฎหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างบูรณาการและเป็นระบบ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านเศรษฐกิจ มีการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจชุมชน และการพัฒนาธุรกิจชุมชน เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเข้าถึง
ตลาดและทรัพยากร สามารถเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง อันจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0
โดยมุ่งสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี/ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเปลี่ยนจากการผลิตเป็นบริการ
แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ช่วยสนับสนุนการเติบโต
และความเข้มแข็งให้กับ SME
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SME เฉพาะกลุ่ม
ซึ่งต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพือ่ ขับเคลือ่ นการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เพือ่ พัฒนาระบบสนับสนุนทีช่ ว่ ยส่งเสริมและพัฒนา
SME ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระทรวงการคลัง (สศค.)

แผนการด�ำเนินการที่ส�ำคัญตามความเห็นของ สศค. ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. การด�ำเนินงานตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) อย่างน้อยควรประกอบด้วย
• การจัดท�ำแอปพลิเคชั่น เพื่ออ�ำนวยความสะดวก และให้บริการลูกค้าของ ธพว.
• การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตโดยใช้ข้อมูลแบบใหม่ (Untraditional Data)
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�ำหรับกลุ่ม SMEs ให้มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�ำนวย
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยเน้นงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนามาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น อาทิ การจัดตั้งกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและมาตรการช่วยเหลือ SMEs คนตัวเล็ก เป็นต้น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ “มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0” ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
โดยเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนาผ่าน 9 มาตรการส่งเสริม SMEs ปี 2561 และด้านการเงิน โดยยกระดับความสามารถของ ธพว.
ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) วงเงิน 50,000 ล้านบาท และสินเชื่อกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส�ำหรับ SMEs - คนตัวเล็ก) วงเงิน
8,000 ล้านบาท
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา พ.ศ. 2560-2564 (สคร.)

มติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 ต่อมาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คนร. มีมติรับทราบความคืบหน้า
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐวิสาหกิจน�ำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและ
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา ไปประกอบการจัดท�ำแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ ปี 2561 และให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท�ำแผนงานปี 2560 แผนงานระยะ 5 ปี และเป้าหมาย 20 ปี โดยมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ
ใหชัดเจนเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรที่

เสริมสรางความแข็งแกรง
ทางการเงินเพื่อความยั�งยืน
ในระยะยาว

ยุทธศาสตรที่

1

ยุทธศาสตรที่

3

ยุทธศาสตรที่

2

บริหารแผนลงทุน
ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรประเทศ

สงเสริมระบบธรรมาภิบาล
ใหมีความโปรงใสและ
มีคุณธรรม

5

ยุทธศาสตรที่

4

สนับสนุนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ใหสอดคลองกับ
Thailand 4.0

วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์

ตามเจตนารมณ์ ในการจัดตั้งธนาคารดังปรากฏในพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2545 ทีร่ ะบุวา่ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวิสาหกิจทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มคี วามเข้มแข็งและเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และเป็นฐานการผลิต จึงสมควรจัดตัง้ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ขึ้น โดยระบุวัตถุประสงค์ตามมาตราที่ 11 ความว่า “ให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้ง การด�ำเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการให้สินเชื่อ ค�้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ หรือให้บริการที่จ�ำเป็นอื่น”
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ทิศทางการด�ำเนินงานปี 2562
ปี 2562 ธพว. ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายและแนวทาง
การด�ำเนินงานที่ภาครัฐมีต่อ ธพว. ในการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็ง ธพว. จะให้บริการทางการเงินควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และมุ่งเน้นการบริการให้เข้าถึงผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มการเข้าถึงในช่องทาง Digital เพื่อให้
ผู้ประกอบการมีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมถึงการท�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ท�ำงานของ ธพว. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในการเป็น Thailand 4.0 และมุ่งเน้นในการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส
แผนภาพแสดงนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ
นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

นโยบายของหนวยงานที่กำกับดูแล
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั�งยืน
1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั�งยืน
2. การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา

ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ�มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขอ 6.17 เพิ�มขีดความสามารถของ
ผูประกอบการ SMEs ใหเขมแข็ง สามารถแขงขัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย มีกลไกใหมีการตรา
กฎหมายเพื่อเพิ�มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ มีการเสริมสรางพลัง
อำนาจชุมชน การพัฒนาธุรกิจชุมชน

เปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ
ประเทศไทย 4.0
มุงสูสินคาเชิงนวัตกรรม
ขับเคลื่อน ดวยเทคโนโลยี/ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม
เปลี่ยนจากการผลิตเปนบริการ

กระทรวงการคลัง (สศค.)

1. การดำเนินงานตามแผนงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทาง
การเงิน (Fintech) อยางนอยควรประกอบดวย
การจัดทำแอปพลิเคชั�น เพื่ออำนวยความสะดวก และให
บริการลูกคาของธนาคาร
การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตโดยใชขอมูล
แบบใหม (Untraditional Data)
2. พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินสำหรับกลุม SMEs ใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการเพิ�มประสิทธิภาพในการ
อำนวยสินเชื่อแฟคตอริ�ง
กระทรวงอุตสาหกรรม

การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง
เพื่อสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ
เนนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ�มผลิตภาพและ
พัฒนามาตรฐานใหภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการ
แขงขันในระดับที่สูงขึ้น
19/12/60 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สูยุค 4.0
ดานการสงเสริมพัฒนา : 9 มาตรการสงเสริม SMEs ป 2561
ดานการเงิน : ยกระดับความสามารถของ ธพว., โครงการ
สินเชื่อวงเงิน 78,000 ลบ.
ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ
รายสาขา (สคร.)

แผน สสว.

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนา SMEs
รายประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถ
SMEs เฉพาะกลุม
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการ
สงเสริม SMEs อยางเปนระบบ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค

1. กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ
2. บริหารแผนลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ
3. เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน เพื่อความยั�งยืนใน
ระยะยาว
4. สนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับ Thailand 4.0
5. สงเสริมระบบธรรมาภิบาล ใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม

ตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้ง ธพว. :

“ใหธนาคารมีวัตถุประสงค เพื่อประกอบธุรกิจอันเปน การพัฒนา สงเสริม ชวยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยายหรือ
การปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการใหสินเชื่อ ค้ำประกัน รวมลงทุน ใหคำปรึกษา แนะนำ หรือใหบริการที่จำเปนอื่นตาม
บทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัติน�้”

แนวทางและทิศทางการดำเนินงานของ ธพว.

ธพว. จะเพิ�มบทบาทของการพัฒนาผูประกอบการ SMEs รายยอย ใหมีความเขมขนมากยิ�งขึ้น
ยกระดับใหเปนพันธกิจหลัก เพื่อใหธนาคารมีสถานะเปน

“ธนาคารเพื่อการพัฒนาผูประกอบการ (SME Development Bank)”
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ธพว. ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการหลักใน 3 ยุทธศาสตร์ 7 แผนกลยุทธ์ ไว้ ดังนี้
แผนภาพแสดงยุทธศาสตรป 2562 - 2566 และแผนกลยุทธ

5 Years Goal for

SMEs
Supplier
State

1

ยุทธศาสตร

สรางโอกาสให SMEs เขาถึงแหลงความรูคูเงินทุน

2

ยุทธศาสตร

ปรับเปลี่ยนบริการสู Digital

3

ยุทธศาสตร

ยกระดับความเขมแข็งทางการเงินดวยหลักธรรมาภิบาล

1

แผนกลยุทธ
ขยายสินเชื่อ
ที่มีคุณภาพ

2

3

แผนกลยุทธ
พัฒนาผูประกอบการ
ใหอยูรอดอยางยั่งยืน

แผนกลยุทธ
เสริมสรางบุคลากร
สูการเปนที่ปรึกษา SMEs

4

แผนกลยุทธ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ฉับไวไปถึงถิ่น

5

แผนกลยุทธ

ยกระดับคุณภาพการใหบริการดวย Digital Technology

6

แผนกลยุทธ

ลดหนี้ NPLs เพื่อดำรง BIS ratio ไมนอยกวา 10%

7

แผนกลยุทธ

บริหารความเสี่ยง ควบคูกับธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งความรูค
้ เู่ งินทุน เพือ่ การเป็นธนาคารเพือ่ การพัฒนาอย่างแท้จริง

ทัง้ ทางด้านแหล่งเงินทุน และการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้มแข็งในทุกด้าน เช่น การส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน (Financial
Inclusion) การส่งเสริมให้ได้การรับรองมาตรฐาน (Standard) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) การส่งเสริมให้มีนวัตกรรม
(Innovation) และการส่งเสริมให้สามารถก้าวไปสูต่ ลาดสากล (International) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของบุคลากรในทุกระดับ ให้มงุ่ สูก่ ารเป็นนักพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs โดยก�ำหนดแผนกลยุทธ์ เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ ดังนี้
		

แผนกลยุทธ์ขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ

ธพว. มุ่งขยายสินเชื่อใหม่คุณภาพดี โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐและผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล โดยด�ำเนินการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อ เพื่อลดขั้นตอนการด�ำเนินงานทีท่ ับซ้อน ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย
รัฐและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางและโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs มาใช้บริการ โดยได้น�ำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุน
ในแต่ละกระบวนการ เพิ่มบริการช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบหน่วยเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ
“เติมทุนส่งเสริม SMEs ทั่วไทยฉับไวไปถึงถิ่น” เพื่อให้บริการสินเชือ่ และส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้ครอบคลุมทุกพื้นทีช่ มุ ชน และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบริการสินเชื่อผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ผ่านแอปพลิเคชั่น SME D Bank
เสริมแกร่งฉับไวไปถึงถิ่น (Mobile Banking Application) โดยผู้ประกอบการ SMEs ยื่นขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
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แผนกลยุทธ์พัฒนาผู้ประกอบการให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน

ธพว. ยังคงมุ่งเน้นในการยกระดับความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน เช่น การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) การบริหารจัดการ (Management) การตลาด (Marketing) การผลิต (Productivity)
การบริการ (Service) รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) และด้านนวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs
มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโต อย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นภาคีเครือข่ายพันธมิตรในการช่วยดูแล
ส่งเสริม พัฒนาผูป้ ระกอบการให้อยูร่ อด และยกระดับความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการ SMEs ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผูป้ ระกอบการใหม่
(Startup) ให้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมสื่อดิจิทัล โดยเชื่อมโยงเครือข่าย Ecosystem กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา และเพิ่มช่องทางและโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการการใช้บริการผ่าน SME D Bank Platform เสริมแกร่งฉับไว
ไปถึงถิ่น (Mobile Banking Application) ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ของผู้ประกอบการ SMEs
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างบุคลากรสู่การเป็นที่ปรึกษา SMEs

ธพว. ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนา ส่งเสริมบุคลากรของ ธพว. ให้เป็น “คนเก่ง” มีความรูค้ วามสามารถพร้อมเป็นทีป่ รึกษา SMEs ได้
เพื่อรองรับภารกิจในการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงส่งเสริมบุคลากร ให้เป็น “คนดี” ควบคู่กันไป เพื่อวาง
รากฐานของการพัฒนาให้แข็งแกร่งผ่านการขับเคลื่อน ธพว. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม พร้อมขับเคลื่อนไปด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ
“สร้างคนเก่ง ส่งเสริมคนดี สนับสนุนให้พนักงานมีความสุข และสนุกกับเทคโนโลยี” โดยเชื่อมโยงกับค่านิยมหลักของ ธพว. ที่มุ่งสร้าง
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม คือ “SME-D ดีมาก...มาก” ประกอบด้วย
S Synergy 			
ประสานความร่วมมือ
M Morality				
ยึดถือจรรยา
E Efficiency 		
ตอบโจทย์คุ้มค่า
D Development 		
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
และ “คุณธรรมอัตลักษณ์ ธพว.” ที่ว่า “รู้ รัก สามัคคี”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลีย
่ นบริการสู่ Digital การพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริการและกระบวนการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

และยกระดับการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมี
แผนกลยุทธ์ ดังนี้
แผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ฉับไว ไปถึงถิ่น

ธพว. ได้ดำ� เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ฉับไว ไปถึงถิน่ และตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าภายใต้
การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และรวดเร็ว เพื่อรักษาสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องและลดความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่อง
ให้อยูร่ ะดับทีเ่ หมาะสม รองรับเหตุฉกุ เฉินในกรณีเกิดภาวะวิกฤติ และจัดหาแหล่งเงินทุนทีม่ คี วามเหมาะสมทัง้ ทางด้านต้นทุนทางการเงินและ
ระยะเวลาในการระดมเงินทุนให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของ ธพว. เพือ่ รักษารายได้จากส่วนต่างดอกเบีย้ ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม ควบคู่
ไปกับการจัดสรรสภาพคล่องให้สอดคล้องกับความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาระบบงานการขออนุมัติสินเชื่อ (CA on Web)
ส�ำหรับสินเชื่อวงเงินมากกว่า 1 - 5 ล้านบาท และพัฒนาระบบกระบวนการทบทวนสินเชื่อ Batch Annual review เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับมาตรฐานบัญชี IFRS9 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้าน บสย.
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แผนกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วย Digital Technology

ธพว. ได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ นั สมัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการ และความคาดหวัง
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมุ่งเน้นระบบ Core Business process System และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเข้าถึง
ผู้ประกอบการ (SME D Bank) รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบดิจิทัลในการสนับสนุน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่าง และสร้างความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเข้มแข็งทางการเงินด้วยหลักธรรมาภิบาล

ในการเสริมสร้างฐานะทางการเงินของ ธพว. ให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามแนวพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม เพื่อท�ำให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร ในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีความโปร่งใส โดยมีแผนกลยุทธ์ ดังนี้
		

แผนกลยุทธ์ลดระดับหนี้ NPLs เพื่อด�ำรง BIS Ratio ไม่น้อยกว่า 10%

ธพว. ได้กำ� หนดเป้าหมายการบริหารจัดการหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs) และลดการกันส�ำรอง เพือ่ ให้สามารถรักษาระดับอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) และมีการติดตามควบคุมคุณภาพลูกหนี้สินเชื่อปล่อยใหม่ให้มีคุณภาพดี ควบคุม
การตกชัน้ ของสินเชือ่ ปล่อยใหม่ และการบริหารจัดการควบคุมสินเชือ่ ทีม่ ี บสย. ค�ำ้ ประกันให้อยู่ในเพดานการค�ำ้ ประกันของ บสย. และมีการ
ติดตามป้องกันและแก้ไขหนี้ ในกลุ่มลูกหนี้ที่เริ่มมียอดค้างช�ำระ ส�ำหรับการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans
: NPLs) ธพว. ได้ก�ำหนดมาตรการการแก้ไขหนี้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกหนี้ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการ และการบริหารความเสี่ยงควบคู่
กับการขยายพอร์ตสินเชื่อ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ตามเป้าหมาย และลดการกันเงินส�ำรอง นอกจากนี้ ธพว. ยัง
ส่งเสริมให้ลูกค้าได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
		

แผนกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ควบคู่กับธรรมาภิบาล

ธพว. ให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานก�ำกับ โดยให้บริการทางการเงินควบคูไ่ ปกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารความเสีย่ งให้กบั บุคลากรในองค์กร ควบคู่
กับการปลูกฝังและส่งเสริมบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ธพว. สู่องค์กรคุณธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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สารจากประธานกรรมการธนาคาร

เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบให้ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
ออกจากแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรหรือ แผนฟื ้ น ฟู
เนื่องจาก ธพว. มีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Credit Rating) โดย Fitch Rating อยู่ในอันดับ AAA
(tha) ต่อเนือ่ ง 4 ปีซอ้ นและได้รบั ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) มากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่อง
2 ปีซ้อน
ธพว. ก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น
“ธนาคารเพื่อการพัฒนา” สอดคล้องกับภารกิจและ
เป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐ เพือ่ ยกระดับความเข้มแข็ง
ของผู้ประกอบการ SMEs รวมถึง SMEs คนตัวเล็ก
(MSMEs) ทัง้ ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน โดยมุง่ เน้น
“ความรู้คู่ทุน” ให้กับผู้ประกอบการในการให้บริการและ
น�ำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาผู้ประกอบการไป
ต่อยอดและบริหารจัดการในกิจการของลูกค้าเอง ทั้งนี้
ธพว. ยังมุง่ เน้นการบริการให้เข้าถึงผูป้ ระกอบการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเพิ่มการเข้าถึงช่องทางให้บริการในรูปแบบ
Digital และได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “SME D Bank”
Application เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs สามารถยืน่ ขอ
สินเชื่อและขอรับบริการด้านอื่นๆ จากธนาคารได้ทุกที่
ทุกเวลา ด้วยการให้บริการ 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน หรือ
เรียกรหัส 24x7 ซึ่งเป็นการสร้างจิตวิญญาณใหม่ในการ
ท�ำงานผ่านการเปลี่ยนแพลตฟอร์มท�ำงาน และเปิดตัว
หน่วยบริการเคลือ่ นที่ “รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย
ฉับไว ไปถึงถิน่ ” โดยจะท�ำงานสองโมงเช้าถึงสองทุม่ 7 วัน
ในสูตร 8-8-7 รวมถึงการท�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท�ำงาน ซึ่งเป็น
ไปตามนโยบายของภาครัฐในการอุดช่องว่างในการท�ำ
ธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโต
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ทั่วประเทศเป็น
Thailand 4.0
นอกจากนี้ ธพว. ยังคงได้รับความไว้วางใจจาก
รัฐบาลอย่างต่อเนือ่ ง ในการเป็นหน่วยร่วมหลักด�ำเนินการ
โครงการ “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ”
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) นอกจากนีย้ งั ได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินโครงการ
สิ น เชื่ อ สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการตามนโยบายภาครั ฐ
อีกหลายโครงการ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และโครงการ
สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง เป็นต้น
ในนามคณะกรรมการธนาคาร ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนักงานทุ ก คน ขอขอบพระคุ ณ พลเอก ประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองแผนการแก้ ไ ขปั ญ หา
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม
และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กรุณาให้การสนับสนุน
ธนาคาร อย่างดียิ่งตลอดมา และขอขอบคุณ ลูกค้า คู่ค้า
คูค่ วามร่วมมือ และหน่วยงานพันธมิตร ทีก่ รุณาสนับสนุน
การด�ำเนินงานของธนาคาร ที่ผ่านมาด้วยดีและต่อไป
ในอนาคต

ธพว. ยังคงไดรับความไววางใจ
จากรัฐบาลอยางตอเนื่อง ในการเปน
หนวยรวมหลักดำเนินการโครงการ
“กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว

ประชารัฐ” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ตั้งแตป 2560 จนถึงปจจุบัน

(นายพสุ โลหารชุน)

ประธานกรรมการ
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ประวัติธนาคาร
ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย (ธพว.) มี ก ารพั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงองค์กรที่ส�ำคัญ 3 ระยะ

ส�ำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ.
25072534

ในปี 2507 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการเงินกูเ้ พือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ตามที่สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอจึงได้มีการจัดตั้ง ส�ำนักงานเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (สกอ.) อยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส�ำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (สธอ.) แต่เนื่องจาก
สธอ. มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ในการด�ำเนินงานจึงมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งแหล่งเงินทุนทีจ่ ะต้องอาศัยจากงบประมาณ
แผ่นดินเพียงแหล่งเดียว การอ�ำนวยสินเชือ่ ต่างๆ ถือหลักปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับหน่วยงานราชการทัว่ ไป ท�ำให้ขาดความ
คล่องตัวในการด�ำเนินงาน

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ.
25342545

พ.ศ.
2545ปจจุบัน

เนื่องจากสถานภาพของ สธอ. มีข้อจ�ำกัดในการระดมทุนและการให้บริการทางการเงิน กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงการคลัง จึงยกระดับสถานะเป็น “บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (บอย.) เพื่อท�ำให้มีสถานะเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทนุ จดทะเบียนเริม่ แรก 300 ล้านบาท และในปี 2543 กระทรวงการคลังได้
เพิ่มทุนให้กบั บอย. อีกจ�ำนวน 2,500 ล้านบาท ปี 2534 ยกระดับเป็น บอย. โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
ปี 2543 กระทรวงการคลัง เพิ่มทุน จ�ำนวน 2,500 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 2,800 ล้านบาท แต่
ในปี 2540 ซึง่ เกิดวิกฤตค่าเงิน ได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ทีป่ ระสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนกระทัง่ กลายเป็นลูกหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงได้เสนอแนวคิดในการยกระดับเป็นธนาคาร โดยร่วมพิจารณาหารือกับกระทรวงการคลัง ให้เป็นสถาบัน
การเงินหลักเพื่อการพัฒนา SMEs

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ในปี 2544 รัฐบาลเห็นชอบให้เพิ่มบทบาทและขยายขอบเขตการด�ำเนินการของ บอย. โดยการจัดตั้งเป็น “ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” (ธพว.) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง
ได้รว่ มกันยกร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 จึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาก่อตั้ง ธพว. พร้อมกันนี้กระทรวงการคลัง
ยังได้เพิม่ ทุนอีกจ�ำนวน 11,955 ล้านบาท ในช่วงปี 2547 - 2559 ท�ำให้ปจั จุบนั ธพว. มีทนุ เรือนหุน้ ทัง้ สิน้ 20,006.63
ล้านบาท โดยมีส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 5,251.63 ล้านบาท
พ.ศ. 2547 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,800 ล้านบาท
พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 2,500 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 7,300 ล้านบาท
พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 1,200 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 8,500 ล้านบาท
พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 600 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 9,100 ล้านบาท
พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 2,500 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 11,600 ล้านบาท
พ.ศ. 2555 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 600 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 12,200 ล้านบาท
พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 555 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 12,755 ล้านบาท
พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 16,380.82 ล้านบาท
โดยมีส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 2,625.82 ล้านบาท
พ.ศ. 2559 กระทรวงการคลังเพิ่มทุน จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท ท�ำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 20,006.63 ล้านบาท
โดยมีส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 5,251.63 ล้านบาท
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คณะกรรมการธนาคาร

6

2
3

5
1

4

1. นายพสุ โลหารชุน

4. นายเสรี นนทสูติ

2. นายลวรณ แสงสนิท

5. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑเกยูร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
(ชวงวันที่ 8 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561) 6. นางพูนสุข มุสิกลัด
3. นายชาญวิทย นาคบุรี
กรรมการ
กรรมการ
(ชวงวันที่ 8 พ.ย. 2560 - 4 ธ.ค. 2561)

20

รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

9

12

11

7
8

10

7. นายพรเลิศ ลัธธนันท

10. นางสาวทิพวรรณ ปนวนิชยกุล

8. นายประกิจ ชีพภักดี

11. นายวีระพงศ มาลัย

9. นางจรี วุฒิสันติ

12. นายมงคล ลีลาธรรม

กรรมการ
(ชวงวันที่ 8 พ.ย. 2560 - 26 ม.ค. 2561)
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
(ชวงวันที่ 8 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2561)
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

* ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร

นายพสุ โลหารชุน

อายุ 59 ปี

ประธานกรรมการ
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการและการวิจัยการด�ำเนินงาน,
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 2529
• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Polytechnic Institute of New York,
(NYU.POLY) USA, 2525
• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
การอบรม

• หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 213/2015
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 22
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) :
รุ่นที่ 8
• หลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 (EXCET - 1)
โดยส�ำนักงานพัฒนาและจัดการความรู้ (OKMD), 2553
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ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในบรมราชูปถัมภ์ รุน่ ที่ 37
• ประธานรุ่นนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2519
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�ำงาน

•
•
•
•
•

2560 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายลวรณ แสงสนิท

กรรมการ

อายุ 51 ปี

นายชาญวิทย์ นาคบุรี
กรรมการ

อายุ 54 ปี

(ช่วงวันที่ 8 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การอบรม

การอบรม

• M.S. (Economic Policy and Planning),
Northeastern University, USA
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชการอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประวัติการท�ำงาน

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริหารจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ
(นบส. 2) รุ่นที่ 8
• หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” (PDI) รุ่นที่ 9
• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1) รุ่น 77
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• กรรมการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
• กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด
ประวัติการท�ำงาน

• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(กันยายน 2559 - ปัจจุบัน)
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(ปี 2554 - กันยายน 2559)
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นายเสรี นนทสูติ

กรรมการ

อายุ 44 ปี

ประวัติการศึกษา

• Doctor of Philosophy, University of Oxford, United Kingdom
• LL.M. (International Law), Columbia University School of Law,
New York, USA (Fulbright Scholarship)
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
การอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205
สถาบัน IOD (2558)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�ำหรับผูบ้ ริหารทางการแพทย์
รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (2556)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประวัติการท�ำงาน

• ที่ปรึกษากฎหมายส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง (2546 - 2555)
• นิติกร ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2538 - 2543)
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นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร
กรรมการ

อายุ 64 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน ฟลอริด้าสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้
• ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต สาขาประยุกต์ทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม

• Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรก�ำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน
รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
• Director Certificate Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Regional Credit Seminar, Citicorp - South Korea
• Valuation & Restructuring, Citicorp - Singapore
• Real Estate Project Finance, Citicorp - USA
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• กรรมการผู้จัดการ บจก. โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน
• หัวหน้าที่ปรึกษา บจก. เจดับบลิวเอส คอนสตรัคชั่น
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ก�ำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ. บัตรกรุงไทย
ประวัติการท�ำงาน

•
•
•
•

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประธานกรรมการ บจก.อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์ลิสซิ่ง
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บงล. ซิตคี้ อร์ป (ประเทศไทย)
และรองประธานกรรมการธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศไทย

นางพูนสุข มุสิกลัด

กรรมการ

อายุ 65 ปี

นายพรเลิศ ลัธธนันท์
กรรมการ

(ช่วงวันที่ 8 พ.ย. 2560 - 4 ธ.ค. 2561)

(ช่วงวันที่ 8 พ.ย. 2560 - 26 ม.ค. 2561)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Murray State University, Kentucky, USA
• ปริญญาโทวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม

• Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 29/2018,
IOD
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว รุ่นที่ 2 (2556)
• Wharton Advance Management (2553)
• Director Certification Program (DCP) (2549)
ประวัติการท�ำงาน

• รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(2552 - 2557)

•
•
•
•

อายุ 65 ปี

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

การอบรม

• หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
• Management Development, Harvard Business School
• Directors Certification Program รุ่น 7
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• ผู้บรรยายหลักสูตร DCP ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ผู้พพิ ากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ประวัติการท�ำงาน

•
•
•
•

ผูบ้ ริหารกลุม่ บริษทั G.E ดูแลกิจการในประเทศไทย พม่า กัมพูชา ลาว
ประธานกรรมการธนาคาร จีอีมันนี่เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บมจ.โพสท์พับลิชชิ่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ SCF
(ในเครือธนาคารนครหลวงไทย)
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นายประกิจ ชีพภักดี

กรรมการ

อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ภาครัฐ เอกชน และการเมือง
ปี 2548
ประวัติการท�ำงาน

• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ธนาคารออมสิน
• ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

นางจรี วุฒิสันติ
กรรมการ

อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษา

• อนุปริญญาการจัดการธนาคาร สถาบันความร่วมมือนานาชาติ
แห่งประเทศสวีเดน ซีด้า
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2559)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ 16) (2555)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ. (รุน่ ที่ 19)
(2549)
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการบริหารการลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย
• กรรมการบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
ประวัติการท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2554 - 2560
• รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารธนชาติ ปี 2554
• รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
ปี 2546 - 2554
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นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ

อายุ 52 ปี

นายวีระพงศ์ มาลัย
กรรมการ

อายุ 46 ปี

(ช่วงวันที่ 8 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2561)

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี
• ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี
• ปริญญาตรี พาณิชยศาตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม

• Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 23/2016,
IOD
• Company Reporting Program (CRP), IOD
• ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 7
มูลนิธสิ ถาบันคลังสมองของชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• กรรมการและเหรัญญิก สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ไทย
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มัดแมน จ�ำกัด และ
บริษัทย่อย
• ที่ปรึกษา บริษัท เบเกอร์ ทิลลี ประเทศไทย จ�ำกัด
ประวัติการท�ำงาน

• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท พีเอ แอสโซซิเอท คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
• นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัทไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส
จ�ำกัด
• นักบัญชีบริหาร บริษัทโรห์น ปูแลงค์ โรเรอร์ จ�ำกัด
• ผูต้ รวจสอบบัญชีผชู้ ว่ ย ส�ำนักงาน เอส จี วี อาเธอร์ แอนด์เดอร์เซน

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก Ph.D. (International Business), Asian Institute of
Technology (AIT)
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม

• หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
• The Prince of Wales’s Business & Sustainability Programme
University of Cambridge, UK
• หลักสูตร “How to Measure the Success of Corporate Strategy”
(HMS) รุ่นที่ 3 ปี 2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• กรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง
ประวัติการท�ำงาน

• กรรมการและผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ผู้จัดการลูกค้ารายส�ำคัญ บริษัท ดีทแฮล์ม จ�ำกัด (DKSH)
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นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการและเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2526)
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2524)
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (พ.ศ. 2523)
การอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(วบส.2) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(พ.ศ. 2562)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน (พ.ศ. 2561)
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส) รุน่ 6 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สัญญา ธรรมศักดิ์, ปปช.
• SEC. Capital Market Leader Program : Building Competitiveness
of Nation and Thai Capital Markets, IMD - SEC Partnership
Program, IMD - World Competitiveness Center
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Broadcasting Executive Forum (BCF)
นักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
รุ่นที่ 1 (ดีเด่น) ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.)
(พ.ศ. 2556)
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• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
รุน่ ที่ 6 (Top Executive Program in Commerce Trade - TEPCoT 6)
สถาบันวิทยาการการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย
(พ.ศ. 2526)
• ประกาศนียบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 (พ.ศ. 2555)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification (รุ่น DCP 35)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (พ.ศ. 2546)
• สัมฤทธิบัตรการวางแผนงานก่อสร้าง (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2526)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2525)
ประวัติการท�ำงาน

• กรรมการบริหาร และรองผู้อ�ำนวยการ องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
• กรรมการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบรรณ จ�ำกัด
• กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. เครดิตฟองซิเอร์
ไทยเคหะ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายชาญวิทย์ นาคบุรี		

ประธานกรรมการ

2. นายลวรณ แสงสนิท

3. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

4. นางจรี วุฒิสันติ

5. นายมงคล ลีลาธรรม

ประธานกรรมการ
(ช่วงวันที่ 19 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

นายเสรี นนทสูติ
นางพูนสุข มุสิกลัด
นายวีระพงศ์ มาลัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
รับผิดชอบสายงานก�ำกับและตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายประกิจ ชีพภักดี
ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ นาคบุรี
ประธานกรรมการ
(ช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 - 26 กันยายน 2561)
3. นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการ
4. นายวรมิตร ครุฑโต
กรรมการ
5. นายพงชาญ ส�ำเภาเงิน
กรรมการ
6. นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์
กรรมการ
7. นางจงรักษ์ โปลิตานนท์
กรรมการ
		
และเลขานุการ
8. นายวิทูรย์ บัวศักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
ที่ปรึกษา
นายประกิจ ชีพภักดี
ประธานกรรมการ
นายวีระพงศ์ มาลัย
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /
เลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานกลยุทธ์และจัดการทรัพยากร		
6. ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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นายชาญวิทย์ นาคบุรี
กรรมการ ธพว.

ประธานกรรมการ

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

1. รองกรรมการผู้จัดการ
ที่ได้รับมอบหมาย
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์และจัดการทรัพยากร
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารเงินและบัญชี
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง
6. ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายกิจการสาขากลาง
7. ผู้อ�ำนวยการอาวุโส/ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายนิติการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

1. นางจิดาภา นิ่มน้อย
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
2. นายวิโรจน์ พรเลิศพงศ์
รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
3. นายบุญฤทธิ์ สุนทรลิ้มศิริ
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
4. นายพุทธินันท์ สุยะนันท์
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
5. นายภาสกร สุริโย
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
6. นางสาวภิญญาภัทร อรรถมณียา
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
7. นายประกิต โกพลรัตน์
เลขานุการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. พันเอก (พิเศษ) ดร. เจียรนัย วงศ์สะอาด
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กรรมการผู้จัดการ
3. รองกรรมการผูจ้ ดั การ (นายวรมิตร ครุฑโต)
รับผิดชอบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์
กระบวนการท�ำงานและบริหารความเสี่ยง
4. รองกรรมการผูจ้ ดั การ (นายพงชาญ ส�ำเภาเงิน)
รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ
5. รองกรรมการผูจ้ ดั การ (นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์)
รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และ NPL
6. ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (นางจงรักษ์ โปลิตานนท์)
รับผิดชอบสายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายเมธพลนันทน์ อธิเมธพัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8. นายกฤษณ์ วันอินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ก�ำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ผู้อ�ำนวยการ/ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(นายอรรถพร ตระกูลมาลี)
ฝ่ายปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและก�ำกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1. พลเอกพิศณุ พุทธวงศ์
		
2. นายพิทยา ธรรมนิจกุล
		
3. ดร.สุนทร คุณชัยมัง
		
		
4. นายประกิจ ชีพภักดี
5. นายมงคล ลีลาธรรม
6. นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์
7. นายเสรี มุสิเกตุ
8. นางอุบลรัตน์ ค่าแพง
9. นางศิริภรณ์ แสงจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านธรรมาภิบาล
ที่ปรึกษา
ด้านธรรมาภิบาล
ที่ปรึกษา
ด้านก�ำกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

นายมงคล ลีลาธรรม
นายเวช นุชเจริญ
นายกฤษฎา เสกตระกูล
นางจุฬาภรณ์ น�ำชัยศิริ
นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ผู้รับผิดชอบสายงานพัฒนา
ผู้ประกอบการและร่วมลงทุน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ผู้บริหารระดับสูง

5

7
3

9
2

8

6

10
1

1. นายมงคล ลีลาธรรม

6. นายสมานพงษ เกลี้ยงลำยอง

2. นายวรมิตร ครุฑโต

7. นายสมดุลย จตุนารถ

3. นายพงชาญ สำเภาเงิน

8. นางสาวมาลิน วูวนิช

4. นางสาวนารถนารี รัฐปตย

9. นางจงรักษ โปลิตานนท

5. นายคงเดชา ชัยรัตน

10. นางสาววิภา เหลืองมณี

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

4

รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชำนาญการ
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ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

11. นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง

17. นายอำนาจ เฮี๊ยะหลง

12. นายกันตพนธ แกวมณี

18. นายดำรงค ตั้งธนากาล

13. นายกชกร ลัจฉเสวี

19. นายชาตรี เวทสรณสุธี

14. นายเชิดชาย อวนมินทร

20. นายศิริชัย ลอยประเสริฐ

15. นายอาณัติ วิบูลคณารักษ

21. นายประกอบ อ่ำปลอด

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

21

13 16

11
12

14

19
15

20

18
17

ผูอำนวยการอาวุโส
ผูอำนวยการอาวุโส

ผูอำนวยการอาวุโส
ผูอำนวยการอาวุโส

ผูอำนวยการอาวุโส
ผูอำนวยการอาวุโส

ผูอำนวยการอาวุโส

ผูอำนวยการอาวุโส
ผูอำนวยการอาวุโส

16. นายเสรี มุสิเกตุ

ผูอำนวยการอาวุโส
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ประวัติรองกรรมการผู้จัดการ

นายวรมิตร ครุฑโต

รองกรรมการผู้จัดการ

รับผิดชอบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์
กระบวนการท�ำงาน และบริหารความเสี่ยง
ก�ำกับดูแลสายงานการตลาดและนโยบายภาครัฐ
สายงานบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจการ

อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม

• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ Top Executive
Program in Commerce and Trade (TEPCot) รุ่นที่ 11
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 2 ปี 2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุน่ ที่ 11 ปี 2545
จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประวัติการท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์
กระบวนการท�ำงาน และบริหารความเสี่ยง ก�ำกับดูแลสายงาน
การตลาดและนโยบายภาครัฐ สายงานบริหารความเสีย่ ง และผูต้ รวจการ
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกิจการสาขา 1
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ 1
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ
• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส�ำนักงานบริหาร Portfolio
• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานพัฒนาองค์กรและเครือข่าย และก�ำกับ
ดูแลบริหารงานสายการตลาด
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
• ผู้จัดการ สาขาขอนแก่น
• หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
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นายพงชาญ ส�ำเภาเงิน
รองกรรมการผู้จัดการ

รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ
ก�ำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
สายงานปฏิบัติการ และฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง

อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม

• หลักสูตร วิทยาการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลส�ำหรับผู้บริหาร ปี 2560
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554
จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ประวัติการท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ ก�ำกับดูแล
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการ และฝ่ายสินเชื่อ
ขนาดกลาง
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานวิเคราะห์สนิ เชือ่ และสายงานปฏิบตั กิ าร
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสินเชือ่ และฝ่ายสินเชือ่ ขนาดกลาง 3
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์
รองกรรมการผู้จัดการ

รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และ NPLs
ก�ำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ ก�ำกับดูแล
สายงานบริหารสินทรัพย์ ก�ำกับดูแลสายงานพัฒนา
ผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และก�ำกับดูแลโครงการ
Core Business Process System & ERP

อายุ 48 ปี

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 - 2549
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2538 - 2540
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทบ.) Biotechnology,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 - 2539
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) Bio-Chemistry,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 - 2535
การอบรม

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2561
• Director Certification Program(DCP) 2017 #245/2017
• Leadership Succession Program (LSP 6) year 2016
• Thammasart Leadership Program (TLP 4) year 2014
• Financial Executive Development Program (Finex21) from
the Thai Institute of Banking and Finance Association. year 2010
ประวัติการท�ำงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และ
NPLs ก�ำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่ ก�ำกับดูแลสายงาน
บริหารสินทรัพย์ ก�ำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วม
ลงทุน และก�ำกับดูแลโครงการ Core Business Process System
& ERP พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการ
และร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุน
การบริหาร พ.ศ. 2558 - 2561
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการ
และร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงาน ช่วยบริหาร พ.ศ. 2559 - 2560
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ พ.ศ. 2553 - 2558
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้ พ.ศ. 2550 - 2552
• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2546 - 2549

นายคงเดชา ชัยรัตน์

ผู้ช�ำนาญการ

อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ (สาขาวิเคราะห์และประเมิน
โครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม

• หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 3
ส�ำนักงบประมาณ
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (มนธ.)
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 2
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ
• หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก
(APEC-IBIZ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
• หลักสูตร การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง IMC
ประวัติการท�ำงาน

งานด้านสินเชื่อและสาขา
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารเอเชีย
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ท�ำเนียบผู้บริหาร
สายงานการตลาดและนโยบายภาครัฐ

นายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี
นางละอองดาว ธีระรัตน์
นายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี

ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายพัฒนากระบวนการ
ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงของผู้ประกอบการ

สายงานบริหารความเสี่ยง

นายวิทูรย์ บัวศักดิ์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
นางสาวสมศรี ลิขิตปรีดา
ผู้อำ� นวยการอาวุโส
นางสาวจันทร์สถิตย์ เวคะวากยานนท์ ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บสย.

สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ

นางมีนา จีรเจษฎาภรณ์
นายวีระศักดิ์ ขวัญกิจอรุณ
นางสาวนิรมล เตชะธนาทรัพย์
นางจิตราพร อุนสุวรรณ
นายยงยุทธ์ สุวรรณฤทธิ์

ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 1
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 2
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 3
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 4
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 5

สายงานปฏิบัติการ		

นายประเวศ มาสวัสดิ์
นางสาวจินดารัตน์ พรหมทอง
นายเสฐียร ตันติพิภพ
นายฐากูร ปัทมโกวิท

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง
ฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน

สายงานบริหารสินทรัพย์

นางนีรนาฎ ชูติวงศ์
นายชวลิต ตั้งอยู่ภูวดล
นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์
นายบุญเสก พันธุ์อุดม
นายประสิชฌ์ วีระศิลป์
นายเสรี มุสิเกตุ

ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายก�ำกับและบริหารข้อมูลลูกหนี้ NPLs
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 1
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 2
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 3
ฝ่ายคดี 1
ฝ่ายคดี 2

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ		

นายประมวล รัตนเลิศลบ
นายพิศณุ นาคสาร
นายวชิระพล วิเชียรวรรณ
นางหทัยรัตน์ นิลก�ำแหง
นายภาสพงษ์ ไทยณะ
นางสาวโศภิตรวี ศรีวรัตน์ปภัส

36

ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
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ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 1
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 2
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 3
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 4
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 5
ฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง

สายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน		

นายอนุพงษ์ แสงอรุณทอง
นายด�ำรงค์ ตั้งธนากาล
นายชาตรี เวทสรณสุธี
นายณรงค์กร ครองมงคล
นายประกอบ อ�่ำปลอด
นางสาวลักษณาวดี เลิศศราวุธ
นางสาวยุพิน ธนะติวะกุล
นายวีระวุฒิ รุจิรกุล

ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 1
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 2
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 3
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 4
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 5
ฝ่ายจัดการทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุน
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
ฝ่ายสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

สายงานสารสนเทศ และสนับสนุนการบริหาร		

นายสมชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการ
นายเสรี มุสิเกตุ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
นางอุบลรัตน์ ค่าแพง
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
			
นางสาวเบญจมาศ อมรชัยชาญ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
นายจักร์กฤษณ์ การุณสิต
ผู้อ�ำนวยการ
นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
นายอรรถพร ตระกูลมาลี
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรม
เพื่อสังคม
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล
ฝ่ายปรับปรุงระบบสารสนเทศ

สายงานบริหารเงินและบัญชี		

นางสาวจินตนา สุชนชาติ
นางสาวมาลิน วูวนิช
นายสุทัศน์ คันธสายบัว

ผู้อ�ำนวยการ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายบริหารเงิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการธนาคาร

สายงานกลยุทธ์และจัดการทรัพยากร		

นายสหัชชัย เลิศพรกุลรัตน์
นายสุขสรรค์ รตเวสสนันท์
นายบุญชอบ ครุธบัว
นางสาวปพัฒทรี กลางใจ

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

ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการบริหารพัสดุ

สายงานก�ำกับและตรวจสอบ		

นางจุฑามาศ นวลพริ้ง
นางสาวนาถฤดี กิจวิธี
นายโชตินันต์ ชูช่วย

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
รองผู้อ�ำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

สายงานขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ		

นายอรรถพร ตระกูลมาลี
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
นายสหชาติ แหวนทอง
ผู้อ�ำนวยการ
นายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
นายโชคชัย รวมทวี
ผู้อ�ำนวยการ
นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
			
นายภาณุรักษ์ บุญไพศาล
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
นายราเมศ รัตนอรุณ
รองผู้อ�ำนวยการ

โครงการ Core Business Process System & ERP
ฝ่ายกิจการสาขากลาง
ท�ำหน้าทีผ่ ตู้ รวจการ รับผิดชอบในพืน้ ทีส่ ายงานสาขา 1
ท�ำหน้าทีผ่ ตู้ รวจการ รับผิดชอบในพืน้ ทีส่ ายงานสาขา 2
ท�ำหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจการ และท�ำหน้าที่ผู้ตรวจการ
รับผิดชอบในพื้นที่สายงานสาขา 3
ท�ำหน้าทีผ่ ตู้ รวจการ รับผิดชอบในพืน้ ทีส่ ายงานสาขา 4
ท�ำหน้าทีผ่ ตู้ รวจการ รับผิดชอบในพืน้ ทีส่ ายงานสาขา 5
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
คณะกรรมการรวมลงทุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

ฝายกิจการสาขากลาง

สายงานสาขา 1
สายงานสาขา 2
สายงานสาขา 3
สายงานสาขา 4

34 เขต
สำนักงานเขต
94 สาขา
สาขา
1 สำนัก
สำนัก

รองกรรมการผูจัดการ 1

รองกรรมการผูจัดการ 2

(รับผิดชอบกลุมลูกคาเปาหมาย ผลิตภัณฑ
กระบวนการทำงาน และบริหารความเสี่ยง)

(รับผิดชอบเปาหมายสินเชื่อ)

สายงานบริหาร
ความเสี่ยง
ฝายบริหารความเสี่ยง
ฝายบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ฝายบริหารความเสี่ยง บสย.

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ
ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 1
ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 2
ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 3
ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 4
ฝายวิเคราะหสินเชื่อ 5

สายงานสาขา 5

สายงานการตลาด
และนโยบายภาครัฐ
โครงการ Core Business
Process System & ERP
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ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
ฝายพัฒนากระบวนการ
ฝายสนับสนุนการเขาถึงของ
ผูประกอบการ (SMEs Core Portal)

สายงานปฏิบัติการ
ฝายพิธีการสินเชื่อ
ฝายบัญชีสินเชื่อ
ฝายปฏิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ�ง
ฝายประเมินราคาหลักประกัน

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานกำกับและตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายสอบทานสินเชื่อ
ฝายกำกับการปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษา / ผูชำนาญการ /
ผูเชี่ยวชาญ / นักวิชาการ

รองกรรมการผูจัดการ 3

สายงานพัฒนาผูประกอบการ
และรวมลงทุน

(รับผิดชอบเปาหมายบริหารสินทรัพย
และ NPLs)

ฝายกำกับและบริหาร
ขอมูลลูกหน�้ NPLs

ฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 1
ฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 2
ฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 3
ฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 4
ฝายพัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน 5
ฝายสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ
ฝายจัดการทรัสตเพื่อกิจการรวมลงทุน
ฝายสนับสนุนการชวยเหลือผูประกอบการ

สายงานบริหารสินทรัพย

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ

ฝายบริหารสินทรัพย 1
ฝายบริหารสินทรัพย 2
ฝายบริหารสินทรัพย 3
ฝายคดี 1
ฝายคดี 2

ฝายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 1
ฝายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 2
ฝายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 3
ฝายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 4
ฝายควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 5
ฝายสินเชื่อขนาดกลาง

สายงานสารสนเทศ
และสนับสนุนการบริหาร

สายงานบริหารเงิน
และบัญชี

สำนักกรรมการผูจัดการ
ผูตรวจการ (รายงานตรง กกจ.)
ฝายนิติการ (รายงานตรง กกจ.)
ฝายสงเสริมการตลาด ลูกคาสัมพันธ
และกิจกรรมเพื่อสังคม (รายงานตรง กกจ.)
ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
ฝายธุรกิจดิจิทัล (E-Commerce)
ฝายปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ฝายบริหารเงิน
ฝายบัญชี
ฝายการธนาคาร

สายงานกลยุทธ
และจัดการทรัพยากร
ฝายกลยุทธแผนงานและวิจัย
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายบริหารงานทั�วไป
ฝายการบริหารพัสดุ

ขอมูล ณ 30 ธันวาคม 2561

17 สายงาน / 52 ฝายงาน / 5 ผูตรวจการ / 1 สำนัก / 34 เขต / 95 สาขา
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โครงสร้างอัตราก�ำลัง
อัตรากำลัง

(หนวย : คน)

(หนวย : คน)

อัตรากำลังแยกตามสายงาน
ปฏิบัติการ
บริหารคุณภาพสินเชื่อ
บริหารสินทรัพย
สายงานสาขา 1
ขึ้นตรงกรรมการผูจัดการ
วิเคราะหสินเชื่อ
สายงานสาขา 2
สารสนเทศ และสนับสนุนการบริหาร
สายงานสาขา 5
กลยุทธและจัดการทรัพยากร
สายงานสาขา 3
สายงานสาขา 4
พัฒนาผูประกอบการและรวมลงทุน
บริหารเงินและบัญชี
กำกับและตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง
การตลาดและนโยบายภาครัฐ
ผูบริหารระดับสูง
รวม

264
195
156
147
143
140
137
133
104
102
98
88
77
54
40
40
31
21
1,970

1,970

1,772

1,590

2559

2560

2561

ธพว.มีพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวนรวม 1,970 คน เพิ่มขึ้น
11.17% จากปี 2560 เป็นการเติมเต็มอัตรก�ำลังให้ฝา่ ยงานทีเ่ ป็นหน่วยงานหลัก
เช่น สายงานสาขา และสรรหาพนัก งานให้แก่ฝ่า ยงานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจและเป้าหมายของ         
แต่ละหน่วยงาน แบ่งเป็นสัดส่วนอัตราก�ำลังของหน่วยหลัก (Front Office)       
ต่อหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) 76 : 24 ทั้งนี้ จากจ�ำนวนพนักงานที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้างเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าตอบแทน
ผู้บริหารในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากมีผู้บริหารเระดับสูงลาออก
และเกษียณอายุงาน

สัดสวนอัตรากำลังแยกตามสายงาน

29%

13%

สายงาน
สาขา 1-5

ปฏิบัติการ

10%

บริหาร
คุณภาพ
สินเชื่อ

8%

บริหาร
สินทรัพย์

7%

ขึ้นตรง
กรรมการ
ผู้จัดการ

คาตอบแทนพนักงานและลูกจาง
1,142.30

1,304.42

7%

7%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

วิเคราะห์ สารสนเทศ กลยุทธ์และ พัฒนา บริหารเงิน ก�ำกับและ บริหาร การตลาด ผู้บริหาร
สินเชื่อ และสนับสนุน จัดการ ผู้ประกอบการ และบัญชี ตรวจสอบ ความเสี่ยง และนโยบาย ระดับสูง
การบริหาร ทรัพยากร และร่วมลงทุน
ภาครัฐ

คาตอบแทนผูบริหาร

หนวย : ลานบาท

1,399.13

20.15

หนวย : ลานบาท

16.14
11.46

2559

2560

2561

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม      
การครองชีพชัว่ คราว ค่าเสีย่ งภัย ค่าเสือ่ มรถจักรยานยนต์ เงินช่วยเหลือบุตรรายเดือน
โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้เป็นข้อมูลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
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2559

2560

2561

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและรองลงมา 1 ล�ำดับ ประกอบด้วย   
เงินเดือน และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

จำ�นวนเงิน

ร้อยละ

ภาครัฐบาล

1 กระทรวงการคลัง

197,816,318 14,530,000,000

98.8754

2 ธนาคารออมสิน

550,000

55,000,000

0.2749

3 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

222,000

22,200,000

0.1110

18,000

1,800,000

0.0090

198,606,318 14,609,000,000

99.2702

4 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
รวมภาครัฐบาล
ภาคเอกชน

1 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำ�กัด

400,000

40,000,000

0.1999

2 สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

697,711

69,771,100

0.3487

3 สมาชิกสมาคมบริษัทเงินทุน

359,389

35,938,900

0.1796

2,900

290,000

0.0014

1,460,000

146,000,000

0.7298

4 อื่นๆ
รวมภาคเอกชน
รวมภาครัฐบาล และภาคเอกชน

200,066,318 14,755,000,000 100.0000
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธพว. มีการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายใน
องค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ธพว.       
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญในการสร้าง
ประโยชน์ที่เหมาะสม และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ซึ่งการ
จัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึง
หลักการส�ำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. Responsibility ความส�ำนึกในหน้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
4. Transparency ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานทีส่ ามารถ
ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส แสดงผล
ประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Value Creation การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การทัง้ ระยะสัน้
ระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น  
จะต้องเป็นการเพิม่ ความสามารถในทุกด้านเพือ่ การแข่งขัน
6. Ethics การส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิด        
การกระจายโอกาสแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ในฐานะทีเ่ ป็นธนาคารของรัฐ ธพว. ยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจน
กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลมาโดยตลอด  
ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะส�ำเร็จได้ต้องมาจากนโยบาย แผนงาน และ
กระบวนการท�ำงานทีด่ ี โดยเฉพาะกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ธพว. จึงได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้ปรับ      
พืน้ ฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) ทัว่ ทัง้ องค์กร จะเห็นได้
จากการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
รณรงค์ให้พนักงาน และผูบ้ ริหารทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้บริหารและพนักงานได้แสดง
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการที่จะประกาศเจตจ�ำนงเสริมสร้าง
วัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ในองค์กร โดยยึดหลัก 5 ด้าน ดังนี้
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1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
โดยการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลด�ำเนินการงาน
เกี่ยวกับภารกิจต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) ปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน
โดยค�ำนึงถึงความส�ำเร็จของงานอย่างมีคุณธรรมและ        
ธรรมาภิบาล พร้อมรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
3. ด้ า นความปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน
(Corruption-Free) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็นธรรมและโปร่งใส ยึดมัน่ ในการ
ไม่รับสินบน หรือใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานโดยมิชอบ
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม สร้างทัศนคติที่ดีและวัฒนธรรม
สุ จ ริ ต ในองค์ กร แยกแยะผลประโยชน์ ส ่ ว นตนกั บ                  
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงด�ำเนินการเพื่อป้องกัน         
ผลประโยชน์ทับซ้อน
5. ด้านคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)
ส่งเสริมให้มคี ณ
ุ ธรรมในการบริหารงานบุคคล บริหารงาน
งบประมาณ การมอบหมายงาน การบริหารสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั งิ าน มุง่ เน้นผลประโยชน์สว่ นรวมและยึดหลัก
ความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหน่วยงาน
เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลมีการ
ด�ำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ธพว. จึงได้เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน โดย ธพว. ได้เข้าร่วม
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จาก ป.ป.ช. ประจ�ำปี 2561 ธพว. ได้รบั คะแนนจัดอยู่ในระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานสูงมาก คือ คะแนน
ร้อยละ 91.91 และอยู่ล�ำดับที่ 14 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่งที่เข้ารับ
การประเมิน

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ธพว. มีจุดมุ่งหมายส�ำคัญในการสื่อไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม ถึงความตระหนัก และ
ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการ และ         
ผู้บริหารได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�ำ
หลักการ และแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นธรรมาภิบาลมายึดถือ และปฏิบตั ิ
ในธนาคารให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาระบบ การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการบริหาร
ความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และมีส่วนร่วมในเรื่องส�ำคัญของ
ธพว. และมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับแก่ลูกค้า
หรือผู้ประกอบการ SMEs
ผู้ถือหุ้น ธพว. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน       
ในด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพว. อย่างครบถ้วน          
เพียงพอ ยุติธรรม และโปร่งใส ก�ำหนดสิทธิการออกเสียงในการ
เข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจน รวมทัง้ บริหารงานด้วยความรู้
ความสามารถทีด่ ี มีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้กจิ การมีความเจริญเติบโต
ก่อให้เกิดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมต่อผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนจัดกระบวนการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น      
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ลูกค้า ธพว. มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า  
และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีความ
เอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต  เป็นธรรม รักษาค�ำมัน่ สัญญาที่ให้ไว้ตอ่ ลูกค้า ไม่นำ�
ข้อมูลลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจ

พนักงาน ธพว. ถือว่าพนักงานเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
พันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ธพว. ซึ่งต้องรักษาและสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จัดให้มีโอกาสก้าวหน้าในสาย
ทางเดินอาชีพที่ชัดเจน มุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบ     
ความส�ำเร็จ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึง
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ผลงานและความรับผิดชอบ
จัดให้มสี วัสดิการทีเ่ หมาะสม จัดสถานทีท่ ำ� งานและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้ถกู สุขลักษณะ และมีความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
อย่างต่อเนื่อง
สถาบันการเงินอื่น และคู่แข่ง ธพว. ให้ความเท่าเทียมกับ     
คูค่ า้ ทุกราย เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย โดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ไม่ค�ำนึงถึง     
ผลประโยชน์ ส ่ ว นตนหรื อ ของพวกพ้ อ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ย          
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ตลอดจนส่งเสริมการกระท�ำ
หรือกิจกรรมใดๆ ที่น�ำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งนี       ้
ต้องให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง และอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นจริง ไม่ทำ� ให้
คู่ค้าเข้าใจผิดพลาด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบัน
การเงินเพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance : CG) ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นน�ำทาง
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่าง       
เป็นเลิศ มีคณ
ุ ธรรมในการด�ำเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว คุ้มครอง         
ผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร  ธพว. จึงได้
จัดท�ำ  คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรมจรรยาบรรณของกรรมการ          
ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. ส�ำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ธพว.
เพื่อก�ำหนดมาตรฐานและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดกลไก
และระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะน�ำไปสู่การเป็นสถาบันการ
เงินของรัฐที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ และน�ำไปสู่การพัฒนา SMEs ไทยอย่างยั่งยืน โดย
ธพว. จะมีการทบทวนคู่มือดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
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นโยบายป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

เพือ่ ให้การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ธพว. ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. จัดท�ำค�ำสัง่ ธพว. เรือ่ งหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
2. ก�ำหนดให้มีการรายงานทันที ที่เกิดความขัดแย้งทาง       
ผลประโยชน์ และในกรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง            
ผลประโยชน์ให้มีการรายงานเป็นประจ�ำทุกสิ้นปีบัญชี
3. ยึดถือประโยชน์ของธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ให้มกี ารสอบทานและก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจ�ำทุกปี
5. ส�ำหรับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้มีการ
แสดงรายการบัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ตามแบบพิมพ์ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ปปช.)
6. ให้ ผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ในกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และ         
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานที่ ธพว.  
แต่งตัง้ ต้องตรวจสอบตนเอง (Declare) ก่อนท�ำหน้าทีน่ นั้ ๆ
คณะกรรมการธนาคาร

ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการ
คณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 9 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
กรรมการมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการทีพ่ น้ จาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน
คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร

กรรมการธนาคาร ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความสามารถ        
มีประสบการณ์การท�ำงานจากหลากหลายสาขา ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
องค์กร และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิม่ เติม รวมถึงพระราชบัญญัตธิ นาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางนโยบายและควบคุมดูแลทัว่ ไป ซึง่ กิจการของธนาคาร
ภายในขอบเขตแห่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ        
อันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
จัดตัง้ การด�ำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อ ค�้ำประกัน
ร่วมลงทุน ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านการเงิน เทคนิค
วิชาการ การพัฒนาการผลิต การตลาด การบริหาร         
การจัดการ แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับบริการ
เกี่ยวกับการเงิน การบริหาร การจัดการ หรือทางเทคนิค
หรือการให้บริการที่จ�ำเป็นอื่น
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอืน่ อีกไม่เกิน 3 คน
และให้ กรรมการผู ้ จั ด การเป็ น กรรมการบริ ห ารโดย
ต�ำแหน่ง
3. ก�ำหนดให้มีข้อบังคับ เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. ดังนี้
3.1 ข้อบังคับว่าด้วยหุ้นของธนาคาร
3.2 ข้อบังคับว่าด้วยการให้กู้เงิน การค�้ำประกันหนี       ้
การขาย หรือขายลดช่วงตั๋วเงินแก่สถาบันการเงิน
ต่างๆ การรับจ�ำน�ำ การรับจ�ำนอง และการประกอบ
ธุรกิจอื่นของธนาคาร
3.3 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการด�ำเนิน
กิจการของธนาคาร
3.4 ข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร
3.5 ข้อบังคับเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง การเงิน ทรัพย์สนิ
การบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบภายในของธนาคาร
3.6 ข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้างของ
ธนาคาร และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว
3.7 การตั้งสาขา หรือส�ำนักผู้แทนของธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร

ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ธนาคารมีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอื่นอีกไม่เกิน 3 คน และให้
ผูจ้ ดั การเป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่ง ให้คณะกรรมการบริหาร
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ก�ำหนดแนวทาง และวิธีการในการด�ำเนินงานของ ธพว.
ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่คณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนด ซึง่ จะต้องไม่กา้ วล่วงต่ออ�ำนาจหน้าทีข่ อง
ผู้จัดการตามมาตรา 25  
2. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคาร        
ทุกรอบสามเดือน
3. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในวงเงินตาม
ข้อบังคับของ ธพว. และให้รายงานคณะกรรมการธนาคาร        
เพื่อทราบ
4. อนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และขอบเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลโดยรอง
กรรมการผู้จัดการ และให้รายงานคณะกรรมการธนาคาร        
เพื่อทราบ
5. ก�ำหนดอัตราการจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปี การจ่ายเงิน         
ในกรณีพิเศษ และเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6. ก�ำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีแก่พนักงาน และ
เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน เพือ่ ด�ำเนินการใดๆ
ภายในกรอบอ�ำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
8. อนุมตั กิ ารจัดหา และเช่าพัสดุในวงเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
9. แต่งตัง้ หรือจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก
ตามความเหมาะสม หรืออาจแสวงหาความเห็นทาง
วิชาชีพจากผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้อง หรือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของ ธพว.
10. พิจารณาอนุมัติต่ออายุสินเชื่อ หรือทบทวนวงเงิน และ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ วงเงินต่อรายเกินกว่า 50 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีอ�ำนาจอนุมัติ ดังนี้

10.1 ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ต่างๆ และวิธีปฏิบัติที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จารณาต่ อ อายุ สิ น เชื่ อ หรื อ
ทบทวนวงเงิ น และการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้
ภายในวงเงินตามอ�ำนาจอนุมัติในข้อ 10.
10.2 อนุมตั ติ อ่ อายุสนิ เชือ่ หรือทบทวนวงเงิน และอนุมตั ิ
การผ่อนผัน หรือการขอเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในการ
ให้สนิ เชือ่ ต่างๆ ที่ได้อนุมตั ไิ ปแล้ว ภายในวงเงินตาม
อ�ำนาจอนุมัติในข้อ 10. ดังต่อไปนี้
1) ขยาย หรือลดระยะเวลาช�ำระหนี้ (Grace Period)
2) ปรับหนีร้ ะยะสัน้ เป็นระยะยาว หรือในทางกลับกัน
3) เพิ่ม หรือลดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดหนี้
การช�ำระจ�ำนวนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยที่ผ่อน
ช�ำระในแต่ละงวด
4) ปรับปรุงประเภทสินเชือ่ ที่ไม่ทำ� ให้วงเงินเพิ่มขึน้
เกินอ�ำนาจอนุมัติ
5) เพิม่ หรือลด เปลีย่ นแปลงหลักประกัน หรือผูค้ ำ�้
ประกัน
6) รั บ โอนทรั พ ย์ ทั้ ง ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น และมิ ใ ช่       
หลักประกัน เพื่อช�ำระหนี้
7) ลด หรือยกเว้นดอกเบี้ยค้างรับ เบี้ยปรับ อัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉพาะ
ในส่วนทีย่ งั ไม่รบั รูเ้ ป็นรายได้ในบัญชีกำ� ไรขาดทุน
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การด�ำเนินการในข้อ 1) - 7) ต้องไม่ก่อให้เกิดผล
ขาดทุนทางบัญชีในส่วนที่รับรู้เป็นรายได้แล้วในบัญชีก�ำไรขาดทุน
ตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น
10.3 อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPLs) ภายในวงเงินตามอ�ำนาจอนุมัติในข้อ 10.
ดังต่อไปนี้
1) ขยาย หรือลดระยะเวลาช�ำระหนี้ (Grace Period)
2) ปรับหนีร้ ะยะสัน้ เป็นระยะยาว หรือในทางกลับกัน
3) เพิ่ม หรือลดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดหนี้
การช�ำระจ�ำนวนเงินต้น และหรือดอกเบี้ ยที      ่
ผ่อนช�ำระในแต่ละงวด
4) ปรับปรุงประเภทสินเชือ่ ที่ไม่ทำ� ให้วงเงินเพิ่มขึน้
เกินอ�ำนาจอนุมัติ
5) เพิ่ม หรือลดเปลี่ยนแปลงหลักประกัน หรือผู้ค�้ำ
ประกัน
6) รั บ โอนทรั พ ย์ ทั้ ง ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น และมิ ใ ช่        
หลักประกัน เพื่อช�ำระหนี้
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7) ลด หรือยกเว้นดอกเบี้ยค้างรับ เบี้ยปรับ อัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉพาะ
ในส่วนทีย่ งั ไม่รบั รูเ้ ป็นรายได้ในบัญชีกำ� ไรขาดทุน
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การด�ำเนินการในข้อ 1) - 7) ต้องไม่ก่อให้เกิดผล
ขาดทุนทางบัญชีในส่วนที่รับรู้เป็นรายได้แล้วในบัญชีก�ำไรขาดทุน
ตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ของธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น
11. พิจารณากลัน่ กรองสินเชือ่ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
วงเงินเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อราย ก่อนน�ำเสนอ         
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
12. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ รวมทัง้ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยถือตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการเสริม
สร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานต่างๆ ว่ามีการ
ก�ำกับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส โดยมีอ�ำนาจ
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะ
กรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ก�ำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่
พิ จารณาในเรื่ อ งของการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยรวม         
ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ
เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของ ธพว.
2. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของ ธพว. ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และกระบวนการ         
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
กระบวนการ และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด

46

รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอในสิ่ง
ที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
5. อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง เพดาน
ความเสีย่ ง เครือ่ งมือวัด หลักเกณฑ์การชีว้ ดั ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม และยอมรับได้ของ ธพว. และปรับปรุงให้
เหมาะสมตามสภาพแวดล้ อ มของธนาคารอยู ่ เ สมอ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมตั โิ ครงการด�ำเนินงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บรรลุผลตามแผนปฏิบตั กิ าร ตลอดจน
ทบทวนความเพียงพอของทรัพยากรส�ำหรับการบริหาร
ความเสี่ยง
6. อนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ (Non - Derivatives) ทุกประเภท ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกันทีก่ ำ� หนดวงเงินสินเชือ่
ต่อรายมากกว่า 1 ล้านบาท
7. กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ Derivatives ทุกประเภท และ
ผลิตภัณฑ์ Non - Derivatives ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ที่ไม่มีหลักประกันที่ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อต่อรายมากกว่า
1 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามนโยบายภาครัฐ
8. อนุมัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management) รวมถึงแผนรองรับการด�ำเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของทุกฝ่าย
งานภายในธนาคาร
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด� ำ เนิ น งานของ ธพว. ตลอดจนส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน
ธพว.
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ ธพว.
4. ปรึกษาหารือ เพือ่ แก้ไขปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง
หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว. รวมถึงการร้องทุกข์
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา      
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ทียบเท่าต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูช้ ว่ ย
กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร
2.1 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร
2.2 รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ที ย บเท่ า ต� ำ แหน่ ง รองกรรมการ         
ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่
รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองกรรมการ       
ผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่
เทียบเท่าต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน โปร่งใส
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา
ในรายงานประจ�ำปี
5. ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่
เทียบเท่าต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทน
ที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ           
มอบหมายนั้น
6. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการใน      
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ย
กรรมการผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่าต�ำแหน่ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ  เพือ่
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

7. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทน และ
เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ จัดท�ำรายงาน
การก�ำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับเป้าหมาย การด�ำเนินงาน และความเห็นของ  
คณะกรรมการในรายงานประจ�ำปี
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาพนักงานตั้งแต่ระดับ 11 ถึงระดับ 13 ตามที่
กรรมการผู้จัดการเสนอ
9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ก�ำหนดนโยบาย (IT Policy) และแนวทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Road Map) วางแผนการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมมาประยุกต์ใช้กับ ธพว.
โดยให้สอดคล้องกับทิศทาง และแผนด�ำเนินธุรกิจของ
ธพว.
2. ให้ความเห็นในการจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Master Plan) ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ ธพว.
โดยค�ำนึงถึงการบูรณาการ (Integration) ของระบบ
สารสนเทศในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security Policy) และ
มาตรฐานด้านสารสนเทศ (IT Standard)
3. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของ ธพว. (IT Security Policy) เพือ่
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกฎหมาย
4. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นในการจัดหา และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้โครงการด้านสารสนเทศ
สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
5. รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อทราบทุกไตรมาส
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และก�ำกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(CG&CSR)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พิ จ ารณาก� ำ หนดหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ      
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการด�ำเนิน
งานของ ธพว. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
พัฒนาและส่งเสริมให้บคุ ลากรของ ธพว. เข้าใจและปฏิบตั ิ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ก�ำกับดูแล และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ ธพว.           
มีความสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ประเมินผล และทบทวนนโยบายด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของ ธพว. อย่างต่อเนือ่ ง ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ
ตามหลักสากล
4. ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการด�ำเนินการของ ธพว. แก่ฝา่ ยจัดการ
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการน�ำหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่
สนับสนุนงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการร่วมลงทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. มีอ�ำนาจร่วมลงทุนตามจ�ำนวนเงินและสัดส่วนที่ก�ำหนด
ไว้ในข้อบังคับ ว่าด้วยการร่วมลงทุน โดยพิจารณาเงือ่ นไข
ส� ำ หรั บ การร่ ว มลงทุ น ซึ่ ง รวมถึ ง ประเภทและวงเงิ น        
ร่วมลงทุนระยะเวลา ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์
ตอบแทนการลงทุน การเบิกเงินเพือ่ ช�ำระค่าหุน้ การช�ำระ
หนี้ การถอน หรือการจ�ำหน่ายส่วนร่วมลงทุน หรือหุ้นที่
รับร่วมลงทุนการบอกเลิกสัญญา การปรับโครงสร้างหนี้
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายที่
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
2. มีอำ� นาจอนุมตั ิ ผ่อนผัน หรือเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และวิธกี ารร่วมลงทุนรวมทัง้ การลด หรือเพิม่ วงเงินร่วมลงทุน
ภายใต้วงเงินร่วมลงทุนต่อรายไม่เกิน 30 ล้านบาท ภายใต้
ข้อบังคับว่าด้วยการร่วมลงทุน
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3. พิจารณาการออกจากการร่วมลงทุน (Exit) หรือการส่ง
ฟ้องด�ำเนินคดีกับบริษัทที่ธนาคารเข้าร่วมลงทุน
4. พิ จ ารณาก� ำ หนดนโยบายการลงทุ น ส� ำ หรั บ กองทุ น         
ร่วมลงทุนหรือกองทรัสต์ (Private Equity Trust) ตาม
นโยบายของภาครัฐ
5. คัดเลือกและอนุมัติการร่วมลงทุนจากการน�ำเสนอของ      
ผู้บริหารกองทรัสต์
6. ก�ำกับ ดูแล การด�ำเนินงานของทรัสตีและผู้บริหารกอง
ทรัสต์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ กองทรัสต์
7. มีอำ� นาจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะท�ำงาน เพื่อด�ำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุน
8. รายงานผลการร่วมลงทุนให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
อย่างน้อยปีละครั้ง
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

ธพว. ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ธพว. สูส่ าธารณชนตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ธพว. โดยสาระส�ำคัญ
ของการด�ำเนินการสรุปได้ ดังนี้
1. ธพว. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร โดยให้มี
อ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับประเภทข้อมูลข่าวสารของ ธพว. ทั้งด้านบริหาร
การจัดระบบ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ  ธพว.
รวมถึงการด�ำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของ ธพว. สู่สาธารณชน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ธพว. ประกาศเผยแพร่โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารของ ธพว. และอ�ำนาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
ตรวจค้นหาได้ในเว็บไซต์ www.smebank.co.th  
3. ธพว. ประกาศการประกวดราคาและสอบราคา เพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างของ ธพว. ประกาศยกเลิก และประกาศผล
รายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคาและสอบราคาไว้ในเว็บไซต์
www.smebank.co.th  

4. ธพว. เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล
ข่าวสารและบริการ หรือแนะน�ำข้อมูลการใช้บริการ หรือ
ร้องเรียนเรือ่ งต่างๆ ผ่าน Call Center 1357 และสือ่ สังคม
ออนไลน์ ได้แก่ 1) facebook: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2) twitter:
SME Development Bank  3) YouTube: SME Development
Bank  4) LINE@ SME Development Bank
5. ธพว. ได้น�ำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำทุกปี
6. ธพว. เปิดเผยข้อมูลของ ธพว. และข้อมูลลูกค้าแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลภายนอกตามที่ร้องขอ
โดยสามารถร้องขอตรวจสอบข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของ
กฎหมายและหลักการพิจารณา ดังนี้
6.1 หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบ
ข้ อ มู ล หรื อ เรี ย กเอกสารหลั ก ฐาน หรื อ ขอให้
พนักงาน ธพว. ไปให้ปากค�ำในฐานะพยานบุคคล
ได้แก่ ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงาน      

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานประกัน
สังคม ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ส�ำนักงานป้องกัน และปราบปราม      
ยาเสพติดแห่งชาติ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจการแผ่น
ดินของรัฐสภา ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
6.2 หน่วยงานและบุคคลทีไ่ ม่มอี ำ� นาจตามกฎหมายในการ
ขอตรวจสอบข้อมูล อาจเป็นหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน รวมถึงบุคคลทัว่ ไป โดยส่วนใหญ่
เป็นการร้องขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ธพว.
ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24
บัญญัตวิ า่ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้
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การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการธนาคาร
นายพสุ
โลหารชุน
ประธาน
หมายเหตุ วันเวลารับต�ำแหน่งและพ้นจากต�ำแหน่ง

รับต�ำแหน่งเมื่อ
9 พ.ย. 2560

ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2561

*นายลวรณ
แสงสนิท
กรรมการ

นายประไพสิทธิ์
ตัณฑ์เกยูร
กรรมการ

รับต�ำแหน่งใหม่เมื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
9 พ.ย. 60 และลาออก 8 พ.ย. 60 และ
เมื่อ 30 ก.ย. 61
รับต�ำแหน่งใหม่เมื่อ
9 พ.ย. 60

นายเสรี
นนทสูติ
กรรมการ

นางพูนสุข
มุสิกลัด
กรรมการ

นายชาญวิทย์
นาคบุรี
กรรมการ

ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
8 พ.ย. 60 และ
รับต�ำแหน่งใหม่เมื่อ
9 พ.ย. 60

รับต�ำแหน่งใหม่เมื่อ
9 พ.ย. 60 และ
ลาออกเมื่อ
4 พ.ย. 61

ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
8 พ.ย. 60 และ
รับต�ำแหน่งใหม่เมื่อ
9 พ.ย. 60

1. ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ธพว. ทุกท่านด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง
และ/หรือนิตบิ คุ คลทีร่ ฐั วิสาหกิจเป็นผูถ้ อื หุน้
ไม่เกิน 3 แห่ง
2. การรายงานที่เกี่ยวโยงระหว่างกรรมการ กรรมการ ธพว. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการทุกท่าน ไม่มีธุรกรรมด้านสินเชื่อ หรือเป็นคู่ค้ากับ ธพว. เป็นการส่วนบุคคล
และญาติสนิทกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามหรือผู้บริหาร หรือผู้ค�้ำประกัน
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
3. มี ร ายชื่ อ อยู ่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool)
4. การเข้าร่วมด�ำรงต�ำแหน่งหรือถือหุ้นใน
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
บริษัทที่ธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
เข้าถือหุ้น
1. บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)
2. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
3. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ�ำกัด มหาชน
4. บริษทั วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน
จ�ำกัด
5. บริษัท สื่อวัฏสาร จ�ำกัด
6. บริษัท เพ็ทเทค อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด
7. บริษัท ไทยแฟชั่น เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
8. บริษัท เทคโนเอเซียไทร์ จ�ำกัด
9. บริษัท บางกอก มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
10. บริษัท ไทยอุมาพรเท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด
11. บริษัท มณีต้าหมิง จ�ำกัด
12. บริษัท อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
13. บริษัท ไบเทค คูลบล็อก จ�ำกัด
14. บริษัท เขาใหญ่พาโนราม่า ฟาร์ม จ�ำกัด
15. บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จ�ำกัด
หมายเหตุ : กรรมการ นายชาญวิทย์ฯ ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้ไปเป็นกรรมการ ผู้แทนของกระทรวงการคลังในบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด  
โดย ธพว. ได้เห็นชอบและมอบหมายให้ไปเป็นกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ อีกโสดหนึ่ง
กรรมการผู้จัดการ นายมงคล ลีลาธรรม ได้รับมอบหมายจาก ธพว. ให้ไปเป็นกรรมการผู้แทน ของ ธพว. ในบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
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หมายเหตุ วันเวลารับต�ำแหน่งและพ้นจากต�ำแหน่ง

นายพรเลิศ
ลัธธนันท์
กรรมการ

นายประกิจ
ชีพภักดี
กรรมการ

นางจรี
วุฒิสันติ
กรรมการ

นางสาวทิพวรรณ
ปิ่นวณิชย์กุล
กรรมการ

นายวีระพงศ์
มาลัย
กรรมการ

นายมงคล
ลีลาธรรม
กรรมการและ
เลขานุการ

รับต�ำแหน่งใหม่เมื่อ
9 พ.ย. 60 และลาออก
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 61

รับต�ำแหน่งเมื่อ
9 พ.ย. 2560

รับต�ำแหน่งเมื่อ
9 พ.ย. 2560

รับต�ำแหน่งเมื่อ
8 ก.พ. 2561 และ
ลาออกเมื่อ
29 พ.ย. 61

รับต�ำแหน่งเมื่อ
1 มิ.ย. 2561

รับต�ำแหน่งเมื่อ
1 ม.ค. 2559

1. ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ธพว. ทุกท่านด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง
และ/หรือนิตบิ คุ คลทีร่ ฐั วิสาหกิจเป็นผูถ้ อื หุน้
ไม่เกิน 3 แห่ง
2. การรายงานทีเ่ กีย่ วโยงระหว่างกรรมการและ กรรมการ ธพว. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการทุกท่าน ไม่มีธุรกรรมด้านสินเชื่อ หรือเป็นคู่ค้ากับ ธพว. เป็นการส่วนบุคคล
ญาติสนิทกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด หรือนิติบุคคลที่กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามหรือผู้บริหาร หรือผู้ค�้ำประกัน
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
3. มี ร ายชื่ อ อยู ่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool)
4. การเข้าร่วมด�ำรงต�ำแหน่งหรือถือหุ้นใน
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
บริษัทที่ธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
เข้าถือหุ้น
1. บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)
2. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
3. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ�ำกัด มหาชน
4. บริษทั วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน
จ�ำกัด
5. บริษัท สื่อวัฏสาร จ�ำกัด
6. บริษัท เพ็ทเทค อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด
7. บริษัท ไทยแฟชั่น เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
8. บริษัท เทคโนเอเซียไทร์ จ�ำกัด
9. บริษัท บางกอก มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
10. บริษัท ไทยอุมาพรเท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด
11. บริษัท มณีต้าหมิง จ�ำกัด
12. บริษัท อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
13. บริษัท ไบเทค คูลบล็อก จ�ำกัด
14. บริษัท เขาใหญ่พาโนราม่า ฟาร์ม จ�ำกัด
15. บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จ�ำกัด
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120,000

1,328,000

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

นายเสรี นนทสูติ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

นางพูนสุข มุสิกลัด

นายพรเลิศ ลัธธนันท์

นายประกิจ ชีพภักดี

นางจรี วุฒิสันติ

นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

นายวีระพงศ์ มาลัย

นายมงคล ลีลาธรรม

ค่าตอบแทน-ค่าเบี้ยประชุม

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,199,333

120,000

70,000

69,333

120,000

120,000

10,000

110,000

120,000

110,000

110,000

90,000

150,000

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการธนาคาร
รายเดือน (รวม)
บริหาร

ตรวจสอบ

บริหารความเสี่ยง

กิจการสัมพันธ์

สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร่วมลงทุน

กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

1,199,333

กรรมการและ
เลขานุการ
(25/25)

กรรมการ
(13/14)

กรรมการ
(9/13)

กรรมการ
(22/25)

กรรมการ
(25/25)

กรรมการ
(2/2)

กรรมการ
(21/24)

กรรมการ
(21/25)

กรรมการ
(18/25)

กรรมการ
(21/25)

กรรมการ
(14/19)

ประธาน
(23/25)

510,000

กรรมการและ
เลขานุการ
(22/22)

กรรมการ
(20/22)

กรรมการ
(21/22)

ประธาน
(5/6)

ประธาน
(16/16)

316,833

กรรมการ
(6/7)

ประธาน
(1/1)

กรรมการ
(14/15)

ประธาน
(16/16)

150,000

กรรมการ
(14/15)

ประธาน
(4/4)

ประธาน
(11/11)

137,500

ประธาน
(12/12)

227,500

กรรมการ
(2/2)

กรรมการ
(2/4)

ประธาน
(13/13)

กรรมการ
(9/9)

กรรมการ
(11/11)

-

ประธาน
(11/11)

-

ประธาน
(1/1)

37,500

กรรมการ
(3/5)

ประธาน
(5/5)

(จำ�นวนครั้งที่เข้า/ (จำ�นวนครั้งที่เข้า/ (จำ�นวนครั้งที่เข้า/ (จำ�นวนครั้งที่เข้า/ (จำ�นวนครั้งที่เข้า/ (จำ�นวนครั้งที่เข้า/ (จำ�นวนครั้งที่เข้า/ (จำ�นวนครั้งที่เข้า/ (จำ�นวนครั้งที่เข้า/
จำ�นวนครั้งที่ประชุม) จำ�นวนครั้งที่ประชุม) จำ�นวนครั้งที่ประชุม) จำ�นวนครั้งที่ประชุม) จำ�นวนครั้งที่ประชุม) จำ�นวนครั้งที่ประชุม) จำ�นวนครั้งที่ประชุม) จำ�นวนครั้งที่ประชุม) จำ�นวนครั้งที่ประชุม)
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240,000

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(12 เดือน)

นายพสุ โลหารชุน

ชื่อ-นามสกุล

1

ลำ�ดับ

การเข้าประชุม และการรับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ

ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร ในการประชุม ปี 2561

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
ในปี 2561 สถาบันการเงินต่างเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการใช้นโยบายทางการเมือง
ระหว่างประเทศตอบโต้กน
ั ของสหรัฐอเมริกาและจีน ซึง
่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่ โลก รวมทัง
้ แรงกระเพือ
่ ม
จากยุคเทคโนโลยี 4.0 ที่ผลักดันให้องค์กรต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถให้บริการลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดย ธพว. เผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงหลัก 3 ด้าน คือ

ความเสี่ยงจาก
ภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยง
จากเทคโนโลยี

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้ม
เติบโตชะลอตัวลง จากปัจจัยภายนอกที่
เป็ น ความเสี่ ย งต่ อ การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ
จะกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญ ด้านตลาดเงิน คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับร้อยละ 1.75       
ในช่วงปลายปี 2561 หลังจากที่คงอัตรา
ดอกเบี้ยต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี โดย
ท่ามกลางกระแสของทิศทางดอกเบีย้ ขาขึน้
ของสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งปี 2561 เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงินปรับเพิ่มขึ้นและท�ำให้ต้นทุน
การระดมทุนปรับสูงขึ้นตาม ความเสี่ยง
จากการด�ำเนินนโยบายทางการเงินของ
ประเทศเศรษฐกิจหลัก จึงเป็นปัจจัยทีต่ อ้ ง
ติดตามซึง่ อาจส่งผลต่อทิศทางตลาดเงิน
ในประเทศ ทัง้ นี้ ธพว. มีการติดตามและ
ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยตลอด
เพือ่ เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับ
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น

ภายใต้ การเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ ของ
เทคโนโลยี นวั ต กรรมทางการเงิ น ที่
เปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ท� ำ ให้ ธุ ร กรรม
ทางการเงินปรับเปลีย่ นไปอยูบ่ นช่องทาง
ดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงส่งผลให้มีการ
แข่งขันในรูปแบบใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ แต่ได้ลกุ ลามไปยังการ
ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ ทั้งนี้หาก
ธพว. ไม่มคี วามพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง
ดั ง กล่ า วอาจได้ รั บ ผลกระทบต่ อ การ
ด�ำเนินธุรกิจและเผชิญความเสี่ยงใหม่     
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยง
จากการ
เปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ

การบั ง คั บ ใช้ ก ฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ด�ำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล โดยเฉพาะการใช้มาตรฐานบัญชี
IFSR 9 ซึ่งน�ำไปสู่การปรับปรุงหลักการ
และวิธีการทางบัญชี
ธพว. จึงต้องปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ       
กฎเกณฑ์ โดยการเตรียมความพร้อม     
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบงาน
รวมถึงบุคลากร เพือ่ รองรับการปฏิบตั ติ าม
IFRS 9 ซึง่ ส่งผลต่อต้นทุนการด�ำเนินงาน
ของ ธพว.

ธพว. จึงให้ความส�ำคัญในการป้องกัน
ความเสี่ ย งจากเทคโนโลยี เ พื่ อ รั ก ษา
ความปลอดภั ย ของระบบและข้ อ มู ล  
รวมถึงความต่อเนื่องในการให้บริการ
ของระบบงาน เพื่อให้การด�ำเนินงานมี
ความยืดหยุน่ และ ธพว. มีโอกาสในการ
ขยายศักยภาพด้านการปฏิบัติการและ
เร่งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าของ ธพว.
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การบริหารความเสี่ยง

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

ธพว. ได้นำ� หลักการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM) แนวทางของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลังมาเป็นกรอบในการ
บริหารความเสีย่ ง โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ ธพว.
เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี เ สถี ย รภาพและมี          
ธรรมาภิบาล ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปีบญั ชี 2561 ธพว. ได้กำ� หนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ สนับสนุนให้การด�ำเนินงานของ ธพว. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับให้เหมาะสมกับภารกิจและกิจกรรมของ ธพว.
มีการจัดท�ำแผนงานและก�ำหนดมาตรการจัดการความเสีย่ ง
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีถ่ อื ใช้อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. ใช้ประโยชน์จากการบริหารความเสีย่ งเพือ่ สร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม กระจายความเสี่ยง และลดการสูญเสียของ
องค์กร
ธพว. มุง่ เน้นการจัดการระบบงานด้านการบริหารความเสีย่ ง
ทีส่ ำ� คัญๆ โดยการจัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ ง การพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ความเสียหายทีเ่ กิดจากความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operation Loss
Data) เพื่อให้มีฐานข้อมูลส�ำหรับค�ำนวณความเพียงพอของ         
เงินกองทุนตามแนวทางมาตรฐานสากลต่อไป มีการเตรียมการจัดท�ำ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าของ ธพว. เพื่อใช้ในการก�ำกับติดตาม และ
ส่งสัญญาณเตือนภัยที่มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยความเสี่ยงส�ำคัญ
ขององค์กร
3. การบริหารความเสีย่ งเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน
ตั้งแต่คณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ธพว. ทุกคน ที่จะต้องตระหนักและปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร

การให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการสือ่ สาร การสร้างความรู้
ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพว. ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ธพว. สือ่ สิง่ พิมพ์และรายงานต่างๆ เพือ่ สร้างความตระหนักจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ ธพว. ยังมีการบูรณาการงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารจัดการองค์กรภายใต้           
รู ป แบบการบู ร ณาการร่ ว มกั น ในเรื่ อ งของ Governance,                  
Risk Management และ Compliance (GRC)
4. พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์เพื่อสู่ความเป็นมืออาชีพในการ
จัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ และสามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายความส�ำเร็จของธนาคาร
5. เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ธพว. เป็นไปตามหลัก
การบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management:
ERM) ธพว. จึงด�ำเนินการปลูกฝังการบริหารความเสี่ยงให้เป็น
วั ฒ นธรรมขององค์ กร รวมถึ ง ก� ำ หนดให้ ทุ ก ภาคส่ ว นตั้ ง แต่           
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ฝ่ายจัดการ
และส่วนงานต่างๆ มีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง
• ระดับคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee: RMC) ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการ
ธนาคาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็น
กรรมการ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบในการ
บริหารความเสี่ยง ทบทวนปัจจัยเสี่ยงก�ำหนดกลยุทธ์
แผนบริหารความเสีย่ ง ติดตาม ก�ำกับการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ตลอดจนท�ำหน้าที่ทบทวนและประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ธพว.
• ระดับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงของ ธพว. ที่ดูแล
ส่วนงานต่างๆ ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนงานในสังกัด ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการบริหารความเสี่ยงผ่านการเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ
• ระดับส่วนงาน ส่วนงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk
Owner) ท�ำหน้าที่ในการประเมินความเสีย่ งการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (Risk Control Self-Assessment:
RCSA) ภายใต้การก�ำกับดูแลของผู้บริหารหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ ธพว. ยังมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม คือ         
ให้ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งกับหน่วยงาน

ต่างๆ เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและก�ำหนดกรอบการ
บริหารความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามก�ำกับดูแลรวบรวมผลการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานสถานะความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ ธพว.
และน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ธพว. ก�ำหนดการบริหารความเสี่ยง โดยจัดกลุ่มความเสี่ยง
ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังเป็น  
2 กลุม่ หลัก 6 ประเภทความเสีย่ ง คือ กลุม่ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเงิน (Financial Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และกลุ่มความเสี่ยงที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Non Financial Risk) ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งด้านการก�ำกับ
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ในปี 2561 ธพว. มีการระบุปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กรจากการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกอย่างครบด้านตามกลุ่มและประเภทความเสี่ยงส�ำคัญ      
ข้างต้นซึ่ง ธพว. ได้จัดท�ำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการบูรณาการเชื่อมโยงความเสี่ยงทุกด้านเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร ตามหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

ธพว. ยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตให้แก่ผู้ประกอบ       
รายย่อยด้วยบริการทางการเงินด้านสินเชือ่ ในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
และเพือ่ ให้สอดคล้องพันธกิจในการส่งเสริมผูป้ ระกอบการรายย่อย
ให้ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และทั น สมั ย ด้ ว ยระบบ
สารสนเทศ  นอกจากนี้ ธพว. ยังคงเสริมสร้างโอกาสอย่างต่อเนือ่ ง
ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขาดหลักประกัน
ซึ่งเป็นอุปสรรคหลักที่ท�ำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบธนาคาร
ได้ยาก โดยให้การช่วยเหลือผ่านโครงการค�้ำประกันการให้สินเชื่อ
โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว การจัดการบริหาร   
ความเสีย่ งเครดิตในปี 2561 จึงแบ่งการบริหารเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
ในเดือนเมษายน ปี 2561 ธพว. ได้เริ่มใช้ A Score       
(Expert Judgment model) เป็นระบบอนุมัติสินเชื่อ CA On Line
ของกลุ่มวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน
ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) อนุมัติไว้ในปี 2559  
ระบบอนุมัติสินเชื่อใหม่นี้จะช่วยให้ ธพว. มีข้อมูล Application       
และค่า score เก็บเข้าบน IT platform ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลไปอีกขั้นหนึ่ง เปรียบเทียบจากอดีตที่ข้อมูล
CA ที่ถูกจัดเก็บไว้เพียงในรูปแบบกระดาษ   
การริเริ่มใช้ระบบ A score และ CA On Line นั้นจะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านการ
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ติดตามผลการใช้ A score และเพื่อเป็นประโยชน์น�ำมาใช้พัฒนา
Statistic A score model ให้กับธนาคารต่อไปได้ และในปี 2562
คณะกรรมการ RMC ได้อนุมัติแผนการพัฒนาระบบ A score และ
CA On Line phase II ต่อเนือ่ ง กล่าวคือเพือ่ ใช้ในการอนุมตั สิ นิ เชือ่
กลุ่มลูกค้าวงเงิน 1-5 ล้านบาท โดยโครงการเป็นแผนเร่งด่วนใน
แผนของ ธพว. ที่บรรจุไว้ด�ำเนินการในปี 2562 แล้ว
2. การวัด/ประเมินความเสี่ยง
2.1 Industry Limit เป็นการควบคุม soft limit ตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม ISIC code โดยได้น�ำข้อมูล NPL ที่เป็นปัจจุบัน          
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ใช้ถ่วงน�้ำหนักมาก�ำหนดกับแผนการเติบโต     
รายอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจรายปี ด้วยข้อมูล
พฤติกรรมทางสถิติ
โดยทั่วไปแล้ว Industry Limit ได้ถูกจัดให้มีการทบทวน
รายปี อย่างไรก็ดี ในปี 2561 ได้มีการทบทวนข้อมูลระหว่างกาล
ด้วยเนือ่ งจากมีการเพิม่ ขึน้ ของเป้าหมายสินเชือ่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี
จากแผนการด�ำเนินการยกระดับ ธพว.
2.2 Industry rating นอกจากใช้เป็นแนวทางก�ำหนด
ระดับความเสี่ยงประเภทอุตสาหกรรมให้กับผู้วิเคราะห์แล้ว ยังได้
น�ำไปใช้ค�ำนวณ rating อัตโนมัติกับระบบ A score and CA          
On-Line ของกลุ่มวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งช่วย              
ลดปัญหาคุณภาพของข้อมูล (data quality) และท�ำให้การติดตาม
ผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลจัดเก็บในระบบ
3. การก�ำกับติดตามและรายงาน
3.1 กระบวนการก�ำกับติดตามแบบกลยุทธ์ตามระดับ
ความเสี่ยงของกลุ่ม PL มีการแก้ไขหรือปรับปรุงหนี้หรือปรับ
โครงสร้างหนี้ (DR/TDR) ได้ด�ำเนินการเชิงกลยุทธ์ โดยร่วมกับ
หน่วยงานที่ดูแลลูกค้า จัดระดับความเสี่ยงโดยก�ำหนดปัจจัยจาก
ข้อมูล ‘ความสามารถในการช�ำระหนี้’ กับ ‘ความตั้งใจในการช�ำระ
หนี้’ หลังจากการเริ่มออกใช้จริงในกลางปี 2561 ได้ท�ำการติดตาม
ผลและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารต่อเนื่องรายไตรมาส
3.2 การรายงาน First Date Not Paid รายเดือนอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์สาเหตุการค้างช�ำระ เช็คสอบการพิสูจน์
ตัวตนของกิจการ และที่มาของรายได้เพื่อท�ำ lesson learn มีการ
ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้การควบคุมเรื่องตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารให้สอดคล้องกับความเสี่ยงให้กับหน่วยงานสินเชื่อและ      
การวิเคราะห์สินเชื่อ
3.3 ริเริม่ การท�ำ information base batch annual review
โดยเริ่มจัดท�ำโครงการในเฟสแรกกับกลุ่มรายย่อยที่มีวงเงิน หรือ
exposure ต�่ำกว่า 1 ล้านบาทก่อน กระบวนการใหม่นี้จะน�ำข้อมูล
สถิตขิ อง ธพว. และ NCB มาประมวลผลแยกกลุม่ ระดับความเสีย่ ง
เพื่อก�ำหนดกระบวนการทบทวนแต่ละกลุ่มความเสี่ยงที่แตกต่าง
4. การบริหารจัดการหนี้ NPL
ในปี 2561 ธพว. ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการการจัดการ
NPL เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยแยกกลุ่มลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
(TDR) และกลุ่มลูกหนี้ย้อนกลับเป็นหนี้เสีย (Re-Entry) ที่ชัดเจน
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เพื่อเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายให้รวดเร็วเมื่อขาดช�ำระและ    
ไม่สามารถปรับปรุงหนี้ หรือไม่ให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังมี
การจัดการแยกกลุ่มหนี้ และน�ำกลุ่มลูกหนี้รายย่อยออกมาขายได้
เป็นหลัก และตัดหนี้สูญ คงเหลือกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ที่ยังคงมีอยู่  
หนี้ NPL ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 17,688 ล้านบาท หรือเท่ากับ 18.40%
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงานและการน�ำไปปฏิบัติท        ี่
ไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับปัจจัยภายนอก และสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่
ของกิจการ หรือเป็นการพิจารณาว่าสิ่งที่ ธพว. ท�ำอยู่ หรือคิดที่
จะท�ำ มีผลต่อความอยูร่ อดเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงแข็งแรงหรือไม่
ธพว. ได้มีการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดย
สรุปได้ ดังนี้
1. มีการก�ำหนด/ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง      
ด้านกลยุทธ์ เพือ่ เป็นกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ ส�ำหรับใช้ในการบริหารและควบคุมความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
ของ ธพว.
2. มีการก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของ ธพว. โดยน�ำ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้
SWOT Analysis อาทิ ผลการด�ำเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบัน
ของ ธพว. ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ของธุรกิจ SMEs นโยบาย
ของรัฐบาล และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของ ธพว. เป็นต้น มาใช้
ประกอบในการก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของ ธพว. รวมทั้ง
กระบวนการในการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเปรี ย บเที ย บกั บ        
เป้าหมายต่างๆ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. น�ำแนวทางการบริหารความเสีย่ งตามแนวทาง COSO มา
ใช้ ในกระบวนการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงของ ธพว. ซึ่ง
สอดคล้องตามแนวทางของระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
โดยมีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับเป้าหมายและแผน
กลยุทธ์ของ ธพว. โดย ธพว. ได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ ง ประเมิน
ความเสีย่ งจากทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายของแผนธุรกิจ ธพว. ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ (Risk Appetite) และระดับความเสีย่ งทีย่ อมให้เบีย่ งเบนได้ (Risk
Tolerance) มีการจัดท�ำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) และจัดท�ำ
แผนจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ลดระดับความเสีย่ งให้อยู่ในระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของ ธพว.
นอกจากนี้ มีการรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวน
แผนบริหารความเสีย่ งระหว่างปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

4. มีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ต่ อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อ งอย่างสม�่ำเสมอ โดยรายงานให้         
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทราบเป็นรายเดือน เพือ่ จะได้มกี าร
แก้ไข หรือก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่
ก�ำหนด
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ ธพว. อาจได้รับ
ความเสียหาย เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของฐานะทัง้ ทีอ่ ยู่ใน
งบดุล และนอกงบดุลที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ธพว. ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด สอดคล้อง
ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ ดังนี้
1. การก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาด ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
และนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อ       
การธนาคาร เพื่อเป็นกรอบนโยบายและใช้เป็นแนวทางส�ำหรับ      
การบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดของ ธพว.
2. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินความเสี่ยง     
ด้านตลาด อาทิ
• การวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ หรืออายุสัญญาคงเหลือระหว่าง
สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุล (Repricing
Gap) การพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ธพว.
• การวัดผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงปัจจัยเสีย่ งต่างๆ
อาทิ การวัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา       
ผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีท้ มี่ ตี อ่ ราคาตราสารหนี้
(DV01) การประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
และธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
3.  การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด
• มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงด้านตลาด (Market
Risk Limits) และมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
ให้เพดานความเสี่ยงมีความเหมาะสม
• มีการจัดท�ำรายงานสถานะการลงทุน และรายงาน
สถานะความเสี่ยงด้านตลาด เสนอต่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
• มีการควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านตลาดโดยผู้บริหาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
การที่ ธพว. ไม่สามารถช�ำระหนีส้ นิ หรือภาระผูกพันเมือ่ ถึงก�ำหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นเงินสดได้ทันเวลา
หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถหาเงิน
มาช�ำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจ         
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ ธพว.
ธพว. ได้ ด� ำ เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง
สอดคล้องตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสรุปได้
ดังนี้
1. มีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง เพือ่ เป็นกรอบนโยบายและใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการบริหาร
และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ ธพว.
2. มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง อาทิ
• การจัดท�ำรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap)
• การวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้
อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนการกระจุกตัว
ของลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ การด�ำรงสินทรัพย์สภาพ
คล่อง และ Mismatch เป็นต้น
3. การติดตามและควบคุมความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยมี
การด�ำเนินการดังนี้
• มี การก� ำ หนดเพดานความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง        
(Liquidity Risk Limits) และมีการทบทวนเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อให้เพดานความเสี่ยงมีความเหมาะสม
• จั ด ท� ำ รายงานสถานะความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง  
เสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่ำเสมอ
• ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยผู้บริหาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด      
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการขาดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือ
เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการนับรวมถึง       
ความเสี่ยงด้านกฎหมายด้วย
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ธพว. ด�ำเนินการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก นโยบายการใช้บริการ
จากบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากปีกอ่ นและด�ำเนินการปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
ในปี 2561 แนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของ
ธพว. ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา   
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยส�ำคัญ โดย ธพว. ด�ำเนินการ ดังนี้
1. การสร้างความตระหนัก
เพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และกิจกรรมส�ำคัญของ ธพว. มีการระบุปจั จัยเสีย่ ง (Risk
Factor) สาเหตุ หรือปัจจัยทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ ง และมีผลกระทบ
ภายใต้สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่ท�ำให้การด�ำเนินงานของ
ธพว. อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยพิจารณาจากทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งมีวิธีการในการระบุความเสี่ยง
เช่น
1. ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยง เพื่อ
ให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย
2. ใช้ข้อมูลในอดีต โดยใช้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีตมาเป็นส่วนช่วยในการระบุ
3. ใช้การวิเคราะห์ เช่น ความผิดพลาดที่เกิดจากคน  
หรือระบบงาน หรือจากสถานการณ์ใดๆ เป็นต้น
4. ใช้ Check list ที่ได้ระบุมา แล้วให้เลือกตามความ
เหมาะสม หรือสามารถระบุเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้
2. การวัดหรือการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ โดยการประเมิน
แต่ละปัจจัยเสี่ยงว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหาก      
เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อ ธพว. มากน้อย/รุนแรงเพียงใด        
รวมถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญว่าเหตุการณ์ใด/เงื่อนไขใด ที่จะมี
ผลต่อการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรเพือ่ จะได้กำ� หนดมาตรการ
จัดการกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม จากเครื่องมือการ
ประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งก�ำหนดให้ท�ำการ
ประเมินปีละครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ หน่วยงานมีการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยมีแนวทาง/เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
2.1 ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง โดยพิจารณา
ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อ
ประเมินความเสี่ยง โดยใช้ Risk Matrix พิจารณาทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกและภายใน
องค์กร
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2.2 จัดล�ำดับความเสีย่ ง จากการค�ำนวณระดับความเสีย่ ง
(Risk Exposure) เท่ากับผลบวกของคะแนนระหว่างโอกาสที่จะ        
เกิดกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด เพื่อน�ำมาจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ในการจัดการความเสีย่ งทีเ่ ห็นว่าควรเร่งจัดการก่อน และปรับ Risk
Profile ให้สอดคล้องกับ Risk Profile ของการบริหารความเสี่ยง   
ในระดับองค์กรเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
2.3 ก� ำ หนดระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ โดยการ
ประเมินระดับความรุนแรงของความเสีย่ ง/ปัจจัยเสีย่ ง ผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานว่าจะสามารถยอมรับได้มากน้อย
เพียงใด ในเชิงปริมาณซึง่ พิจารณาออกมาเป็นค่าวัดระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้เป็นตัวเลข ซึ่งค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2.4 การจัดการความเสี่ยง   เป็นการหาวิธีบริหารเพื่อ
ลด/ป้องกันความเสีย่ ง ว่าหากความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้ จริง จะมีผลเสีย
หายหรือเกิดผลกระทบในระดับที่ ธพว. ยอมรับได้ โดยการออกแบบ
ระบบการจัดการความเสี่ยงหรือการควบคุมให้เหมาะสมกับเวลา
และทรัพยากรที่มี ซึ่งมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง  
การลดความเสีย่ ง/ควบคุมความเสีย่ ง  การกระจายความเสีย่ ง  และ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ธพว. ก�ำหนดมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยง อาทิ การพัฒนากรอบการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance Framework) เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลและบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ประเมินความเสี่ยงและเริ่มน�ำกรอบการ
ปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วไปใช้ ใ นส่ ว นที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ก� ำ หนดให้
พนักงานและหน่วยงานต่างๆ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ
ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องผ่านทางคู่มือปฏิบัติงานและ      
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามคู่มือ
ผ่านทางกลไกในการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการติดตามแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ธพว.
อย่างใกล้ชิด
3. การติดตามและการรายงานความเสี่ยง
ก�ำหนดให้มีระบบการติดตาม และรายงานต่อผู้บังคับ
บัญชาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 มีการติดตามการด�ำเนินการตามแผนการควบคุม/
ป้องกันความเสี่ยง (งวดบัญชีก่อนหน้า) ของหน่วยงานย่อย เป็น
รายไตรมาสเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและ             
คณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมความเสีย่ ง
ด้วยตนเอง ปีละครั้ง และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 มีการติดตามความคืบหน้าผลการด�ำเนินการแก้ไข/
ปรับปรุงความเสี่ยงว่ามีการด�ำเนินงานแล้ว หรือไม่ อย่างไร  
ก�ำหนดให้มกี ารติดตามทุกเดือนจนกว่าจะได้รบั การแก้ไข/ปรับปรุง
และสรุ ป ผลความคื บ หน้ า รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร         
ความเสี่ยง
3.4 มีการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียน และสัดส่วน         
ข้อร้องเรียนที่ได้ขอ้ ยุตภิ ายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงให้รับทราบอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอทุกเดือน

3.5 มีการรายงานข้อมูลสถานะความเสีย่ ง และแนวทาง
จัดการในภาพรวมตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงให้รับทราบอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอทุกเดือน
4. การควบคุมความเสี่ยง
การแยกแยะความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงใดที่ควร
ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริหาร หรือการต้องการจัดการเป็นการเฉพาะ
หรือการใช้แผนฉุกเฉิน และการขอข้อมูลข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจพบ  มาประกอบการก�ำกับ
ควบคุมให้ผู้ประเมินตนเองท�ำการประเมินความเสี่ยงให้สะท้อน
ความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่าง       
เหมาะสม
การด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี 2561 ที่ส�ำคัญ ดังนี้
4.1 แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System:
ISMS) เพื่อก�ำกับดูแลให้ระบบการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของ ธพว. มีความมัน่ คงและปลอดภัย ในการ
ก�ำหนดบทบาทของผู้บริหารต่อการสนับสนุนให้เกิดการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
4.2 จั ด ตั้ ง ฝ่ า ยปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ       
โดยมีการก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ด�ำเนินการเพื่อให้มี
การบริหารจัดการด้านสารสนเทศทีด่ ี มีการวางแผนการด�ำเนินงาน
ด้ า นสารสนเทศ เพื่ อ รองรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในระยะต่ า งๆ           
อย่ า งเหมาะสม มี การก� ำ กั บ ดู แ ลให้ กระบวนการและขั้ น ตอน          

การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐาน  
มีการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
ของ ธพว. ในปัจจุบัน
4.3 แยกการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกจากการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยปรับโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จัดตั้งส่วนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีผบู้ ริหารระดับรองผูอ้ ำ� นวยการ เพิม่ ขึน้ มา โดยก�ำหนด
ให้มีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ ความเสี่ยง และการประเมินค่าความเสี่ยง ให้เป็นไป
ตามกรอบการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดตาม
แผนการจั ด การความเสี่ ย งและรายงานสถานะความเสี่ ย ง  
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหรือ       
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเพื่อทราบ/พิจารณาในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)

ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ หมายถึง ความเสีย่ ง
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ
ระเบียบ ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจส่งผลกระทบท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อการด�ำเนินงาน เสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์
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ธพว. ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ โดยจัดท�ำนโยบายบริหารความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และมีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน ท�ำหน้าที่ก�ำกับควบคุม
ติดตามการปฏิบัติงาน การส่งสัญญาณแจ้งเตือนการกระท�ำที่อาจ
เข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมถึงการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ การเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั งิ านของ ธพว. ไม่มกี ารฝ่าฝืน
และสอดคล้ อ งตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ท างการ รวมถึ ง           
กฎเกณฑ์ภายในของ ธพว.
การควบคุมภายใน

ธพว. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ระบบการควบคุ ม ภายในโดยมี         
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน      
การด�ำเนินธุรกิจของ ธพว. ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย        
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเนื่องจาก
ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือด้านการจัดการที่ช่วยในการ
ป้ อ งกั น และรั กษาทรั พ ย์สิน ของ ธพว. การใช้ท รัพ ยากรของ         
ธพว. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การปฏิบัติงาน        
ในขัน้ ตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน กอปรกับการที่
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมี
นัยส�ำคัญของทั้งหน่วยงานก�ำกับและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ธพว. จึงมีการปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสม
กับสถานการณ์   สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง        
พร้อมกับได้ท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน โดยก�ำหนดให้ส่วนงานต่างๆ ทั้งในส�ำนักงานใหญ่และ       
ส่วนภูมิภาคน�ำการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมด้วยตนเอง
(Risk Control Self - Assessment: RCSA) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 และแนวปฏิบัติที่ประยุกต์
จากระบบการควบคุมภายในของ The  Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission (COSO)                
ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ในการบริหารงานที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
คณะกรรมการ และผู้บริหาร ธพว. มีการส่งเสริม และ
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรให้มกี ารน�ำหลักการ และแนวทางปฏิบตั ิ
ด้านธรรมาภิบาล  ความซือ่ สัตย์ และมีจริยธรรมในการบริหารและ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรใน ธพว. เกิดจิตส�ำนึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์   ซึ่งเป็น       
องค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ
พร้อมทั้ง ให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใสมีการปฏิบัติ
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ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มสี ภาพแวดล้อม
ของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้
• จัดท�ำคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
โดยให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใส (Transparency)  
ความพร้อมรับผิด (Accountability)  ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบตั งิ าน (Corruption-Free) ความ
มีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
และความมีคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน (Work
Integrity) โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ธพว. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและส่งเสริม
ให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี ใ ห้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติงาน โดย
เป็นไปตามคูม่ อื ธรรมาภิบาล จริยธรรม  จรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ธพว.
พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์
ภายใน ธพว. ให้รับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
• จัดท�ำแผนงานประจ�ำปี รวมทัง้ มีการทบทวนแผนงาน
ระหว่างปี มีการปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมทั้ง
ก� ำ หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ โครงสร้ า ง
องค์กรใหม่ ตลอดจนฝ่ายงานดูแลเรื่องจริยธรรมของ
พนักงานและเรื่องการดูแลความเป็นธรรมต่อลูกค้า
ซึ่งการจัดตั้งองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และเอือ้ อ�ำนวยต่อการปฏิบตั งิ าน มีสว่ นช่วยสนับสนุน
ให้ระบบการควบคุมภายในของ ธพว. เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�ำหนดไว้ และส่งผลต่อระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุมอย่างเพียงพอ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ธพว. ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในอย่างเป็น
ระบบโดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบของตนเอง
เพือ่ ให้ทราบเหตุการณ์ของความเสีย่ งและหาทางแก้ไขและควบคุม
ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด อันน�ำไปสู่
การจัดการความเสีย่ งทีส่ อดคล้องตรงตามปัญหาของการปฏิบตั งิ าน
โดยการพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินความเสีย่ งก�ำหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั น ในการที่ จ ะท� ำ งานให้ ส� ำ เร็ จ ด้ ว ย             
งบประมาณและทรัพยากรที่ก�ำหนดไว้อย่างเหมาะสม
ธพว. ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและ         
การจัดการความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

• ก� ำ หนดโครงสร้ า งองค์ กรสายบริ ห ารความเสี่ ย ง       
พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) ซึ่งจะก�ำหนด
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ก�ำหนดกรอบ       
กลั่นกรอง ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์และแนวทาง        
ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง ก� ำ กั บ ติ ด ตามให้ มี การ      
ปฏิบตั งิ านตามแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีก่ ำ� หนด
• ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรตามแนวทาง
COSO - Enterprise Risk Management : ERM  
พร้อมกับก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
เป็นแนวทางบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ ธพว. โดยได้จัดท�ำ  
Risk Profile ในทัง้ ในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน  
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการ
ต่างๆ
• ก� ำ หนดนโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/ IEC 27001
และ ISO / IEC 27002  เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความมัน่ คงปลอดภัย
ในสารสนเทศของ ธพว. ตลอดจนการสร้างความ
ตระหนัก และให้ความรูก้ บั พนักงาน โดยการจัดอบรม
และสื่อสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรู้ถึง
ความเสี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
• ก�ำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน โดยจัดท�ำนโยบาย
ระเบียบ ค�ำสัง่ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรอย่ า งชั ด เจนเพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน         
ถือปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องค์กรเป็นการลดหรือควบคุมความเสีย่ ง
จากการปฏิบัติงานโดยให้สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
• จัดท�ำระบบการควบคุมระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นในการน�ำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร
• มีการสอบทานการปฏิบตั งิ านตามกฎหมายกฎเกณฑ์
ของทางการระเบียบปฏิบัติงานทั้งจากภายในและ
ภายนอก และรายงานผลการปฏิบตั ิในภาพรวมต่อกร
รมการผู้จัดการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการธนาคาร
• มีการก�ำหนดและทบทวน ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และ
อ�ำนาจการอนุมัติวงเงินของผู้บริหารแต่ละระดับเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยก
หน้าทีเ่ พือ่ การตรวจสอบซึง่ กันและกันได้อย่างเหมาะสม

4. สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication)
ธพว. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานและสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริหารใช้ใน
การบริ ห ารจั ด การ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของสารสนเทศและ          
การสือ่ สารทีส่ ง่ ไปยังฝ่ายบริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน
และภายนอก ในรูปแบบที่เหมาะสมช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร ตลอดจนจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุวิบัติภัยที่อาจเกิด ขึ้น เพื่อลด       
ผลกระทบและสร้างความต่อเนือ่ งอย่างมีประสิทธิผลในการให้บริการ
ธพว. ใช้นโยบายทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี       
ทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบ
ฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ส�ำคัญๆ ได้อย่าง
เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ธพว. จัดให้ม     ี
ระบบการสื่อสารที่ดีต่อทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึง      
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ดังนี้
• สือ่ สารในประเด็นสาระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผล
การด�ำเนินงานของ ธพว. จัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชุม ให้คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
ทุกคณะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจ
อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งยังสามารถร้องขอข้อมูล       
เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณา
• มีชอ่ งทางการสือ่ สารภายในหลายช่องทาง ประกอบด้วย  
การสื่อสารผ่านทาง Intranet ของ ธพว. การสื่อสาร
ผ่าน Electronic Mail ตลอดจนการให้ความรู้ท่ีมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบ E-Learning
• มี ช ่ อ งทางการสื่ อ สารภายนอกเพื่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล
ข่าวสารของ ธพว. อย่างทัว่ ถึงและสม�ำ่ เสมอ หรือรับเรือ่ ง
ร้องเรียน เพือ่ ให้พนักงาน และบุคคลภายนอกเชือ่ มัน่
ได้วา่ เรือ่ งร้องเรียนจะได้รบั การพิจารณาอย่างโปร่งใส
สุจริต ได้แก่
		 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1357
		 โทรศัพท์ 02-265-3000 โทรสาร 02-265-4000
		 www.smebank.co.th
		 Facebook: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
		 Twitter: SME Development Bank
		 LINE@ SME Development Bank
		 YouTube: SME Development Bank
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5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
ธพว. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ในทุ ก ๆ ด้ า นจากผู ้ รั บ ผิดชอบโดยตรง หรือ จากผู้ที่ ไม่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับการก�ำหนดมาตรการการควบคุม เพือ่ ให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนี้
• มี การประเมิ น ผลของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของการ
ควบคุ ม ภายใน ในทุ ก ๆ ด้ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งในระดับองค์กร และ
ระดับกระบวนการ  ผ่านการประเมินการควบคุมความ
เสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment :
RCSA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูป้ ฏิบตั งิ านเอง
โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง สอบทานความ
เพี ย งพอและเหมาะสมของการประเมิ น ดั ง กล่ า ว
พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำในการก�ำหนดแนวทางปรับปรุง
แก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน  
รวมทั้งสรุปผลการประเมินและจัดท�ำหนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายในจัดส่งส�ำนักงาน      
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามก�ำหนด และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนการติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมรายเดือน และสรุป      
ผลการติดตามรายไตรมาสรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ
• ก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ ง เป็ น         
หน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในทุกๆ ด้านอย่างสม�่ำเสมอ  
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ ธพว. และความเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน พร้อมทั้ง
ให้ขอ้ เสนอแนะ ซึง่ ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ มุง่ เน้น
การบริหารความเสีย่ ง ความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในการปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ค�ำสั่งของ ธพว.       
และราชการ โดยมีแนวทางการตรวจสอบตามฐาน
ความเสี่ยง (Risk Base Approach)
• มีระบบการติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยเฉพาะระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานเขตและสาขาที่อยู่ห่างไกล  
เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงาน จากรายงานประจ�ำวัน  
รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมถึงการด�ำเนินการ        
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ในกรณีที่เกิดปัญหา หากเริ่มเห็นสัญญาณผลการ
ด�ำเนินงานของสาขาลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ผูร้ บั ผิดชอบสายงานทีก่ ำ� กับดูแล และหน่วยงานกิจการ
สาขา จะจัดประชุมพนักงาน หรือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สาขาสอบถามปัญหาอุปสรรค พร้อมให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างทันกาล
การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้การด�ำเนินการ
งานตามภารกิจของ ธพว. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทัง้ ยังช่วยป้องกันหรือลดความเสีย่ งจากการด�ำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบ
ภายในถือเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของการควบคุมภายในทีแ่ ทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท�ำเป็นขั้นตอน        
ถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายทีก่ ำ� หนด โดยผูบ้ ริหารสามารถ
น�ำผลการตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ ธพว.
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานที่อยู่ในสายงานก�ำกับและ
ตรวจสอบทีม่ สี ายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้น�ำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
งานและปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบให้เชือ่ มโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของ ธพว. และได้น�ำความเห็น       
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน
รับตรวจ แนวการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ COSO รายงาน
ของผู้ตรวจสอบภายนอก รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย  
มาประกอบการบริ ห ารและจั ด ท� ำ แผนการตรวจสอบประจ� ำ ปี         
โดยใช้ผลการประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Risk Based Approach)
และแผนการตรวจสอบได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้         
ความส�ำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพือ่ เสนอแนะความเห็นทีต่ รงกับสาเหตุของความเสีย่ ง และ
เป็นประโยชน์ ในการสร้างคุณค่าแก่ ธพว. โดยส่งเสริมให้มีการ
อบรมสัมมนาในทุกมิติทั้งในและต่างประเทศ
ส�ำหรับการสอบบัญชี ธพว. ได้ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูต้ รวจสอบ และรับรองรายงาน
ทางการเงินตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยในปี 2561 ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
ตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

สาระส�ำคัญทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

กำไรสุทธิ

19.67
ลบ.
รายการ

ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์รวม
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
เงินกู้ยืม
หนี้สินรวม
ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกิน(ต�่ำกว่า)มูลค่าหุ้น
ส่วนของเจ้าของ
ผลการด�ำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างหนี้
ก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

สินทรัพยรวม

109,824.52
ลบ.

เงินลงทุนสุทธิ

7,378.97
ลบ.

2561
จ�ำนวน
อัตราเพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2560
จ�ำนวน
อัตราเพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2559
จ�ำนวน
อัตราเพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

9,126.93
7,378.97
89,378.26
109,824.52
79,479.90
7,145.84
9,284.29
99,874.21
20,006.63
(5,251.63)
9,950.31

65.53
1.97
(2.04)
1.82
(7.06)
(15.01)
3,100.16
1.99
0.00
0.00
0.14

5,513.85
7,236.28
91,236.14
107,858.43
85,517.28
8,407.44
290.12
97,921.60
20,006.63
(5,251.63)
9,936.83

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

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

(47.35)
(14.17)
14.28
5.73
(2.40)
46.60
(5.79)
3.13
22.13
0.00
45.66

5,339.34
1,245.37
6,584.71
1,380.57
3,472.92
4,853.49
1,731.22

(0.49)
87.92
9.23
(8.28)
13.70
6.44
17.90

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

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

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

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

1,711.55
19.67
12.58%

69.19
(95.69)

1,011.60
456.82
11.66%

146.31
(72.46)

410.70
1,658.93
22.38%

(71.46)
34.30
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พัฒนาการ
ที่ส�ำคัญ

ในปี 2561 ธพว. หรือ SME D Bank ได้สนับสนุนผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีอย่างต่อเนือ่ งด้วยพันธกิจ “ไม้คำ�้ ยัน” มุง่ ดูแลเอสเอ็มอีกว่า 5.2
ล้านราย ทั้งในและนอกระบบให้เข้าถึงการสนับสนุนของธนาคาร เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ ให้อยู่รอด เติบโตอย่างยั่งยืน
โดย ธพว. ท�ำงานเชิงรุก ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับพา             
เอสเอ็มอีสู่ถนนดิจิทัลเข้าถึงความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน
นโยบาย “3 เติม” ได้แก่ 1. “เติมทักษะ” เพิ่มขีดความสามารถในการ
ท�ำธุรกิจโดยยึดถือแนวทางพัฒนา 5 ด้านคือ Modern ความทันสมัย
Story การเล่าเป็นเรื่องราว Certified การสร้างมาตรฐาน Design         
การออกแบบ และ Online การตลาดผ่านสือ่ ออนไลน์ 2. “เติมทุน” ด้วย
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำและ 3. “เติมคุณภาพชีวิต” เน้นสร้างความมั่นคงใน
อาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต เข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการภาครัฐ
คูข่ นานกับการให้บริการ “3D” สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0
ของประเทศด้วยบริการเทคโนโลยีอันทันสมัย (D : Digital) ผ่าน
แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน “SME D Bank” ภายใต้รหัส 24x7 สนับสนุน
เอสเอ็มอีเข้าถึงบริการของ ธพว. 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน นอกจากนี้
ภายในแอปพลิเคชันยังได้รวบรวมบริการที่น่าสนใจ เช่น การขอสินเชื่อ
ที่อนุมัติภายใน 7 วัน มุมความรู้คู่ธุรกิจอย่างมืออาชีพ ข่าวสารและ
กิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นต้น
ด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยความรูค
้ ท
ู่ น
ุ (D : Development)

ร่วมกับพันธมิตร เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน หน่วยงาน      
ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศติดอาวุธให้เอสเอ็มอีในแต่ละสาขาอาชีพ
ผ่านการจัดอบรมสัมมนาด้านบัญชี เป็นต้น
ด้านการให้บริการรวดเร็วถึงถิน
่ (D : Delivery) ผ่านหน่วย
“รถม้าเติมทุนส่งเสริม SMEs ไทยฉับไวไปถึงถิ่น” เมื่อเอสเอ็มอียื่นขอ
สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น SME D Bank หน่วยรถม้าฯ จะเข้าไปพบ         
ผูป้ ระกอบการถึงถิน่ ภายใต้รหัส 8-8-7 คือ เริม่ ท�ำงานตัง้ แต่เวลา 08.0020.00 น. ตลอด 7 วัน ซึ่งปี 2561 หน่วยรถม้าฯ ปักหมุดให้บริการแล้ว
5,200 ต�ำบล และปี 2562 จะให้บริการครอบคลุม 7,255 ต�ำบลทัว่ ประเทศ  
โดยหน่วยรถม้าฯ จะเข้าให้บริการถึงสถานประกอบการของลูกค้า มุ่งให้
บริการข้ามผ่านข้อจ�ำกัดเรื่องสถานที่และเวลา
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จากการส�ำรวจ “ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
เอสเอ็มอี” ประจ�ำปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุวา่ ความสามารถในการแข่งขันเอสเอ็มอี
ซึ่งเป็นลูกค้าของ ธพว. ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยไตรมาส 1/61 อยู่ที่
ระดับ 53.7
ไตรมาส 2/61 ระดับ 54.6 ไตรมาส 3/61 ระดับ 55.4 และไตรมาส
4/61 ที่ระดับ 58.9 สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าของ ธพว. ซึ่งมีดัชนีความ
สามารถในการแข่งขันในไตรมาส 1/61 ที่ระดับ 43.1 ไตรมาส 2/61        
ที่ระดับ 43 ไตรมาส 3/61 ที่ระดับ 42.3 และ 42.1 ในไตรมาส 4/61   
ตามล�ำดับ สะท้อนให้เห็นว่า แนวทางสนับสนุนของ ธพว. ในการเติม
ความรูค้ เู่ งินทุนหนุนคุณภาพชีวติ มีสว่ นให้ผปู้ ระกอบการไทยเพิม่ ศักยภาพ
ได้จริง
ด้วยบทบาทการสนับสนุนเอสเอ็มอี ส่งผลให้ ธพว. สร้าง
ประวัตศิ าสตร์สามารถคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561 จัดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แก่ “รางวัล
พัฒนาองค์กรดีเด่น” ประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวมและ
“รางวัลความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา” ด้านความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์
(Collaboration) ประเภทเชิดชูเกียรติ จากความร่วมมือ โครงการ
สร้างบ้าน สร้างอาชีพ” กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยได้รับ
เกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน      
ในพิธีมอบรางวัล
ทั้งหมดทั้งมวล คือ การยกระดับการท�ำงานของ ธพว. ก้าวข้าม
ขีดข้อจ�ำกัดจากออฟไลน์สอู่ อนไลน์ และมีสว่ นส�ำคัญช่วยให้ปี 2561 ธพว.
อ�ำนวยสินเชื่อจ�ำนวน 37,171 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการ 17,397 ราย
และที่ส�ำคัญ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยเติบโต  
อยู่รอด และยั่งยืน
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนบทบาทของ SME D Bank ได้ดีที่ไม่เพียง
เป็ น สถาบั น การเงิ น แต่ ยัง ท� ำ งานในฐานะธนาคารเพื่ อ การพัฒนา
ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี ที่ร้อยละ 4.1 จากร้อยละ 4.0 ในปี 2560 อุปสงค์ภายนอกประเทศทั้งการส่งออกและ
การท่องเที่ยว ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญในช่วงครึ่งแรกของปี ก่อนที่จะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง โดยการส่งออกได้รับผลกระทบจาก
การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า และการขยายตัวต�่ำสุดในรอบ 28 ปี ของเศรษฐกิจจีน
ขณะที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ดี อุปสงค์ภายในประเทศที่เติบโตดีขึ้นสามารถสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนเติบโตเร่งขึ้นและกระจายตัวในวงกว้างมากขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชน
เติบโตเร่งตัวขึ้นและเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ ปี 2556
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ที่มา : ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย
แนวโน้มปี 2562

เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลต่อการส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตในระดับต�่ำ  จาก
ผลกระทบของปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลง และข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายใน
ประเทศจะมีบทบาทส�ำคัญมากขึน้ ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในปีน้ี โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวต่อเนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้
ของรายได้และอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต�่ำ  ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเข้าสู่ขาขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้ก�ำลัง         
การผลิตจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศ และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ร่วมทุนกับภาคเอกชน รวมถึงเม็ดเงินลงทุน
ในโครงการ EEC
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ภาพรวมสินเชื่อ

ภาพรวมสินเชือ่ ปี 2561 ภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตดีตอ่ เนือ่ ง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ขยายสินเชือ่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.0 จากร้อยละ 4.4 ในปี
2560 เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อภาคธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนในทุกประเภทสินเชื่อ         
น�ำโดยสินเชือ่ รถยนต์ สินเชือ่ ส่วนบุคคล สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และสินเชือ่ บัตรเครดิต ตามล�ำดับ ขณะทีส่ นิ เชือ่ ธุรกิจโดยรวมโตต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น
จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่กลับมาขยายตัวจากที่ไม่มีการเติบโตในปีก่อน สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัว ส่วนสินเชื่อ SMEs
ขยายตัวชะลอลงเกือบทุกประเภทธุรกิจ ยกเว้นกลุ่มสาธารณูปโภค และธุรกิจก่อสร้าง
ด้านสินเชือ่ ด้อยคุณภาพเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปีกอ่ น ภายใต้การปรับโครงสร้างหนีแ้ ละการตัดหนีส้ ญู เพือ่ ลดความเสีย่ งเชิงลบ แต่อตั ราส่วน
NPLs ต่อสินเชื่อรวมยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.93 จากร้อยละ 2.91 ณ สิ้นปี 2560 ทั้งนี้สินเชื่อด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่      
มาจากสินเชือ่ ธุรกิจ SMEs ขณะที่ NPLs ของสินเชือ่ รายย่อยอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.66 และ NPLs ของสินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่อยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.67 ลดลง
จากปีก่อน
%YoY

สินเชื่อขยายตัวตอเนื่อง
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
แนวโน้มสินเชื่อปี 2562

คาดว่าสินเชื่อในปีนี้จะเติบโตใกล้เคียงปี 2561 การปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ของสถาบันการเงินในช่วงที่ผ่านมา
ตลอดจนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิตอล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาดังกล่าวได้รับ
การตอบรับที่ดี โดยคาดว่าการขยายสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิตอล (Digital Lending) จึงเป็นเป้าหมายส�ำคัญในปีนี้ นอกเหนือจากช่องทางเดิม
โดยมุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้ารายย่อย และกลุม่ ลูกค้าใหม่ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนมากและมีโอกาสเติบโตสูง
ขณะที่สินเชื่อ SMEs มีแนวโน้มฟื้นตัว การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมของ SMEs ซึ่งเป็น
หนึ่งในเป้าหมายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะท�ำให้สถาบันการเงินสามารถใช้ข้อมูลทางเลือก          
(Alternative Data) มาใช้สนับสนุนการให้สินเชื่อนอกเหนือจากที่ใช้รายได้เพื่อประเมินความเสี่ยง คาดว่าจะช่วยลดข้อจ�ำกัดในการเข้าถึง
บริการทางการเงินของผู้ประกอบการ SMEs ในอนาคตการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง และการลงทุน
ภาคเอกชนที่ดีขึ้นจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่  
รายงานประจ�ำปี 2561
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

GDP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในช่วง 9 เดือนของปี 2561 (มกราคม-กันยายน) มีมลู ค่า 5.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 5.3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.6 ของ GDP รวมประเทศ การขยายตัวของ GDP SMEs ยังมาจากการขยายตัวของภาคการค้าและ
ภาคบริการเป็นส�ำคัญ
สถานการณ์ธุรกิจ SMEs
ธพว. ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของผู้ประกอบการ SMEs ในภาวะที่ความท้าทายจากเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
กระบวนการผลิต การด�ำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในปี 2561 ธพว. ได้ร่วมมือกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดท�ำโครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน ผ่าน SMEs Local Economy เพือ่ สะท้อนถึงสถานการณ์ตา่ งๆ
ของ SMEs รวมถึงเพื่อท�ำการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เพื่อน�ำไปสู่การแก้ปัญหาและช่วยเหลือ
ให้ตรงจุด รวมทั้งให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในปัจจุบัน ซึ่งจากผลการศึกษาและส�ำรวจของ ธพว. ร่วมกับมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย พบว่าผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีจ�ำนวนสูงถึง 5.2 ล้านราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (Micro SMEs)            
ที่ไม่มีการจดนับในส�ำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม จ�ำนวน 2.7 ล้านราย และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นส�ำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประมาณ 2.5 ล้านราย ส�ำหรับกลุ่ม Micro SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ร้อยละ 20 โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งสาเหตุที่         
ไม่สามารถกูเ้ งินในระบบได้เนือ่ งจากไม่มหี ลักทรัพย์คำ�้ ประกัน ไม่มปี ระวัตชิ ำ� ระเงิน และไม่มกี ารท�ำบัญชี ทัง้ นีม้ ผี ปู้ ระกอบการ SMEs ประมาณ
ร้อยละ 60 ที่สามารถเข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือของภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนและเป็นธุรกิจขนาดกลาง                
โดยสามารถเข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือของภาครัฐได้ดีกว่ากลุ่มธุรกิจที่ไม่จดทะเบียน ซึ่งมีความเห็นว่ามาตรการหรือนโยบาย          
ภาครัฐ ยังไม่ตรงความต้องการ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารไม่เพียงพอ และไม่มีเอกสารท�ำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไข
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กต้องการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในระบบสูงกว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง              
ส่วนผูป้ ระกอบการ SMEs ขนาดกลางต้องการขอสินเชือ่ เพือ่ ขยายธุรกิจ ทัง้ ผูป้ ระกอบการ SMEs ขนาดเล็กและขนาดกลาง ต้องการขอสินเชือ่
จากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยยื่นขอสินเชื่อ เนื่องจากเห็นว่ามีโอกาสน้อย เพราะขาดหลักทรัพย์        
ค�้ำประกัน ไม่มีประวัติช�ำระเงิน ไม่มีความรู้ และไม่มีการท�ำบัญชี
ในการสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงนโยบายและมาตรการของภาครัฐในการขอสินเชือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ระดับ
ปานกลาง ระดับน้อย และไม่มีโอกาสเลยนั้น ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการให้ลดขั้นตอนการท�ำเอกสารที่มีจ�ำนวนมาก อนุมัติให้เร็วและ
ง่ายขึ้น ลดค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขข้อจ�ำกัดต่างๆ มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลชัดเจน และลดอัตราดอกเบี้ย
บทบาทของ ธพว.

ด้านสินเชื่อ

ธพว. ด�ำเนินงานตามพันธกิจในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ และเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาล         
โดย ธพว. ได้ด�ำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่อง         
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการสินเชื่อบัญชีเดียว โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation
Loan  เสริมแกร่ง (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ 2  สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน       
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3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) นอกจากนี้ ธพว. เป็นหน่วยร่วมหลัก
ในการด�ำเนินการกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ ธพว. ได้ยกระดับความสามารถของ ธพว.เพื่อให้บริการและส่งเสริมพัฒนา
SMEs ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีช่ มุ ชน เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงของ SMEs รายย่อย โดยการขยายหน่วยบริการเคลือ่ นที่ Mobile Unit กระจาย
ไปตามพื้นที่ท้องถิ่นชุมชนเห็นชอบให้ ธพว. ด�ำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) วงเงิน          
50,000 ล้านบาท และร่วมด�ำเนินการกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ (โครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมส�ำหรับ SMEs - คนตัวเล็ก วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท)
ในปี 2561 ธพว. ได้สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวม 96,148.72 ล้านบาท จ�ำแนก
เป็นสินเชื่อทั่วไปร้อยละ 11.78 ของสินเชื่อรวม และสินเชื่อโครงการนโยบายรัฐร้อยละ 88.22 ของสินเชื่อรวม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจจ�ำนวน 40,289 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจรวม 99,498 คน
ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ

ธพว.มุ่งเน้นบทบาทด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยการให้บริการ “ความรู้คู่เงินทุน” สร้างไม้ค�้ำยันให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถ
อยูร่ อดเติบโตอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน และบริการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาผูป้ ระกอบการ  SMEs ภายใต้กรอบแนวคิดการให้ลกู ค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centric) และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ สู่การบริการ
ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและมั่นคงขึ้น เพื่อตอบสนองการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระดับสากล และสร้างโอกาสการ
เข้าถึงระบบการพัฒนาผูป้ ระกอบการอย่างเป็นรูปแบบ ด้วยการสนับสนุนให้เกิด Ecosystem จัดท�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และพัฒนาบุคลากรในสายงาน
ทั้งนี้ การด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ของ ธพว. ได้ด�ำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งสมาพันธ์ สมาคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละ
กลุ่มผ่านกระบวนการด้านต่างๆ ดังนี้
• ด้านการอบรม สัมมนา และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ผู้ประกอบการผ่านแนวทางการด�ำเนินงาน โดย ธพว. หรือภาคีเครือข่าย ภายใต้
หัวข้อหรือหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนาและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิต
และด้านการจัดการ
• ด้านประสิทธิภาพ เพือ่ เสริมสร้างผูป้ ระกอบการในการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละด้านอย่างเป็นระบบ โดยผ่านกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบ
การด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการด�ำเนินธุรกิจ, การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ, ช่องทางการตลาด, การเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสินค้าและบริการ เป็นต้น
• ด้านประสิทธิผล เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ    
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถเกิดประสิทธิผลในการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละด้าน
ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้
การพัฒนาผู้ประกอบการ

1. ด้านการอบรม สัมมนา และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
2. ด้านประสิทธิภาพ
3. ด้านประสิทธิผล

2558

2559

2560

3,750
1,155
550

4,536
1,068
554

6,548
1,354
662

หน่วย : ราย
2561

8,776
1,894
933

ด้านการร่วมลงทุน

เน้นร่วมลงทุนใน SMEs เป้าหมายกลุ่ม Start-up, SMEs ในอุตสาหกรรม S-curve และอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ในอนาคตตามนโยบาย
ภาครัฐ แบ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนทั้งหมด 3 กองทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,291 ล้านบาท
1. กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs กองทุนย่อยกองที่ 1     
วงเงิน 500 ล้านบาท
2. กองทุนร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน 290 ล้านบาท
3. กองทุนร่วมลงทุนกิจการ SMEs กองทุนย่อยกองที่ 2        
วงเงิน 501 ล้านบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธพว. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 เพื่อสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ช่วยเติมเต็มช่องว่าง
ทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในส่วนที่ธนาคารพาณิชย์ยังไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนได้
ธพว. ยังได้เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจต่างๆ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 25 ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท บางกอกมารีน
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

อู่ต่อเรือ อู่ซ่อม หรือสร้าง
เรือเดินทะเล

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 21/772 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260
โทรศัพท์ 02 398 2543, 02 744 5151,  
          02 744 5152
โทรสาร  02 388 2450

บริษัท ไบเทค คูลบล็อก ผลิตและจ�ำหน่ายอิฐมวลเบา เลขที่ 34 อาคารไบเทคโฮลดิ้ง ซอย
จ�ำกัด
ลาดพร้าว 101 กิตติจิตต์ ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02 376 0990
โทรสาร  02 513 2314-5
บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ
แอนด์บี จ�ำกัด

อาหารแปรรูป

บริษัท สื่อวัฏสาร จ�ำกัด ผลิตสิ่งพิมพ์นิตยสาร

สัดส่วนการเข้าถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว.
40%

ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว.
40%

เลขที่ 1055/174 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 630 9300-1
โทรสาร  02 630 9303

ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว.
37.50%

เลขที่ 77/118 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์
ชั้น 28 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02 886 4000, 02 424 3355
โทรสาร  02 424 3999

ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว.
33.33%

บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้า
และประหยัดพลังงาน
จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระโชก

เลขที่ 700/110 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมือง
ชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 468 698
โทรสาร  038 468 690

ทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว.
28.85%

บริษัท ไทยอุมาพร
เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายผ้าขนหนู

เลขที่ 194 หมู่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 76
ถนนสุขสวัสดิ์ ต�ำบลบางจาก
อ�ำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02 817 7834-6
โทรสาร  02 817 7837

ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของ ธพว.
25%
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ผลการด�ำเนินงานปี 2561

ปี 2561 ธพว. มี น โยบายในการอ� ำ นวยสิ น เชื่ อ เพื่ อ ให้  
สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ ธพว. ในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ  
โดยได้ดำ� เนินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐต่อเนือ่ งจาก
ปี 2560 และต่อมาได้มมี ติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ให้ ธพว. ได้ยกระดับความสามารถ ของ ธพว. เพื่อให้บริการและ
ส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชุมชน เสริมสร้าง
โอกาสการเข้าถึงของ SMEs รายย่อย โดยการขยายหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ MobileUnit กระจายไปตามพื้นที่ท้องถิ่นชุมชน เห็นชอบ
ให้ ธพว. ด�ำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
(Local Economy Loan) วงเงิน 50,000 ล้านบาท และร่วมด�ำเนิน
การกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ (โครงการฟื้นฟูและ
เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส�ำหรับ
SMEs - คนตัวเล็ก) วงเงิน 8,000 ล้านบาท
ในปี 2561 ธพว. มียอดเบิกจ่ายสินเชื่อรวม จ�ำนวนทั้งสิ้น
37,170.95 ล้านบาท ให้แก่ผปู้ ระกอบการ 17,397 ราย โดยแบ่งเป็น
(1) สินเชือ่ ธพว. จ�ำนวน 27,822.87 ล้านบาท ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
10,168 ราย (2) สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
จ�ำนวนเงิน 3,840.58 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ 1,140 ราย
และ (3) สินเชือ่ โครงการฟืน้ ฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมส�ำหรับ SMEs - คนตัวเล็ก จ�ำนวน 5,507.50 ล้านบาท
ให้แก่ผู้ประกอบการ 6,089 ราย และท�ำให้มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง
จ�ำนวน 96,148.72 ล้านบาท 68,027 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจจ�ำนวน 40,289 ล้านบาทและรักษาการจ้างงานในระบบ
เศรษฐกิจรวม 99,498 คน ขณะเดียวกันสินเชื่อด้อยคุณภาพ
(NPLs) ณ สิน้ ปี 2561 มีจำ� นวน 17,617.99 ล้านบาท และมีสดั ส่วน
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อคงค้างอยู่ที่
ร้อยละ18.32 และมีผลประกอบการก�ำไรสุทธิ 19.67 ล้านบาท
1. ด้านการเงิน

ในปี 2561 ธพว. มีรายได้รวมจ�ำนวน 6,584.71 ล้านบาท       
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 556.56 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
9.23 มีค่าใช้จ่ายรวมจ�ำนวน 4,853.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก         

ปี 2560 จ�ำนวน 293.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 และ
มีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
จ�ำนวน 1,711.55 ล้านบาท ส่งผลให้ ธพว. มีกำ� ไรสุทธิ จ�ำนวน 19.67
ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย จ�ำนวน 5,339.34 ล้านบาท ลดลงจาก      
ปี 2560 จ�ำนวน 26.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.49
รายได้ทไี่ ม่ใช่ดอกเบีย้ (ประกอบด้วยรายได้คา่ ธรรมเนียม
และบริการ ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจาก   
เงินลงทุน รายได้เงินปันผลและรายได้จากการด�ำเนินงาน
อื่นๆ) จ�ำนวน 1,245.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จ�ำนวน 582.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.92
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จ�ำนวน 1,380.57 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2560 จ�ำนวน 124.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.28
ค่าใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ (ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียม
และบริการ และค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ) จ�ำนวน
3,472.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 418.39
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.70
ด้านหนี้สงสัยจะสูญ ธพว. มีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ�ำนวน 1,711.55
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2560 จ�ำนวน 699.95 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.19
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ธพว. มีก�ำไรสุทธิ 19.67 ล้านบาท  
ลดลงจากปี 2560 จ�ำนวน 437.15 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 95.69
2. ด้านฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2561 ธพว. มีสนิ ทรัพย์ จ�ำนวน
109,824.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน
1,966.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82 โดยมี
รายการที่เพิ่มขึ้น อาทิ รายการระหว่างธนาคาร และ        
ตลาดเงินสุทธิ
หนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2561 ธพว. มีหนี้สินจ�ำนวน
99,874.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน
1,952.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 โดยมี
รายการที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ส่วนของเจ้าของ จ�ำนวน 9,950.31 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2560 จ�ำนวน 13.48 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.14
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ 31 ธันวาคม
2561 ธพว. มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 9,542.04 ล้านบาท
และมีสินทรัพย์เสี่ยง 75,872.27 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ระดับร้อยละ
12.58
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เงินให้สินเชื่อคงค้าง จ�ำนวน 96,148.72 ล้านบาท

จำแนกตามประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อทั�วไป
11,327.50 ลานบาท
11.78%

3. การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต

ในปี 2561 ธพว. ได้ด�ำเนินการจัดหาระบบธุรกิจหลัก (Core
Business Process System - CBPS) ใหม่เพื่อทดแทนระบบ
ปัจจุบนั โดยประสงค์ทจี่ ะเชิญผูใ้ ห้บริการทีม่ ผี ลงานและประสบการณ์
ในการติดตั้งระบบหลักธนาคาร ให้กับสถาบันการเงินมาน�ำเสนอ
แนวทาง (Solution) ทีเ่ หมาะสมกับพันธกิจ กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
การตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ การให้บริการต่อลูกค้าที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยสอดคล้องกับการน�ำเทคโนโลยีที่      
ทันสมัยมาใช้ทั้งในด้านระบบสารสนทศ (Application Software)
ด้านระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน (ICT Infrastructure) ทีเ่ ปีย่ มด้วยระบบ
ความปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน พร้อมทัง้ แนวทางการน�ำ
ไปใช้งานที่เหมาะสมกับ ธพว. ภายใต้งบประมาณที่สมเหตุสมผล
ซึ่งปัจจุบันได้ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการ เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ได้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ  (SFIs)
ในการจัดท�ำฐานข้อมูล โครงการ SMEs Intelligence Information
(SII) ในลักษณะบูรณาการ (Big Data)

สินเชื่อโครงการ
84,821.22 ลานบาท
88.22%

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต
ภาคการพาณิชย

เงินให้สินเชื่อคงค้าง
เงินให้สินเชื่อคงค้าง จ�ำนวน 96,148.72 ล้านบาท  
68,027 ราย ลดลงจากปีกอ่ น จ�ำนวน 4,642.46 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 4.83 ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อทั่วไป
คงค้าง จ�ำนวน 11,327.50 ล้านบาท 2,807 ราย และ      
เงินให้สนิ เชือ่ โครงการคงค้าง จ�ำนวน  84,821.22 ล้านบาท
65,220 ราย
จ�ำนวนเงินและสัดส่วนเงินให้สินเชื่อคงค้าง จ�ำแนกตาม
ผูป้ ระกอบการในภาคการบริการ จ�ำนวน 75,216.62 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 78.23 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จ�ำนวน
10,363.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.78 ภาคการ
พาณิชย์ จ�ำนวน 6,992.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.27  
ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ�ำนวน 1,895.50        
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 และภาคเกษตรกรรม
จ�ำนวน 1,679.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.75
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10,363.68 ลานบาท
10.78%
6,992.98 ลานบาท
7.27%

ภาคอสังหาริมทรัพย 1,895.50 ลานบาท
และกอสราง 1.97%

4. ด้านสินเชือ
่

1

75,216.62
ลานบาท
78.23%

ภาคการบริการ

ลานบาท
ภาคเกษตรกรรม 1,679.94
1.75%

2

ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ
ในปี 2561 ธพว. มียอดเบิกจ่ายสินเชื่อรวม จ�ำนวนทั้งสิ้น
37,170.95 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ 17,397 ราย แบ่งเป็น
(1) สินเชื่อ ธพว. จ�ำนวน 27,822.87 ล้านบาท ให้แก่              
ผู้ประกอบการ 10,168 ราย โดยได้ด�ำเนินการสนับสนุน
สินเชือ่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ตามโครงการต่างๆ ดังนี้
• โครงการสินเชื่อสร้างอาชีพวัยเก๋า
• โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan)
• โครงการสินเชื่อ Smile Factoring ระยะที่ 2
• โครงการสินเชื่อเติมทุนหนุนคุณภาพธุรกิจ
• โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
• โครงการสินเชื่อเสริมแกร่ง SMEs

• โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan
• โครงการสินเชือ่ ฟืน้ ฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560
• โครงการสินเชือ่ สนับสนุนธุรกิจท่องเทีย่ วและผูป้ ระกอบการ
ท่องเที่ยวชุมชน
• โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local
Economy Loan)
(2) สินเชื่อกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ ของ
กระทรวงอุ ต สาหกรรมที่ ม อบหมายให้ ธพว. เป็ น          
หน่วยร่วมหลักในการบริหารจัดการกองทุน (ต่อเนือ่ งจาก
ปี 2560) เป้าหมายปี 2561 ที่ ธพว. จะต้องด�ำเนินการ
อีกจ�ำนวน 4,000 ล้านบาท ผลการด�ำเนินงานในปี 2561
ได้อนุมตั สิ นิ เชือ่ ไปแล้วจ�ำนวน 498 ราย วงเงินอนุมตั ริ วม
2,474.48 ล้านบาท และมียอดเบิกจ่าย จ�ำนวน 1,140 ราย
จ�ำนวนเงิน 3,840.58 ล้านบาท
(3) สินเชื่อโครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมส�ำหรับ SMEs - คนตัวเล็ก
วงเงิน 8,000 ล้านบาท ผลการด�ำเนินงานในปี 2561        
ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจ�ำนวน 7,000 ราย วงเงินอนุมัติ
รวม 6,417.08 ล้านบาท และมียอดเบิกจ่าย จ�ำนวน
6,089 ราย จ�ำนวนเงิน 5,507.50 ล้านบาท
3

สินเชื่อโครงการ
สินเชื่อโครงการของ ธพว.
ปี 2561 ธพว. ออกผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสนับสนุน
นโยบายภาครัฐ โดยมีผลิตภัณฑ์ท่ีรองรับการให้บริการ จ�ำนวน        
7 โครงการ 3 มาตรการดังนี้
(1) โครงการสินเชือ่ สนับสนุนธุรกิจท่องเทีย่ วและผูป้ ระกอบการ
ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SMEs รายย่อย ทีด่ ำ� เนินธุรกิจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว หรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว หรือธุรกิจท่องเที่ยว
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลให้ ธพว. เป็นหน่วยงานที่
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ทีต่ งั้ อยูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
ในหมูบ่ า้ นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ธุรกิจท่องเทีย่ ว
ชุมชน  ตลาดต้องชม ธุรกิจทีพ่ ัก  โรงแรม  สถานบริการ  
สถานทีต่ ากอากาศ  ร้านอาหาร  ร้านจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก  
หรือธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ธุรกิจ
แฟรนไชส์ เพือ่ ยกระดับผูป้ ระกอบการในชุมชนและภูมภิ าค
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินกิจการ รวมทั้ง
เสริมสภาพคล่อง เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ 
รวมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบาย Local Economy        
ของรัฐบาลในจังหวัดต่างๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ลงทุ น ขยาย ปรั บ ปรุ ง กิ จ การ วงเงิ น โครงการรวม       
7,500 ล้านบาท

(2) โครงการสินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว เพื่อเป็น
เครือ่ งมือทางการเงินในการกระตุน้ เศรษฐกิจตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการเบิกจ่ายตามงบประมาณของหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจปี 2561 วงเงินโครงการรวม 4,000
ล้านบาท
(2.1) มาตรการเร่งเบิกจ่ายแฟคตอริง่ ทัว่ ไทยในวันเดียว
ระยะที่ 2 เป็นโครงการทีส่ นับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีลูกหนี้การค้า       
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ส�ำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ เป็นเครื่องมือทางการเงินในการกระตุ้น
เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายตามงบประมาณของหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 2561 วงเงินเบิกจ่ายของ
มาตรการรวม 8,000 ล้านบาท
(2.2) มาตรการเร่ ง เบิ ก จ่ า ยแฟคตอริ่ ง คู ่ ค ้ า เอกชน
ระยะที่ 2 เป็นโครงการทีส่ นับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีลูกหนี้การค้าเป็น
บริษัทเอกชน ส�ำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินในการกระตุ้น
เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล วงเงินเบิกจ่าย
ของมาตรการรวม 4,000 ล้านบาท
(2.3) มาตรการเร่งเบิกจ่ายแฟคตอริง่ ส่งความสุขปี 2561
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ช ่ ว ยเหลื อ                  
ผูป้ ระกอบการ SMEs ในการลดภาระด้านดอกเบีย้
และช่วยกระตุน้ การใช้บริการสินเชือ่ แฟคตอริง่ ของ
ธพว. และเพือ่ เชือ่ มโยงในการใช้บริการสินเชือ่ อืน่ ๆ
วงเงินเบิกจ่ายของมาตรการรวม 6,000 ล้านบาท
(3) โครงการสินเชือ่ สร้างอาชีพวัยเก๋า เพือ่ สนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ควบคู่กับองค์ความรู้ และการพัฒนา
เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เริม่ ต้นธุรกิจ สร้างอาชีพใหม่
สร้างงาน สร้างรายได้ วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท
(4) โครงการสินเชื่อ Factoring เสริมแกร่งคู่ค้าการนิคม
อุตสาหกรรม เพือ่ เพิม่ โอกาสในการขยายการท�ำตลาดกับ
กลุ่มลูกค้าที่มีลูกหนี้การค้าที่มีสถานประกอบการ หรือ
สาขาตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม
หรือชุมชนอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม น�ำไปสู่
การเชื่อมโยงการใช้บริการสินเชื่ออื่นๆ วงเงินโครงการ
รวม 3,000 ล้านบาท
(5) โครงการสินเชื่อเติมทุนหนุนคุณภาพธุรกิจเพื่อสนับสนุน
เงินทุน ช่วยเหลือสภาพคล่อง เป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน
ขยาย ปรับปรุงกิจการ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่ สี นิ เชือ่ เดิมกับ ธพว. วงเงิน
โครงการรวม 1,000 ล้านบาท
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(6) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อช่วยเหลือ      
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานประกัน
สังคม น�ำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสร้าง
สภาพคล่องสถานประกอบการ และเพิ่มผลผลิตแรงงาน
ทั้งนี้ให้รวมถึงการลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ วงเงิน
ด�ำเนินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท  
(7) โครงการสินเชือ่ เสริมแกร่ง SMEs เพือ่ สนับสนุนนโยบาย
Local Economy ของรัฐบาลเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก             
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการ
SMEs ที่ต้องการเริ่มท�ำธุรกิจใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการ
SMEs ที่ด�ำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรม เพื่อเป็นการเสริม
สภาพคล่องรวมทั้งเป็นเงินลงทุนในการด�ำเนินกิจการ       
เงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดความยั่งยืน
ในการด�ำเนินธุรกิจ วงเงินโครงการรวม 5,000 ล้านบาท
สินเชื่อนโยบายรัฐ
ในปี 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ ธพว. ด�ำเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ต่อเนื่องจากปี 2560 จ�ำนวน 3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local
Economy Loan) เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา        
ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะน�ำมา     
ซึง่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวม และเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศไทย รวมทั้ ง เป็ น การสนั บ สนุ น         
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป (อาหาร หรือไม่ใช่อาหาร)
และเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
พืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาลที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�ำ 
่
ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการด�ำเนินกิจการ ซึ่ง
เป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบาย Local
Economy ของรัฐบาล วงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท
(2) โครงการสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง
(Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบกิจการ SMEs ในกลุม่ ธุรกิจ 10 S-Curve
ที่ต้องยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี (Transform) เพื่อ
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นการ
กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในประเทศและขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจไทยให้เติบโตยั่งยืน วงเงินโครงการรวม 3,000
ล้านบาท
(3) สิ น เชื่ อ โครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขยาย
กลุม่ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
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กระทรวงอุตสาหกรรม ทีต่ อ้ งการให้ผปู้ ระกอบการ SMEs
เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
SMEs ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพือ่ บรรเทา
ภาระดอกเบี้ยของยอดสินเชื่อคงค้างและเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการในการกู้ยืมเงินประเภท
วงเงินหมุนเวียนแบบมีก�ำหนดระยะเวลาเป็นอันดับแรก  
และสามารถให้สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) เพื่อ
วัตถุประสงค์ ในการลงทุนขยายกิจการได้ เช่น ขยาย
โรงงาน ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น วงเงินโครงการได้รับ
จัดสรรวงเงินจากธนาคารออมสิน 940 ล้านบาท
การท�ำหน้าที่หน่วยร่วมด�ำเนินการ : กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐมอบหมายให้
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) ซึง่ เป็นสถาบันการเงินของรัฐทีร่ บั ผิดชอบดูแลเอสเอ็มอีของ
ประเทศร่วมบริหารกองทุนในส่วนที่เป็นสินเชื่อ และร่วมลงทุน
จ�ำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน  และเพิม่ ช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ที่มีศักยภาพในการ       
ต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)
เพือ่ การลงทุนในการจัดหา/สร้าง/ปรับปรุง สถานประกอบการ
เครื่องจักร อุปกรณ์ พาหนะ ซอฟต์แวร์ และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกอืน่ ใดในกิจการ เป็นต้น เป็นค่าใช้จา่ ยในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เช่น
การค้นคว้าวิจัยซื้อสิทธิ์ในการผลิต การรับรองมาตรฐาน
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจการ เป็นต้น และ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ วงเงินโครงการ  
10,000 ล้านบาท
2. โครงการฟืน้ ฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมส�ำหรับ SMEs - คนตัวเล็ก เพือ่ ขยายโอกาสและ
เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
SMEs รายย่อยในการฟื้นฟูปรับปรุงกิจการ สร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพและสามารถ
ประกอบกิจการต่อได้อย่างยั่งยืนวงเงินโครงการ 8,000
ล้านบาท
5. ด้านบริหารจัดการสินเชือ
่ ด้อยคุณภาพ (NPLs)

ในปี 2561 ธพว. ยั ง คงด� ำ เนิ น การบริ ห ารจั ด การหนี้ ที่             
ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ โดยการก�ำหนดมาตรการการแก้ไขหนีใ้ ห้เหมาะสม
กับกลุม่ ลูกหนี้ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
และมีการติดตามควบคุมคุณภาพลูกหนี้สินเชื่อปล่อยใหม่ ให้มี

คุณภาพดี ควบคุมการตกชั้นของสินเชื่อปล่อยใหม่ และการบริหารจัดการควบคุมสินเชื่อที่มี บสย. ค�้ำประกันให้อยู่ในเพดานการค�้ำประกัน
ของ บสย. ลูกหนี้ NPLs ส่วนใหญ่ จึงเป็นลูกหนี้ก่อนปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่ ธพว. มีนโยบายใช้กระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดสภาพ
บังคับคดีและเจรจาควบคู่กัน เพื่อให้ลูกหนี้มาท�ำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือมาท�ำยอมในชั้นศาล ธพว. จึงจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการด�ำเนินคดี
ประนีประนอมในชั้นศาล หรือบางรายอาจต้องใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการตกลงกันในศาลในการบังคับหนี้ เพื่อบังคับหลักประกันขาย
ช�ำระหนี้เนื่องจากมีกรอบของอายุความ ซึ่งลูกหนี้กลุ่มก่อนปี 2558 เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาหลายรายต้องใช้ระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี ในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ธพว. ได้มีมาตรการการแก้ไขหนี้ NPLs อื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มลูกหนี้ ได้แก่
มาตรการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ณ 31 ธันวาคม 2561 ธพว. มีหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs) สุทธิ จ�ำนวน 17,617.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.32 ของเงินให้สนิ เชือ่
คงค้างรวม โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม NPLs ก่อนปี 2558 ที่ ธพว. มีนโยบายใช้กระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดสภาพบังคับคดีและเจรจา
ควบคู่กัน เพื่อให้ลูกหนี้มาท�ำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือมาท�ำยอมในชั้นศาล
ในส่วนของสินเชื่อปล่อยใหม่ ตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา ธพว. มีการป้องกันและแก้ไขหนี้ครอบคลุมทุกชั้นหนี้ และมีการติดตามดูแล
ลูกหนี้ที่อ่อนแออย่างใกล้ชิด (Loan Monitoring) เพื่อควบคุมลูกหนี้ปล่อยใหม่ไม่ให้ตกชั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ได้ไม่เกิน       
ร้อยละ 5 ตามที่ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ก�ำหนด โดยตัง้ แต่เดือนมกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2561 มีลกู หนีต้ กชัน้ เป็นหนี        ้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ นับรวมลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57
ของยอดเบิกจ่ายสินเชื่อรวมและสินเชื่อปล่อยใหม่ในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ธพว. มีลูกหนี้ตกชั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPLs) ของสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของยอดเบิกจ่ายสินเชื่อรวม   
6. ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ ภายใต้กรอบแนวคิดการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ       
ผู้ประกอบการด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ สู่การบริการด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ         
มั่นคงขึ้น เพื่อตอบสนองการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระดับสากล และสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปแบบ
ด้วยการสนับสนุนให้เกิด Ecosystem จัดท�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาบุคลากรในสายงาน
รูปแบบการด�ำเนินงาน ภายใต้แนวคิด Customer Centric
ภารกิจงานประจำ
ฝายพัฒนาผูประกอบการ
และรวมลงทุน 1- 5
การใหเงิน
สนับสนุน

ภาคีเครือขาย

วินิจฉัยสถาน
ประกอบการ

รวมจัดกิจกรรมพิเศษกับ
ภาคีเครือขาย

ภารกิจงานพิเศษ
ฝายจัดการทรัสตเพื่อ
กิจการรวมลงทุน

จัดอบรม/
สัมมนา

Business
Coaching

กลุมเปาหมาย
ลูกคา ธพว. / Startup
ผปก. ที่มีความเขมแข็ง /
High Potential
ผปก. ชุมชนทองเที่ยว

ใหคำปรึกษา
แนะนำ

สนับสนุนแนวทางความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาผูประกอบการ
หนวยงาน
ของ ธพว.

Focus Group
Workshop

ฝายสนับสนุนการชวยเหลือ
ผูประกอบการ

การสนับสนุน
ภารกิจพิเศษอื่นๆ

ฝายสงเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูประกอบการ
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1. กิจกรรมการอบรม สัมมนา ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ           
ผูป้ ระกอบการผ่านแนวทางการด�ำเนินงานโดย ธพว. หรือภาคีเครือข่าย
ภายใต้หวั ข้อหรือหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนาและให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิต
และด้านการจัดการ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 8,776 ราย
		 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่แหล่งทุน (Focus
Group Workshop)
1) กิจกรรมออกพืน้ ที่ เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ รับค�ำขอ
สิ น เชื่ อ และเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยผู ้ ป ระกอบการ
SMEs ตามประเภทธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการ
SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุน จ�ำนวน 635 ราย
วงเงินรวม 821.58 ล้านบาท
2) กิจกรรมวินจิ ฉัยเพือ่ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำผูป้ ระกอบ
การ เป็นกิจกรรมส�ำหรับลูกค้า ธพว. เพือ่ ปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการลดต้นทุนของ
กิจการ
2. พัฒนาสู่ประสิทธิภาพ กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ
ด้วยระบบสารสนเทศ ช่องทางการตลาด การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
สินค้าและบริการ เป็นต้น ท�ำให้เกิดการพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs
ให้มีประสิทธิภาพจ�ำนวน 1,894 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการ        
ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จ�ำนวน 1,715 ราย รวมวงเงินทั้งสิ้น
1,430.87 ล้านบาท และผู้ประกอบการที่เพิ่มช่องทางการขายทาง
ออนไลน์เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 179 ราย
3. พัฒนาสู่ประสิทธิผล ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถเกิดประสิทธิผลในการ
ด�ำเนินธุรกิจในแต่ละด้านมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 933 ราย แบ่งเป็น              
ผู้ประกอบการที่ได้รับการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ รวมทั้งสิ้น 791.9
ล้านบาท และสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-25
จากยอดขายเดิม
4. ด้านการตลาด ธพว. ได้จัดกิจกรรม Market Place ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ จ�ำนวน 23 ครั้ง มีลูกค้าและ          
ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกว่า 473 ราย มียอดขายสินค้า
6,063,407 บาท โดยเป็นตลาดในประเทศ 22 ครัง้ ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สุดยอด SMEs ผ้าไทย สุดยอด
SMEs@JJ Market ร่วมกับตลาดนัดจตุจกั ร Market Street Food 4.0
ร่วมกับสถาบันอาหาร สุดยอด SMEs ของดีทั้งไทยและนานาชาติ
ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัท เอ็ม บีเค จ�ำกัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ ธพว. ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized
Financial Institutions : SFIs) จัดงานตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์
รักประชาชนในปี 2561 จ�ำนวน 7 ครั้ง และตลาดในต่างประเทศ  
ที่ Guanghzou - Shenzhen - Foshan ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
นอกเหนื อ จากการสนั บ สนุ น ด้ า นเงิ น ทุ น ผ่ า นโครงการ         
ร่วมลงทุน ธพว. มุง่ เน้นการเป็นธนาคารเพือ่ การพัฒนาผูป้ ระกอบการ
โดยสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อ          
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การจัดท�ำบัญชี
มาตรฐาน การจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า เพิ่ม      
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทัง้ ในและต่างประเทศ การตลาดดิจทิ ลั และ
E-Commerce  
ในปี 2561 ธพว. ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศเพือ่ จัดท�ำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผปู้ ระกอบการ
และขยายตลาดสู่สากล ผ่านโครงการดังนี้
• โครงการ SME IDOL 2018
โครงการ SME IDOL 2018 เกิดจากความร่วมมือของ
ธพว. ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) และองค์กรสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง
(HKTDC) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถ
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมส�ำหรับการ
แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกผูป้ ระกอบการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน
สปา และเครื่องใช้ในครัวเรือน จ�ำนวน 20 ราย ที่ผ่าน
การอบรม เตรียมความพร้อมไปร่วมงาน Hong Kong
Houseware Fair 2018 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน
2561 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

		 • โครงการ E-commerce : 200 SMEs Free Listing
เป็นโครงการที่ ธพว. ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จัดโครงการส�ำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ระบบ E-commerce ขายสินค้าและบริการออนไลน์ผา่ นแพลตฟอร์มของ HKTDC คัดเลือกผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพและพร้อม
ส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลกจ�ำนวน 200 กิจการ น�ำผลิตภัณฑ์และบริการประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ www.hktdc.com โดยไม่มี       
ค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
7. การร่วมลงทุน

ธพว. มีโครงการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SMEs คือ กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 สั่งการ
และมอบหมายให้ ธพว. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ 2,000 ล้านบาท รวมเป็น
6,000 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนกับ SMEs
ธพว. ได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,291 ล้านบาท จ�ำนวน 3 กองทุน ซึ่งประกอบด้วย
1. กองทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1) วงเงิน 500 ล้านบาท จัดตั้งเมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2558
2. โครงการร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 290 ล้านบาท จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ
3. กองทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) วงเงิน 501 ล้านบาท จัดตั้งเมื่อวันที่
19 เมษายน 2560
ซึ่ง ธพว. ได้ใส่เงินร่วมลงทุนแล้ว จ�ำนวน 8 กิจการ วงเงิน 164.10 ล้านบาท ประกอบด้วย
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

บริษัท

บริษัท ฟรุ๊ตต้า เนเชอรัล จ�ำกัด
บริษัท ทรี เอ็น คาสซาวา บายโปรดักส์ จ�ำกัด
บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จ�ำกัด
บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จ�ำกัด
บริษัท เพ็ท คลับจ�ำกัด
บริษัท อภิ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท ไมโครพรีซิชั่น จ�ำกัด
บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จ�ำกัด

ธุรกิจ

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

ปีที่
อนุมัติ

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์มันส�ำปะหลังแปรรูป
ผลิตและจ�ำหน่ายทองม้วนเพื่อการส่งออก
ผลิตและจ�ำหน่ายเห็ด พร้อมทั้งมีธุรกิจโรงแรม
ร้านค้าสะดวกซื้อและบริการส�ำหรับสัตว์เลี้ยงครบวงจร
ขนส่งครบวงจร
ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักร
อุปกรณ์ ไฟฟ้าครบวงจร smart home
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8. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง
่ แวดล้อม (CSR)

ธพว. ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักยึดในการด�ำเนินตามศาสตร์พระราชา             
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประสานกับพระราชโอวาทแนวทางปฏิบัติของในหลวง
รัชกาลที่ 10 ที่ส่งเสริมงานจิตอาสา จิตบริการสาธารณะ ทุกคนมีส่วนช่วยกันดูแลพื้นที่ ดูแลความมั่นคง และในกิจการต่างๆ ภาระต่างๆ        
การใช้จ่ายงบประมาณก็จะลดลง ได้ผลประโยชน์ ให้กับสังคมโดยรวมในวงกว้าง นอกจากนั้น กิจกรรมยังเป็นไปตามทิศทางนโยบายการ         
ส่งเสริมและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างงาน สร้างอาชีพ
ในปี 2561 ธพว. ได้ด�ำเนินกิจกรรมรวมกว่า 24 กิจกรรม ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและ
ชุมชนท้องถิ่น หรือบางส่วนเป็นหน่วยร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตร หรือให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธพว. ภายใต้การด�ำเนินกิจกรรมใน 4 ด้าน ดังนี้
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1. ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธพว.จัดกิจกรรมปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา 2 โครงการ
เพือ่ ฟืน้ ฟูและรักษาสมดุลย์ระบบนิเวศน์ ช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน
โครงการปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ร่วมกับส�ำนักเขต
บางขุนเทียน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปี 2561 มีหน่วยงาน
พันธมิตรส�ำนักงานเขตพญาไทและจิตอาสา เราท�ำดี ด้วยหัวใจ    
เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ

ธพว. ร่วมกับส�ำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรม “Big
Cleaning Day” ประจ�ำปี ซึ่งมีหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ อาทิ
ธนาคารออมสิน เอ็กซิมแบงก์ กองพันทหารม้ารักษาพระองค์
กองทัพบก (สนามเป้า) พล ม.2 และ ร.1 สถานีต�ำรวจฯ บางซื่อ
และจิตอาสา ร่วมกันท�ำความสะอาดบริเวณทางเท้า

		

2. ด้านพัฒนาการศึกษา
ธพว.จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการออม และสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา หรือยกระดับสถานศึกษา ผ่านหน่วย
งานพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนกว่า 7 กิจกรรมใน 11 แห่ง

โครงการปลูกกล้วยไม้ “คืนช้าง (กระ) สู่ป่ามัญจาคีรี”       
ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

มอบสิ่งของต้านภัยหนาวและส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพให้กับ
โรงเรียนบ้านปางตอง แม่ฮ่องสอน
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3. ด้านท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา
ธพว.จัดกิจกรรมเพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนาประจ�ำปี และ
ร่วมสมทบสนับสนุนปัจจัยสิ่งของที่จ�ำเป็นหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
พัฒนาศาสนสถานและส่งเสริมศาสนกิจของสงฆ์ ตลอดจนเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรมของชุมชน

สร้างลานอาชีพ ลานฝึกปฏิบัติธรรมของสามเณร นักเรียน
พระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา พะเยา

4. ด้านสาธารณประโยชน์
ธพว.ปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีจิตบริการสาธารณ
บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สงั คมและส่วนรวม โดยในปี 2561 ธพว. เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีตอ่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทรา       
ธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในหลวง
รัชกาลที่ 10 ตลอดจนระดมเงินและร่วมบริจาคการกุศลประจ�ำปี เช่น
งานกาชาด รวบรวมเงินบริจาคในงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตัง้
ธพว. สนับสนุนสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นต้น

สร้างเรือนพักนักเรียน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พะเยา
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ความร่วมมือองค์กรและหน่วยงานอื่น
1. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
โดย ธพว. มีการลงนามความร่วมมือในโครงการต่างๆ ดังนี้  
1.1 กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐ จ�ำนวน 20,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ ธพว. เป็น
หน่วยร่วมหลักในการด�ำเนินการ
1.2 โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว”
เพื่อด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบในการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน       
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดย
ความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว และส�ำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
1.3 โครงการ “สร้างบ้านสร้างอาชีพ” สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ
SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยความ
ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบรรษัทประกัน      
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
1.4 โครงการ “ยกระดับผูป้ ระกอบการ SMEs ยุค 4.0 พัฒนา
เติมทุน เสริมแกร่งทั่วไทย” โดยความร่วมมือกับสมาคมการค้า         
ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายสถานีบริการน�ำ้ มันพลังไทย หอการค้าไทย สมาคม
การพิมพ์ไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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1.5 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ SMEs เพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาด การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การลดต้นทุน หรือได้รับมาตรฐานต่างๆ โดยความร่วมมือกับ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา และสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs)
1.6 โครงการ “ประสานพลังขับเคลื่อน SMEs” เพื่อประสาน
ความร่วมมือ ตอบสนองความต้องการเงินทุนของผูป้ ระกอบ SMEs
ได้ดว้ ยข้อจ�ำกัดต่างกัน ท�ำให้หน่วยงานสามารถเสริมซึง่ กันและกัน
ในการท�ำหน้าที่ให้เงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs      
ภาคเกษตร และจะน�ำไปสู่การท�ำ Big Data ตามแนวนโยบายของ
กระทรวงการคลัง เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs
ต่อไป โดยความร่วมมือกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1.7 โครงการความร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อด�ำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริม
ศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs (ผู้กู้ยืมเงินกองทุน)
ให้ เ ข้ า ถึ ง บริ การด้ า นแหล่ ง เงิ น ทุ น ในการลงทุ น พั ฒ นา ขยาย
ปรับปรุง กิจการของผู้ประกอบการ (ผู้กู้ยืมเงินกองทุน)
1.8 โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงาน เพื่ อ ให้           
สถานประกอบการทีข่ นึ้ ทะเบียนกับส�ำนักงานประกันสังคมกูเ้ งินกับ
ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ น�ำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ        
เสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ โดยความร่วมมือกับ
ส�ำนักงานประกันสังคม

1.9 โครงการ Scale up rubber innovation ติดปีกธุรกิจ
ยางพาราด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการ SMEs ใหม่           
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ให้มีศักยภาพ และ        
ผู้ประกอบการ Startup รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการเดิมให้มี        
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ

2.1 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยีย่ มชมกิจการธนาคาร
		 • Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้ า พบเพื่ อ หารื อ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดประกอบการ
ด�ำเนินงานโครงการการศึกษา เรื่อง “ASEAN SMEs
Integration into Global Value Chains (GVCs)”
		 • Hong Kong Trade Development Council: HKTDC
(สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง) เข้าพบผูบ้ ริหารของ ธพว.
เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ       
ในประเทศไทย รวมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ       
ในอนาคตระหว่าง HKTDC และ ธพว.
		 • Alibaba International Business Unit - GSD
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบหารือเกีย่ วกับนโยบาย
และกฎระเบียบการจ่ายเงินระหว่างประเทศ และ        
การจัดตั้งโครงการในประเทศไทย
		 • Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit              
Association: APRACA (สมาคมสินเชื่อการเกษตร
และชนบทแห่งภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟกิ ) ศึกษาดูงาน
ด้านการเงินและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของ ธพว.
		 • UBS Securities (Thailand) Limited เข้าพบเพื่อขอ
รับทราบ ข้อมูลความคืบหน้า และความเห็นต่อแผนการ
ลงทุนด้าน SME ในประเทศไทย
		 • Ministry of Economy and Finance and National
Bank of Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าเยีย่ มชม
และศึกษาดูงานเพือ่ เป็นต้นแบบ ในการจัดตัง้ ธนาคาร
SMEs
		 • International Monetary Fund: IMF และ World  Bank
เข้าพบและหารือกับผู้บริหาร ธพว. เพื่อเข้าประเมิน
ภาคการเงินของไทย
		 • ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศึกษาดูงานในหัวข้อ Credit Policy for SMEs

2.2 ธพว. ศึกษาดูงานต่างประเทศ
		 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ ่ น ที่ 11 ณ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว เพือ่ สร้างความเข้าใจเรือ่ งพลังงาน และ
ผลกระทบของธุรกิจพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
ชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
		 • หลักสูตร Synergy for Management ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
การท�ำงานของผู้บริหารระดับฝ่ายขององค์กร
		 • หลักสูตรเรื่อง Reskill / Upskill ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม เติ ม ความรู ้ ใ ห้ กั บ           
ผู้บริหารในการเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ และแนวทาง      
ในการ Reskill / Upskill
		 • หลักสูตร Digital Economy for management (DE4M)
ณ สาธารณรัฐเกาหลีเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และยกระดับขีดความสามารถในการท�ำงาน
		 • หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP)  
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเรียนรู้ในการ       
ปรับเปลี่ยนการท�ำงานด้านการตลาดขององค์กรที      ่
มาจาก Business Model ใหม่
		 • หลักสูตร วิทยาการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
ณ สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเสริมสร้างความรู      ้
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ต้นทุน นโยบายและยุทธศาสตร์
ที่ส�ำคัญของประเทศ
		 • หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์
(TEPCoT) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
		 • หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนส�ำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5 ประเทศ
ญี่ปุ่น
		 • หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 9
ณ สหราชอาณาจักร เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารให้มคี วามพร้อม
ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำระดับสูงสุดขององค์กร
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการธนาคาร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจ
ในปี 2561 คณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. ค�ำสัง่ คณะกรรมการธนาคาร ที่ 26/2561 เรือ่ งแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน สัง่ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย
นายประกิจ  ชีพภักดี
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการ
นายชาญวิทย์  นาคบุรี
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
นายเสรี นนทสูติ  
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
2. ค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคาร ที่ 28/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
นายประกิจ  ชีพภักดี
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการ
นายชาญวิทย์  นาคบุรี
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
3. ค�ำสั่งคณะกรรมการธนาคาร ที่ 35/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562  ประกอบด้วย
นายประกิจ  ชีพภักดี
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการ
นายวีระพงศ์  มาลัย
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล
กรรมการธนาคาร
กรรมการ
โดยมีนายเกรียงไกร รักษ์กลุ ชน ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย เป็นทีป่ รึกษา ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบสายงานกลยุทธ์และจัดการ
ทรัพยากร ท�ำหน้าที่เลขานุการ และผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท�ำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 13 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณา            
กลั่นกรอง และให้ข้อคิดเห็นในประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การจัดท�ำการประเมินค่างาน และจัดท�ำโครงสร้างผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
2. ทบทวนและก�ำหนดแนวทางการสรรหา และแต่งตั้งพนักงานระดับ 11-13
3. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสระดับ 14
4. คัดเลือกพนักงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส และผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
รับผิดชอบสายงาน รวมทั้งสิ้น 11 ต�ำแหน่ง
5. พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน การปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล และการจ่ายค่าท�ำศพกรณีพนักงาน     
เสียชีวิต เป็นต้น

(นายประกิจ  ชีพภักดี)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2561 ดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายพรเลิศ  ลัธธนันท์
ประธานกรรมการ
2. นายเสรี นนทสูติ
กรรมการ
3. นางพูนสุข   มุสิกลัด
กรรมการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้รับผิดชอบสายงานก�ำกับและตรวจสอบ เลขานุการ
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 นายพรเลิศ ลัธธนันท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ธพว. คณะกรรมการธนาคาร จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายเสรี  นนทสูติ
ประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข  มุสิกลัด
กรรมการ
3. นายวีระพงศ์  มาลัย
กรรมการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานก�ำกับและตรวจสอบ
เลขานุการ
ต่อมา นางพูนสุข มุสิกลัด ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เนื่องจากหมดวาระในการเป็นกรรมการของ ธพว.
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบทีก่ ำ� หนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชี ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องรวม 16 ครั้ง        
ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และระเบียบกระทรวงการคลัง โดยยึดหลักให้การด�ำเนินการของ
ธพว. ต้องเป็นไปโดยสุจริต ถูกต้องตามขั้นตอนมีมาตรฐาน การสร้างกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เป็นรายไตรมาส และรายปี สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน และสอบทานรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชีประจ�ำปี โดยประชุม      
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน
รวมทั้ง ข้อสังเกตจากการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นการเปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงิน
ที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักการ นโยบายบัญชีของ ธพว. ข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเพียงพอ  
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือประเด็นที่ตรวจพบเบื้องต้นกับ
ผู้สอบบัญชีในประเด็นการปฏิบัติตามนโยบายการตั้งส�ำรองส่วนเกินและการประมาณการหนี้สินที่อาจมีการแสดงความเห็นเป็นเงื่อนไข แต่
ในชั้นการหารือดังกล่าว ผู้สอบบัญชียังไม่สามารถสรุปความเห็นได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทางการเงินที่ส�ำคัญประกอบกับข้อมูลจากฝ่ายจัดการแล้วเห็นว่ารายงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีมคี วามน่าเชือ่ ถือ เว้นแต่รายการทีผ่ สู้ อบบัญชีให้ความเห็น
ใน เบือ้ งต้นว่าไม่สามารถแสดงความเห็นโดยไม่มเี งือ่ นไขได้ และได้มมี ติให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้รายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี นโยบาย และหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และให้ถือปฏิบัติให้มีความสม�่ำเสมอ
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2. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ โดยให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของพนักงาน และการป้องกันการทุจริต เสนอแนะให้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง เพือ่ ป้องกันการทุจริต
และให้มีการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการทางคดี รวมทั้ง มีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดท�ำระบบควบคุมข้อร้องเรียน การบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนต่างๆ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง              
ผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ธพว.
3. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบและการสอบทานสินเชื่อ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามระเบียบ
ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประเมินกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญได้มแี ผนงานและแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และสามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ ธพว. ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ โดยรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายบริหารความเสี่ยง และให้           
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
4. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามก�ำกับดูแลฝ่ายจัดการ ให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุม     
ภายในด้วยตนเอง เพื่อให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอ มีประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน ควรน�ำปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆมาประเมินโอกาสและผลกระทบด้วย เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน              
การบัญชีและการกันส�ำรอง รวมถึงด้านกฎหมาย (Regulatory Risk) หรือ ชือ่ เสียงของ ธพว. (Reputation Risk) เป็นต้น และให้มกี ารจัดท�ำ
แผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน กรณีที่มีความเสี่ยงสูงควรต้องปิดความเสี่ยงได้ทันที และต้องจัดท�ำแผนที่น�ำไปสู่ประสิทธิผลได้ทันที
เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงลักษณะเดิมอีก
5. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ผลการสอบทานสินเชื่อ และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ผลการสอบทานสินเชือ่ และการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และ
แจ้งฝ่ายจัดการให้มีการก�ำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน ให้มีการจัดวาง พัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ
ครบถ้วน มีประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการมีความเหมาะสมเพียงพอ และ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้มีการสื่อสาร
ประเด็นการควบคุมภายในที่มีจุดอ่อนให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ และให้หน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยง น�ำไปพิจารณาก�ำหนด
มาตรการ การป้องกันความเสี่ยงของ ธพว. รวมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนให้การตรวจสอบภายใน การสอบทานสินเชื่อ และการก�ำกับ
การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม ในการปฏิบัติงาน และรายงานผลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อ ธพว.
6. การสอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับธนาคาร และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือ ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของ ธพว. และรัฐวิสาหกิจ และ แจ้งให้ฝา่ ยจัดการปรับปรุง ก�ำกับควบคุมให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
รวมทั้งติดตามและรายงานคณะกรรมการธนาคาร เป็นรายไตรมาส และรายปี
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7. การประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาประเด็นที่ตรวจพบ และรับทราบปัญหา อุปสรรคการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงิน และ ติดตามฝ่ายจัดการให้มีแก้ไข ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
สายงาน ฝ่ายงาน และสาขาในภูมิภาค เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน           
รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน โดยให้ข้อเสนอแนะ แนวทางป้องกัน แก้ไข โดยถูกต้องโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ติ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และการสอบทาน กฎบัตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการธนาคาร
รับทราบทุกไตรมาส และรายปี และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินตนเองทุกปี พร้อมรายงานให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม         
เพื่อให้ ธพว. มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอต่อการบริหาร ธพว. ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ และฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเสรี นนทสูติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี  จึงก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ โดยยึดหลัก               
ความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานของ ธพว. อย่างแท้จริง อีกทั้งได้มี
การรายงานผลการด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญอย่างโปร่งใส เพียงพอและเชือ่ ถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระท�ำทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ ระกอบด้วยกรรมการอิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล สอบทานความน่าเชือ่ ถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่างบการเงิน ดังกล่าวมีความเชื่อถือได้ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ ธพว. โดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง          
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงิน ธพว. ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี       
ที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายพสุ  โลหารชุน)
ประธานกรรมการ
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(นายพงชาญ ส�ำเภาเงิน)
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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รายงานประจ�ำปี 2561
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานประจ�ำปี 2561
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ท�ำเนียบคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ปี 2545

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2548

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

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2546

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
				
คณะกรรมการธนาคาร ปี 2547

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

รายงานประจ�ำปี 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

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

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2549

1
2
3
4
5
6
7

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
				
คณะกรรมการธนาคาร ปี 2550

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

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

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2551

1 นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
2 นายพิชิต  อัคราทิตย์
3 นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์
4 นายศักรินทร์  ภูมิรัตน   
5 นายธนิต  โสรัตน์
6 นายปราโมทย์  วิทยาสุข     
7 นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ   
8 นายวิชญะ  วิถีธรรม
9 นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค   
10 นายพงษ์ศักดิ์  ชาเจียมเจน   

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการ และปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการและ
เลขานุการ
			
คณะกรรมการธนาคาร ปี 2552

		
1 นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
2 นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค   
3 นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ   
4 นายปราโมทย์  วิทยาสุข     
5 นายศักรินทร์  ภูมิรัตน   
6 นายวิชญะ  วิถีธรรม
7 นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์
8 นายธนิต  โสรัตน์
9 นายอดุลย์  เลาหพล
10 นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา
11 นายโสฬส  สาครวิศว
		

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

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2553

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค   
นายปราโมทย์  วิทยาสุข     
นายศักรินทร์  ภูมิรัตน   
นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์
นายธนิต  โสรัตน์
นายอดุลย์  เลาหพล
นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา
นายโสฬส  สาครวิศว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2554

1 นายนริศ  ชัยสูตร
2 นายพิชัย  ชุณหวชิร
3 นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี  
4 นายอนุสรณ์  มุทราอิศ       
5 นายอุดม  วงศ์วิวัฒน์ ไชย    
6 นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์
7 นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์   
8 นางวณี  ทัศนมณเฑียร   
9 นายอดุลย์  เลาหพล
10 นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
11 นายโสฬส  สาครวิศว
		

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

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2555

1 นายนริศ  ชัยสูตร
2 นายพิชัย  ชุณหวชิร
3 นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี  
4 นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์
5 นายอุดม  วงศ์วิวัฒน์ ไชย    
6 นางวณี  ทัศนมณเฑียร   
7 นายอนุสรณ์  มุทราอิศ       
8 นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์   
9 นายอดุลย์  เลาหพล
10 นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
11 นายพงษ์ศักดิ์  ชาเจียมเจน   

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการ และปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการและ
เลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2556

1 นายนริศ  ชัยสูตร
2 นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี  
3 นายพิชัย  ชุณหวชิร
4 นายกฤษฎา  อุทยานิน
5 นายสมชาย  หาญหิรัญ
6 นายปฏิมา  จิระแพทย์       
7 นายวิทยา  สุริยะวงค์
8 นายอนุสรณ์  มุทราอิศ       
9 นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
10 นางสาวปาริฉัตร  เหล่าธีระศิริวงศ์  

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการ และปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการและ
เลขานุการ
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คณะกรรมการธนาคาร ปี 2557

1 นางสาลินี  วังตาล
2 นางเสาวนีย์  กมลบุตร
3 นายอัษฎางค์  เชี่ยวธาดา
4 นายวิทยา  สุริยะวงค์
5 นางพรรณขนิตตา  บุญครอง
6 นายลวรณ  แสงสนิท
7 นายอนุสรณ์  มุทราอิศ       
8 นายสมชาย  หาญหิรัญ
9 นายวิชิต  กรวิทยาคุณ
10 นางสาวปาริฉัตร  เหล่าธีระศิริวงศ์  

		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการ และปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการและ
เลขานุการ

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2559

1 นางสาลินี  วังตาล
(30 ก.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2559)
2 นายสมชาย  หาญหิรัญ
3 นางเสาวนีย์  กมลบุตร
4 นางพรรณขนิตตา  บุญครอง
5 นายลวรณ  แสงสนิท
6 นายเสรี  นนทสูติ
7 นายประไพสิทธิ์  ตัณฑ์เกยูร
8 นายทวีศักดิ์  ฟุ้งเกียรติเจริญ
9 นางพูนสุข  มุสิกลัด
10 นายชาญวิทย์  นาคบุรี
11 นายพรเลิศ  ลัธธนันท์
12 นายมงคล  ลีลาธรรม
		

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2558

1 นางสาลินี  วังตาล
2 นางเสาวนีย์  กมลบุตร
3 นายอัษฎางค์  เชี่ยวธาดา
4 นางพรรณขนิตตา  บุญครอง
5 นายลวรณ  แสงสนิท
6 นายอนุสรณ์  มุทราอิศ       
7 นายสมชาย  หาญหิรัญ
8 นายวิทยา  สุริยะวงค์
9 นายวิชิต  กรวิทยาคุณ
10 นายเสรี  นนทสูตร
11 นายประไพสิทธิ์  ตัณฑ์เกยูร
12 นายสุพจน์  อาวาส
13 นางอินทิรา  โภคปุณยารักษ์
(31 ส.ค. - 30 ต.ค. 2558)
14 นายวรมิตร  ครุฑโต
(2 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2558)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผูจ้ ดั การและปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการและเลขานุการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการ
ผูจ้ ดั การและปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการและเลขานุการ

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

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

1 นายพสุ  โลหารชุน
2 นายสมชาย  หาญหิรัญ
(24 ส.ค 2559 - 30 ก.ย. 2560)
3 นางเสาวนีย์  กมลบุตร
(30 ก.ค 2557 - 14 พ.ค. 2560)
4 นายลวรณ  แสงสนิท
5 นายอนุสรณ์  มุทราอิศ
(30 ก.ค 2557 - 8 พ.ย. 2560)
6 นายเสรี  นนทสูติ
7 นายประไพสิทธิ์  ตัณฑ์เกยูร
8 นายทวีศักดิ์  ฟุ้งเกียรติเจริญ
(2 ม.ค. - 8 พ.ย.2560)
9 นางพูนสุข  มุสิกลัด
10 นายชาญวิทย์  นาคบุรี
11 นายพรเลิศ  ลัธธนันท์
12 นายมงคล  ลีลาธรรม
		

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

คณะกรรมการธนาคาร ปี 2561

1 นายพสุ  โลหารชุน
2 นายลวรณ  แสงสนิท
(8 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561)
3 นายชาญวิทย์  นาคบุรี
4 นายประไพสิทธิ์  ตัณฑ์เกยูร
5 นายเสรี  นนทสูติ
6 นางพูนสุข  มุสิกลัด
(8 พ.ย. 2560 - 4 ธ.ค. 2561)
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7 นายพรเลิศ  ลัธธนันท์
(8 พ.ย. 2560 - 26 ม.ค. 2561)
8 นายประกิจ  ชีพภักดี
9 นางจรี  วุฒิสันติ
10 นางสาวทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล
(8 พ.ย.2560 - 29 พ.ย.2561)
11 นายวีระพงศ์  มาลัย
(1 มิ.ย.2561 - 31 ม.ค.2562)
12 นายมงคล  ลีลาธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการและเลขานุการ

ท�ำเนียบสาขา
ส�ำนักงานใหญ่

310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 02-265 3000
โทรสาร 02-265 4000
		

ส�ำนักพหลโยธิน

310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 02-2654944-58
โทรสาร 02-2700488
E-mail : Phahonyothin@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 1

7/1-4 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-413103-5, 053-412975,
053-413010, 053-218038-9
โทรสาร 053-413112
E-mail : Zoneoffice1@smebank.local

สาขาเชียงใหม่

7/1-4 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-413103-5, 053-412975,
053-413010, 053-218038-9
โทรสาร 053-413112
E-mail : ChiangMai@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 2

450/29-32 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-718504, 053-714096,
053-714501
โทรสาร 053-711915
E-mail : Zoneoffice2@smebank.local

สาขาเชียงราย

450/29-32 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-718504, 053-714096,
053-714501
โทรสาร 053-711915
E-mail : ChiangRai@smebank.co.th

สาขาแม่สาย

825/2 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�ำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-734494-6
โทรสาร 053-734497
E-mail : MaeSai@smebank.co.th

สาขาพะเยา

286/22 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต�่ำ อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
โทร. 054-480222-3
โทรสาร 054-485989
E-mail : Phayao@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 3

สาขาแม่ฮ่องสอน

6/2,6/3 ซ.5 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองค�ำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 053-614500-2
โทรสาร 053-614503
E-mail : MaeHongSon@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 4

303/20-21 หมู่ที่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทร. 054-533997, 054-628010-2
โทรสาร 054-533996
E-mail : Zoneoffice4@smebank.local

สาขาแพร่

303/20-21 หมู่ที่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทร. 054-533997, 054-628010-2
โทรสาร 054-533996
E-mail : Phrae@smebank.co.th

สาขาน่าน

292-294 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ล�ำปาง-งาว ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทร. 054-821549-53
โทรสาร 054-821548
E-mail : Zoneoffice3@smebank.local

สาขาล�ำปาง

37/12 ถ.รอบก�ำแพงเมืองตะวันตก ต.ในเมือง
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054-772500-2
โทรสาร 054-772503
E-mail : Nan@smebank.co.th

สาขาอุตรดิตถ์

20/22-23 ถ.เจษฎาบดินทร์เหนือ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
292-294 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ล�ำปาง-งาว ต.พระบาท จ.อุตรดิตถ์ 53000
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทร. 055-411872-3
โทร. 054-821549-53
โทรสาร 055-411874
โทรสาร 054-821548
E-mail : Uttaradit@smebank.co.th
E-mail : Lampang@smebank.co.th

สาขาล�ำพูน

416 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองล�ำพูน
จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 053-533114, 053-533095,
053-532925
โทรสาร 053-531470
E-mail : Lamphun@smebank.co.th

ส�ำนักงานเขต 5

838 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-221575-6
โทรสาร 055-304554
E-mail : Zoneoffice5@smebank.local
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สาขาพิษณุโลก

838 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-221575-6
โทรสาร 055-304554
E-mail : Phitsanulok@smebank.co.th

สาขาพิจิตร

42/1-2 ถ.ราษฎร์เกษมอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 056-616550-2
โทรสาร 056-616553
E-mail : Phichit@smebank.co.th

สาขาเพชรบูรณ์

4/1-2 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 056-720821-2, 056-720922
โทรสาร 056-713187
E-mail : Phetchabun@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 6

21 ซ. 4 ถ.ราชด�ำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 055-773205-8
โทรสาร 055-773209
E-mail : Zoneoffice6@smebank.local

สาขาก�ำแพงเพชร

21 ซ. 4 ถ.ราชด�ำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 055-773205-8
โทรสาร 055-773209
E-mail : KamphaengPhet@smebank.co.th

สาขาตาก

17/26 ถ.เอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110
โทร. 055-506971-2
โทรสาร 055-506970
E-mail : Tak@smebank.co.th

สาขาสุโขทัย

1/2-3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร. 055-616166-7
โทรสาร 055-616168
E-mail : Sukhothai@smebank.co.th
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ส�ำนักงานเขต 7

919/28, 919/111 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 056-220877-8, 056-232976,
056-231336
โทรสาร 056-220879
E-mail : Zoneoffice7@smebank.local

สาขานครสวรรค์

919/28, 919/111 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 056-220877-8, 056-232976,
056-231336
โทรสาร 056-220879
E-mail : NakhonSawan@smebank.co.th

สาขาอุทัยธานี

137 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 056-571401-3
โทรสาร 056-571404
E-mail : UthaiThani@smebank.co.th

สาขาชัยนาท

68/3-4 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
โทร. 056-416741-3, 056-414023,
056-414050
โทรสาร 056-416744
E-mail : ChaiNat@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 8

289 หมู่ที่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-501584
โทรสาร 035-501575
E-mail : Zoneoffice8@smebank.local

สาขาสุพรรณบุรี

289 หมู่ที่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-501584
โทรสาร 035-501575
E-mail : SuphanBuri@smebank.co.th
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สาขาลพบุรี

41/29-30 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036-784445-7
โทรสาร 036-784448
E-mail : LopBuri@smebank.co.th

สาขาสิงห์บุรี

155/59-60 หมู่ที่ 7 ต.บางมัญ (บางพุทรา)
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 036-524678-80
โทรสาร 036-523166
E-mail : SingBuri@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 9

58/9-10 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-345334-6
โทรสาร 035-345337
E-mail : Zoneoffice9@smebank.local

สาขาพระนครศรีอยุธยา

58/9-10 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-336324-5
โทรสาร 035-336284
E-mail : PhraNakhonSiAyutthaya@smebank.co.th

สาขาสระบุรี

88/24 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทร. 036-221112, 036-221142,
036-231121-2
โทรสาร 036-221254
E-mail : Saraburi@smebank.co.th

สาขาอ่างทอง

14/5-6 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000
โทร. 035-625116, 035-625106,
035-625198
โทรสาร 035-625207
E-mail : AngThong@smebank.co.th

ส�ำนักงานเขต 10

ส�ำนักงานเขต 12

สาขาสว่างแดนดิน

497/1-3 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-465588
โทรสาร 043-465589
E-mail : Zoneoffice10@smebank.local

37/41-42 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 044-625536 - 8
โทรสาร 044-625535
E-mail : Zoneoffice12@smebank.local

สาขาขอนแก่น

สาขาบุรีรัมย์

สาขาชุมแพ

สาขาสุรินทร์

497/1-3 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-343580-3, 043-393889
โทรสาร 043-393888
E-mail : KhonKaen@smebank.co.th
1207, 1208 หมู่ที่ 15 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 043-313091-2, 043-384091
โทรสาร 043-311323
E-mail : Chumpae@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 11

751/10-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-353508
โทรสาร 044-353506
E-mail : Zoneoffice11@smebank.local

สาขานครราชสีมา

สาขานครพนม

764/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 042-516340-2
โทรสาร 042-516343
E-mail : NakhonPhanom@smebank.co.th

37/41-42 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 044-625536 - 8
โทรสาร 044-625535
E-mail : BuriRam@smebank.co.th
297/4 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 044-713141-2, 044-713725-6
โทรสาร 044-713143
E-mail : Surin@smebank.co.th

สาขาชัยภูมิ

69/23-24 ถ.นิเวศรัตน์(ชัยภูมิ-บัวใหญ่) ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-813334-6
โทรสาร 044-813337
E-mail : Chaiyaphum@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 13

ส�ำนักงานเขต 14

499/3-5 หมู่ที่ 7 ถ.รอบเมือง ซ.บ้านโนนพิบูลย์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-242435-6
โทรสาร 042-242437
E-mail : Zoneoffice14@smebank.local

สาขาอุดรธานี

499/3-5 หมู่ที่ 7 ถ.รอบเมือง ซ.บ้านโนนพิบูลย์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-211844-6
โทรสาร 042-211847
E-mail : UdonThani@smebank.co.th

สาขาหนองคาย

751/10-11ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-262418-20, 251050-51
โทรสาร 044-262418
E-mail : NakhonRatchasima@smebank.co.th

228/8 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 042-730960-2, 042-716534
โทรสาร 042-716764
E-mail : Zoneoffice13@smebank.local

สาขาปากช่อง

สาขาสกลนคร

199 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 044-313142, 044-313555,
044-313135
โทรสาร 044-313546
E-mail : PakChong@smebank.co.th

909 หมู่ที่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-722515-7
โทรสาร 042-722518
E-mail : SawangDaenDin@smebank.co.th

228/8 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 042-730960-2, 042-716534
โทรสาร 042-716764
E-mail : SakonNakhon@smebank.co.th

899/1-2 หมู่ที่ 5 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.โพธิ์ชัย
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-414111-3
โทรสาร 042-414114
E-mail : NongKhai@smebank.co.th

สาขาหนองบัวล�ำภู

3/1-2 ถ.วิริโยธิน ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทร. 042-312400, 042-312700,
042-312800
โทรสาร 042-312875
E-mail : NongBuaLamPhu@smebank.co.th

สาขาเลย

87/13 ถ.มะลิวลั ย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 042-833785-7
โทรสาร 042-833788
E-mail : Loei@smebank.co.th
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ส�ำนักงานเขต 15

756/4-5 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-314720
โทรสาร 045-314720
E-mail : Zoneoffice15@smebank.local

สาขาอุบลราชธานี

756/4-5 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-284403, 317124-5 โทรสาร
045-284404
E-mail : UbonRatchathani@smebank.co.th

สาขาเดชอุดม

สาขายโสธร

85/3-4 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
โทร. 045-715551-3
โทรสาร 045-715554
E-mail : Yasothon@smebank.co.th

สาขาอ�ำนาจเจริญ

76 หมู่ที่ 12 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
โทร. 045-452526-8
โทรสาร 045-452529
E-mail : AmnatCharoen@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 17

439 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี 34160
โทร. 045-361870, 045-362670,
045-362460
โทรสาร 045-361240
E-mail : DetUdom@smebank.co.th

49, 49/1-3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-519520-1,3
โทรสาร 043-519522
E-mail : Zoneoffice17@smebank.local

สาขาศรีสะเกษ

สาขาร้อยเอ็ด

26/13 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-617880-2, 045-610031
โทรสาร 045-617883
E-mail : SiSaKet@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 16

199/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-630928-30
โทรสาร 042-612889
E-mail : Zoneoffice16@smebank.local

สาขามุกดาหาร

199/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-630928-30
โทรสาร 042-612889
E-mail : Mukdahan@smebank.co.th
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49, 49/1-3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-511100, 043-514666,
043-514775, 043-519538-9
โทรสาร 043-514535
E-mail : RoiEt@smebank.co.th

สาขามหาสารคาม

453, 453/1 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 043-741211-3
โทรสาร 043-741214
E-mail : MahaSarakham@smebank.co.th

สาขากาฬสินธุ์

1/8 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-812446-7, 043-812442
โทรสาร 043-812424
E-mail : Kalasin@smebank.co.th

รายงานประจ�ำปี 2561
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ส�ำนักงานเขต 18

40/40-42 ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-5817100-2
โทรสาร 02-5817103
E-mail : Zoneoffice18@smebank.local

สาขาปทุมธานี

40/40-42 ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-5817100-2
โทรสาร 02-5817103
E-mail : PathumThani@smebank.co.th

สาขารังสิต

40/40-42 ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-265-3330, 02-265-3705,
02-265-3230, 02-265-3334
โทรสาร E-mail : RangSit@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 19

5/74-75 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5252002
โทรสาร 02-5251949
E-mail : Zoneoffice19@smebank.local

สาขานนทบุรี

5/74-75 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5251991-2
โทรสาร 02-5251949
E-mail : Nonthaburi@smebank.co.th

สาขาบางบัวทอง

88/12-13 หมู่ที่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 02-5712336, 02-5712342
โทรสาร 02-5712343
E-mail : BangBuaThong@smebank.co.th

ส�ำนักงานเขต 20

1/79 ถ.บรมราชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02-4349211, 02-4349178-9
โทรสาร 02-4349177
E-mail : Zoneoffice20@smebank.local

สาขาปิ่นเกล้า

1/79 ถ.บรมราชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02-4349211, 02-4349178-9
โทรสาร 02-4349177
E-mail : PinKlao@smebank.co.th

สาขาจตุจักร

1694, 1696 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-5138226
โทรสาร 02-5138215
E-mail : ChatuchakBusinessCenter@smebank.co.th

สาขาสุขุมวิท 62

2150/9 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 02-3111819-22
โทรสาร 02-3111821
E-mail : Sukhumvit62@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 21

1044 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 034-244415-6
โทรสาร 034-244410
E-mail : Zoneoffice21@smebank.local

สาขานครปฐม

1044 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 034-218661-2, 085-980-8091
โทรสาร 034-218663
E-mail : NakhonPathom@smebank.co.th

สาขากาญจนบุรี

130, 132 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034-514092-3, 514101
โทรสาร 034-514102
E-mail : Kanchanaburi@smebank.co.th

สาขาราชบุรี

260 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
โทร. 032-311142-3, 032-338958
โทรสาร 032-311090
E-mail : Ratchaburi@smebank.co.th

สาขาบ้านโป่ง

178-180 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
โทร. 032-222820-2
โทรสาร 032-210789
E-mail : BanPong@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 22

สาขาลาดกระบัง

497 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. 02-1729680-2
โทรสาร 02-1729683
E-mail : LatKrabang@smebank.co.th

สาขาฉะเชิงเทรา

182-184 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038-812642-3, 038-513363,
038-535915
โทรสาร 038-535082
E-mail : Chachoengsao@smebank.co.th

สาขานครนายก

22/52-53 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-516690-2
โทรสาร 032-516693
E-mail : Zoneoffice22@smebank.local

สาขาหัวหิน

22/52-53 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-516690-2
โทรสาร 032-516693
E-mail : HuaHin@smebank.co.th

สาขาเพชรบุรี

45,47 ถ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 032-410302
โทรสาร 032-410303
E-mail : Phetchaburi@smebank.co.th

สาขาประจวบคีรีขันธ์

197 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 032-604431-3
โทรสาร 032-604434
E-mail : PrachuapKhiriKhan@smebank.co.th

ข 2-251/27-28 ถ.นครนายก-รังสิต ต.นครนายก
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 037-316161-2
โทรสาร 037-316164
E-mail : NakhonNayok@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 24

458/14-15 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7025830-2
โทรสาร 02-7025833
E-mail : Zoneoffice24@smebank.local

สาขาสมุทรปราการ

458/14-15 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7025830-2
โทรสาร 02-7025833
E-mail : SamutPrakan@smebank.co.th

สาขาพระประแดง

105/11 หมู่ที่ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 02-4628433-5
โทรสาร 02-4628436
E-mail : PhraPradaeng@smebank.co.th

ส�ำนักงานเขต 23

497 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. 02-1729680-2
โทรสาร 02-1729683
E-mail : Zoneoffice23@smebank.local
รายงานประจ�ำปี 2561
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ส�ำนักงานเขต 25

35/119 หมู่ที่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทมิตร
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 039-324562-3
โทรสาร 039-313216
E-mail : Zoneoffice25@smebank.local

สาขาจันทบุรี

35/119 หมู่ที่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทมิตร
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 039-324562-3
โทรสาร 039-313216
E-mail : Chanthaburi@smebank.co.th

สาขาปราจีนบุรี

173/7-8 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 037-216818-9, 037-216838
โทรสาร 037-216820
E-mail : PhrachinBuri@smebank.co.th

สาขาสระแก้ว

318, 320 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทร. 037-421974-6
โทรสาร 037-421977
E-mail : SaKaeo@smebank.co.th

สาขาตราด

28/4-5 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.กระแจะ
อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทร. 039-523-244, 039-523-162
โทรสาร 039-523656
E-mail : Trat@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 26

51/15-16 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-144051,3
โทรสาร 038-144052
E-mail : Zoneoffice26@smebank.local

สาขาชลบุรี

51/15-16 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-285630-1, 038-784171
โทรสาร 038-784172
E-mail : ChonBuri@smebank.co.th
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สาขาพัทยา

245/155-156 หมู่ที่ 9 ถ.พัทยาสาย 3
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 038-416805-7
โทรสาร 038-416808
E-mail : Pattaya@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 27

สมุทรสงคราม

129/11-12 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034-723661-2
โทรสาร 034-723663
E-mail : SamutSongkhram@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 29

51/32 หมู่ที่ 3 ถ.สาย 36 ต.ทับมา อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
โทร. 038-617219
โทรสาร 038-617220
E-mail : Zoneoffice27@smebank.local

238/116-117 หมูท่ ี่ 1 ถ.ชนเกษม (ถ.ในลึกตัดใหม่)
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-600327
โทรสาร 077-600326
E-mail : Zoneoffice29@smebank.local

สาขาระยอง

สาขาสุราษฎร์ธานี

51/32 หมู่ที่ 3 ถ.สาย 36 ต.ทับมา อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
โทร. 038-622221, 038-622258,
038-622367
โทรสาร 038-621191
E-mail : Rayong@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 28

927/302-303 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-811479-80
โทรสาร 034-811481
E-mail : Zoneoffice28@smebank.local

สาขาสมุทรสาคร

927/302-303 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-811479-80
โทรสาร 034-811481
E-mail : SamutSakhon@smebank.co.th

238/116-117 หมูท่ ี่ 1 ถ.ชนเกษม (ถ.ในลึกตัดใหม่)
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-600329-30, 381
โทรสาร 077-600391
E-mail : SuratThani@smebank.co.th

สาขาเกาะสมุย

115/25-26 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 077-427286-7, 077-427282
โทรสาร 077-427446
E-mail : KoSamui@smebank.co.th

สาขาชุมพร

25/46-47 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. 077-501646, 077-506879
โทรสาร 077-506880
E-mail : Chumphon@smebank.co.th

สาขาระนอง

999/1-2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 077-826501-3
สาขาอ้อมน้อย
219/1277-1278 หมูท่ ี่ 12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย โทรสาร 077-826504
E-mail : Ranong@smebank.co.th
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 02-8128785-6
โทรสาร 02-8128787
E-mail : AomNoi@smebank.co.th

รายงานประจ�ำปี 2561
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ส�ำนักงานเขต 30

ส�ำนักงานเขต 32

ส�ำนักงานเขต 34

32/175-176 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-215757-8
โทรสาร 076-215755
E-mail : Zoneoffice30@smebank.local

2/1-2 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-342690-2
โทรสาร 075-342670
E-mail : Zoneoffice32@smebank.local

400/47-48 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 073-450801-2
โทรสาร 073-450803
E-mail : Zoneoffice34@smebank.local

สาขาภูเก็ต

สาขานครศรีธรรมราช

สาขาปัตตานี

สาขาพังงา

47/1 หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ชะมาย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075-424300-2
โทรสาร 075-424303
E-mail : ThungSong@smebank.co.th

277-279 ถ.เปรมจิตต์-สุรพันธ์ ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
โทร. 073-224458-9
โทรสาร 073-224460
E-mail : Yala@smebank.co.th

สาขาพัทลุง

สาขานราธิวาส

32/175-176 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-217009, 076-218268,
076-214719
โทรสาร 076-355929
E-mail : Phuket@smebank.co.th

68/9-10 หมู่ที่ 3 ถ.พังงา-ทับปุด ต.ถ�้ำน�้ำผุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 076-460778-9
โทรสาร 076-460780
E-mail : Phang-nga@smebank.co.th
ส�ำนักงานเขต 31

3/9 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075-217911-2
โทรสาร 075-217913
E-mail : Zoneoffice31@smebank.local

สาขาตรัง

3/9 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075-217911-2
โทรสาร 075-217913
E-mail : Trang@smebank.co.th

สาขากระบี่

50/6-7 ถ.กระบี่-เขาทอง ต.ปากน�้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
โทร. 075-621076
โทรสาร 075-621102
E-mail : Krabi@smebank.co.th

สาขาสตูล

483/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.ยนตรการก�ำธร ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 074-725190-1
โทรสาร 074-725192
E-mail : Satun@smebank.co.th

2/1-2 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-357301-3
โทรสาร 075-357304
E-mail : NakhonSiThammarat@smebank.co.th

สาขาทุ่งสง

284/7-8 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
โทร. 074-616214-5, 074-616253
โทรสาร 074-616254
E-mail : Patthalung@smebank.co.th

400/47-48 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 073-450801-2
โทรสาร 073-450803
E-mail : Pattani@smebank.co.th

สาขายะลา

153/8-9 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000
โทร. 073-532752-4
โทรสาร 073-532751
E-mail : Narathiwat@smebank.co.th

ส�ำนักงานเขต 33

434 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 074-247712-3
โทรสาร 074-247714
E-mail : Zoneoffice33@smebank.local

สาขาหาดใหญ่

434 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 074-247451-3
โทรสาร 074-247454
E-mail : Hatyai@smebank.co.th

สาขาสงขลา

20/60-61 หมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 074-380333 , 380033 , 380035
โทรสาร 074-380071
E-mail : Songkhla@smebank.co.th
รายงานประจ�ำปี 2561
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310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน
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โทร 0 2265 3000 โทรสาร 0 2265 4000

