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ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย (ธสน.) 
ประจ ำปีบญัช ี2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

 

• SOD: มุง่สง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ เพือ่เพิม่ศกัยภำพในกำรสง่ออก น ำเขำ้ และกำรลงทนุระหวำ่งประเทศ 

 

• สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 58 มจี ำนวน 78,139 ลำ้นบำท เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับ ณ สิน้ปี 57 ลดลงจ ำนวน 202 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 0.26 โดยรำยกำร
หลักทีล่ดลงคอืรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงนิสทุธ ิ

• หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 58  มจี ำนวน 59,321 ลำ้นบำท เมือ่เปรยีบเทยีบกับ  
ณ สิน้ปี 57 ลดลงจ ำนวน 1,148 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.90 โดยรำยกำรหลักที่
ลดลงคอืรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงนิสทุธ ิ

• ทนุรวม ณ สิน้ปี 58 มจี ำนวน 18,818 ลำ้นบำท เมือ่เปรยีบเทยีบกับ  
ณ สิน้ปี 57 เพิม่ขึน้จ ำนวน 946 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5.29 อันเนือ่งมำจำกมกี ำไร
สะสมเพิม่มำกขึน้ 

• ก ำไรสทุธเิพิม่ข ึน้ โดย ณ สิน้ปี 58 ธสน. มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 1,520 ลำ้นบำท                         
เมือ่เปรยีบเทยีบกับ ณ สิน้ปี 57 แลว้ เพิม่ขึน้จ ำนวน 4 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 
0.27 โครงสรำ้งรำยไดส้ว่นใหญม่ำจำก รำยไดด้อกเบีย้สทุธ ิและรำยได ้
คำ่ธรรมเนยีมและบรกิำรสทุธ ิ 

• เงนิกองทนุตำมกฎกระทรวง ณ สิน้ปี 58 ธสน. สำมำรถด ำรงอัตรำสว่น
เงนิกองทนุตอ่สนิทรัพยเ์สีย่งรอ้ยละ 24.04 สงูกวำ่ทีก่ฎกระทรวงก ำหนดไว ้                     
(ไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 8.00) เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย จำก ณ สิน้ปี 57 ทีม่อีัตรำสว่น
เงนิกองทนุตอ่สนิทรัพยเ์สีย่งรอ้ยละ 21.44 และอัตรำสว่นเงนิกองทนุ 
ตอ่ภำระผกูพันทีเ่กดิจำกกำรรับประกันควำมเสีย่งรอ้ยละ 110.86 สงูกวำ่ที่
กฎกระทรวงก ำหนดไว ้(ไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 20.00) 

เปรยีบเทยีบอตัรำก ำไรสทุธ ิ

ที่มา : งบการเงินก่อนตรวจสอบของ ธสน. 

สงักดั : กระทรวงกำรคลงั 
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หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

สนิเชือ่แยกตำมประเภท  

หน่วย: ลำ้นบำท

2554 2555 2556 2557 2558 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิใหส้นิเชือ่ (ไม่รวมดอกเบีย้คำ้งรับ) 54,119         66,676         67,527         73,168         73,540         0.51%

สนิทรัพย์รวม 74,109         74,522         75,736         78,341         78,139         -0.26%

เงนิฝำก 7,818           7,103           5,727           5,494           6,277           14.25%

หนีส้นิรวม 58,831         58,355         58,623         60,469         59,321         -1.90%

ทนุรวม 15,278         16,167         17,112         17,872         18,818         5.29%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 2,476           2,889           4,311           5,069           6,017           18.69%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดด้อกเบีย้ 2,836           3,250           3,242           3,442           3,294           -4.28%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 564              536              414              650              489              -24.84%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 748              1,180           648              262              102              -61.12%

รายไดร้วม 4,137           4,966           4,304           4,354           3,885           -10.78%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 1,074           1,165           1,033           986              875              -11.22%

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 112              119              99               84               80               -4.39%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 761              916              671              922              777              -15.66%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,946           2,200           1,804           1,991           1,733           -12.99%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 1,762           2,085           2,209           2,456           2,419           -1.50%

คำ่เผือ่หนีส้ญูและสงสัยจะสญู 1,586           1,667           597              846              632              -25.36%

ก าไรสทุธิ 605              1,099           1,316           1,516           1,520           0.27%

อืน่ๆ 605              

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 523              535              541              555              578              4.25%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 225              208              30               237              66               -72.32%

NPL 3,340           2,812           2,942           4,086           3,993           -2.28%

เป้าหมายการปลอ่ยสนิเชือ่ 27,680         16,631         23,296         15,451         16,944         9.66%

สนิเชือ่ปลอ่ยใหม่ (ไม่รวม Turnover) 36,855         29,178         18,090         36,286         24,173         -33.38%

อัตราการใหส้นิเชือ่ใหม่ตอ่เป้าหมายฯ (%) 133% 175% 78% 235% 143% -39.25%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.85% 1.48% 1.75% 1.97% 1.94% -1.37%

ROE 4.01% 6.99% 7.91% 8.67% 8.29% -4.39%

NIM 2.48% 2.81% 2.94% 3.19% 3.09% -3.08%

BIS/ภาระเงนิค ้าประกันตอ่เงนิกองทนุ 23.58% 21.09% 21.45% 21.44% 24.04% 12.09%

6.17% 4.22% 4.36% 5.58% 5.43% -2.77%

3.85             3.61             3.43             3.38             3.15             -6.83%D/E (เทา่)

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%)



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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   สำขำสถำบนักำรเงนิ 

Industry Norm 

 

ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย 
ประจ ำปี 2558 (1 ม.ค. 58– 31 ธ.ค. 58) 

 

ทีม่ำ Industry Norm : ขอ้มลูเชงิสถติธินำคำรแหง่ประเทศไทย 
 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 
1. ธสน. มฐีำนะกองทนุทีแ่ข็งแกรง่ ( BIS Ratio สงูกวำ่มำตรฐำนขอ้ก ำหนด 
ตำมกฏกระทรวงกำรคลงั ซึง่ไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 8.00) 
2. ก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ โดย ณ สิน้ปี 58 ธสน. มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 1,520 ลำ้นบำท                         
เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 57 แลว้ เพิม่ขึน้จ ำนวน 4 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 0.27 
โครงสรำ้งรำยไดส้ว่นใหญม่ำจำก รำยไดด้อกเบีย้สทุธ ิและรำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำรสทุธ ิ 
3. แมผ้ลกำรด ำเนนิงำนของ ธสน. จะอยูใ่นระดบัดแีละมผีลก ำไรตอ่เนือ่งทกุปี                       
แตบ่ทบำทของ ธสน. ยังไมช่ดัเจนในกำรด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคก์ำรจัดตัง้ 
คอืเป็นธนำคำรเฉพำะกจิทีมุ่ง่เนน้เรือ่งกำรพฒันำสง่เสรมิกำรน ำเขำ้และสง่ออก  
โดยเฉพำะภำรกจิดำ้นกำรสง่เสรมิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศเพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัของผูป้ระกอบกำรไทย ยังไมม่ ีRoadmap ทีช่ดัเจน ซึง่รวมถงึกำรใหค้วำมรู ้
ทำงกำรเงนิ (Financial Literacy) และกำรพฒันำผูป้ระกอบกำร 

 ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
1. ธสน. ควรเพิม่บทบำทในดำ้น Financial literacy ใหก้บัผูป้ระกอบกำรรวมถงึ 
กำรพฒันำผูป้ระกอบกำร SMEs ใหม้ศีกัยภำพในกำรประกอบธรุกจิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
และควรศกึษำบทบำทกำรด ำเนนิงำนของ ธสน. ในตำ่งประเทศ เพือ่ปรับบทบำทของ 
ธสน. ใหส้ำมำรถเตมิเต็มชอ่งวำ่งทำงกำรเงนิในภำคกำรลงทนุระหวำ่งประเทศ 
2. ธสน. ควรเพิม่บทบำทกำรสง่เสรมิกำรลงทนุของไทยในตำ่งประเทศ และบรูณำกำร 
รว่มกบัหน่วยงำนอืน่อยำ่งเป็นรปูธรรม ในกำรสนับสนุนผูป้ระกอบกำรไทยในตำ่งประเทศ 
โดยเฉพำะในกลุม่ประเทศ CLMV  

Non-Performing Loan (NPL) 

  NPL BIS NIM ROA 

ธ. พาณิชย์ 2.69 % 16.98 % 2.62 % 1.17 % 

ธสน.  5.43 % 24.04 % 3.09 % 1.94 % 

• สนิเชือ่คงคำ้ง ณ สิน้ปี 58 มจี ำนวน 73,540 ลำ้นบำท เมือ่เปรยีบเทยีบกับ 
ณ สิน้ปี 57 เพิม่ขึน้จ ำนวน 372 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.51 โดย
แบง่เป็นสนิเชือ่ในประเทศ 46,477.18 ลำ้นบำท ผูป้ระกอบกำรตำ่งประเทศ 
24,972.57 ลำ้นบำท และองคก์รรัฐบำลตำ่งประเทศ 1,788.08 ลำ้นบำท 
 

• กำรปรบัโครงสรำ้งหนีท้ ีม่ปีญัหำ ณ สิน้ปี 58 และ ณ สิน้ปี 57 ธนำคำรมี
ยอดคงคำ้งตำมบัญชขีองลกูหนีท้ีไ่ดป้รับโครงสรำ้งหนี้แลว้จ ำนวน 30 รำย เป็นเงนิ 
521.83 ลำ้นบำท และจ ำนวน 27 รำย เป็นเงนิ 1,080.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ 

 
• ณ สิน้ปี 58 และสิน้ปี 57 ธสน. มคีำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูของเงนิใหส้นิเชือ่ทีตั่ง้ไว ้
แลว้ 5,615.54 ลำ้นบำท และ 4,609.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึง่สงูกวำ่เกณฑต์ำม
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้และคณุภำพหนีท้ีธ่นำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนด 
จ ำนวน 2,764.24 ลำ้นบำท และ 2,093.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ สำเหตทุีต่ัง้คำ่เผือ่
หนีส้งสัยจะสญูสว่นทีส่งูกวำ่เกณฑดั์งกลำ่วเนือ่งจำกธนำคำรพจิำรณำตัง้ตำมหลัก
ควำมรอบคอบ (Prudent Banking) 

 
• หนีท้ ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรำยได ้(NPLs) ณ สิน้ปี 58 มจี ำนวน 3,993 ลำ้นบำท 
   เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 57 ลดลงจ ำนวน 93 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.28 ท ำให ้
   มอีัตรำสว่น NPLs ตอ่สนิเงนิใหส้นิเชือ่ลดลง เป็นรอ้ยละ 5.43 
 
• อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ทัง้ในสว่นของอัตรำผลตอบแทนตอ่
สนิทรัพยเ์ฉลีย่ (ROA) ณ สิน้ปี 58 เทำ่กับรอ้ยละ 1.94 อัตรำผลตอบแทนตอ่
สว่นของทนุเฉลีย่ (ROE) เทำ่กับ 8.29 NIM อยูท่ีร่ะดับรอ้ยละ 3.09 เมือ่
เปรยีบเทยีบกับปี 57 ลดลงรอ้ยละ 0.10 เนือ่งจำกกำรปรับอัตรำดอกเบีย้
นโยบำยทีล่ดลง 

 
 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปี 2558 

 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวสุดำรตัน ์ รตันบุรำนนท ์
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ ๓ 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั :นำงสำวปิยวรรณ ลำ่มกจิจำ  
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-9 ตอ่ 2134 
วนัทีจ่ดัท ำ : 31 ธนัวำคม 2558 

น ำ้หนัก 

(ร้อยละ)

เป้ำหมำย

(ระดับ 5)

ผลกำรด ำเนินงำน

(1 ม.ค.58-30 ม.ิย.58)

1 ผลกำรประเมนิกระบวนกำร/ระบบของรัฐวิสำหกจิ 40 282.5 n/a

2 ผลลัพธ์ 60

ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภณัฑ์และบริกำร

2.1 วงเงินอนุมติัสินเช่ือส ำหรับ 5 ผลิตภณัฑใ์หม่ 2,860 7,292

2.2 มลูคำ่ธุรกิจสะสมจำกบริกำรประกนักำรส่งออก (ไมน่ับรวม ปตท.) 59,557 31,216

2.3 จ ำนวนผูรั้บบริกำรประกนักำรส่งออกในปี 2558 (ไมน่ับรวม ปตท.) 266 207

2.4 จ ำนวนผูรั้บบริกำรประกนัควำมเส่ียงในกำรลงทุนในปี 2558 11 2

2.5 วงเงินอนุมติัส ำหรับบริกำรสินเช่ือ SMEs ท่ีอนุมติัใหม่ 14,000 14,221

2.6 จ ำนวนผูรั้บบริกำรสินเช่ือ SMEs ท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2558 400 186

2.7 วงเงินอนุมติัสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนกำรคำ้กำรลงทุนในกลุ่มประเทศ 

ใน AEC ท่ีอนุมติัใหม ่ในปี 2558
6,000 11,890

2.8 ยอดคงคำ้งเงินให้สินเช่ือ (Outstanding) 78,110 69,028

2.9 โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่

ผูป้ระกอบกำร(Value Chain)
5 n/a

ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ

2.10 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ควำมเขำ้ใจทำง

กำรเงินเพ่ือพฒันำและเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ให้กบัผูส่้งออก SMEs
5 n/a

ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด

2.11 อตัรำส่วนคำ่ใช้จ่ำยด ำเนินงำนต่อรำยไดสุ้ทธิจำก 

กำรด ำเนินงำน (Cost to Income)
23.54 27.45

ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร

2.12 ระดบัควำมผกูพนัต่อองคก์รของพนักงำน 4.2 n/a

ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร

2.13 อตัรำส่วนหน้ี NPLs ต่อสินเช่ือคงเหลือ(รวมหน้ีตดัจ ำหน่ำย) 
 9.8 12.00

2.14 จ ำนวน NPLs เดิมท่ีลดลง 800 275

2.15 จ ำนวน NPLs ท่ีเกิดข้ึนใหมใ่นปี 2558 600 700

ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร

2.16 กำรจดัส่งฐำนขอ้มลูให้กบักระทรวงกำรคลงั (Dataset) ครบถว้น n/a

2.17 กำรน ำส่งขอ้มลูเขำ้ระบบ GFMIS - SOE ไมถู่กปรับ

ลดคะแนน
n/a

ตัวช้ีวัด

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

• สง่เสรมิและสนับสนุนผูป้ระกอบกำร SMEs โดยกำรใหส้นิเชือ่ SMEs สง่ออกสบำยใจ และสนิเชือ่ SMEs คำ้ชำยแดน เพิม่เตมิจำกกำรใหบ้รกิำรสนิเชือ่ระยะสัน้และ 
   ระยะยำวตำมปกตขิอง ธสน. รวมทัง้พัฒนำองคค์วำมรูใ้หแ้กนั่กลงทนุในกำรเขำ้ไปลงทนุและท ำกำรคำ้ในตำ่งประเทศ โดยเฉพำะกำรคำ้กำรลงทนุใน AEC  
• สนับสนุนโครงกำรทีม่ผีลตอ่กำรพัฒนำเศรษฐกจิของประเทศ เชน่ โครงกำรดำ้นพลังงำนและพลงังำนทดแทน โลจสิตกิส ์กำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำน และ 
   สำธำรณูปกำรของประเทศ เป็นตน้ 
• บรูณำกำรควำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรด ำเนนิกจิกรรมสนับสนุนผูป้ระกอบกำร SMEs และผูป้ระกอบกำรทีต่อ้งกำรไปด ำเนนิธรุกจิกำรคำ้               
   กำรใหบ้รกิำร และกำรลงทนุใน AEC ทัง้ในดำ้นกำรเงนิและดำ้นทีม่ใิชก่ำรเงนิ เชน่ กระทรวงอตุสำหกรรม กระทรวงพำณชิย ์ส ำนักสง่เสรมิวสิำหกจิขนำดกลำง              
   และขนำดยอ่ม เป็นตน้ 


