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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

• ฐำนะกำรเงนิของธนำคำรออมสนิ ณ สิน้ปี 58 เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 57 มสีนิทรพัย์
รวมจ ำนวน 2,404,416 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.43 โดยมเีงนิใหส้นิเชือ่ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรับ
จ านวน 1,659,528 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.37 หนีส้นิจ านวน 2,252,661 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
6.66 ขณะทีเ่งนิฝากมจี านวน 2,058,139 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.41 

• ผลประกอบกำรในปี 58 ธนำคำรออมสนิมกี ำไรสทุธ ิ22,699 ลบ. สงูกวำ่ในปี 57         
รอ้ยละ 2.10 รายไดร้วมมจี านวน 111,908 ลบ. ลดลงจากปี 56 เล็กนอ้ยทีร่อ้ยละ 0.73 
คา่ใชจ้า่ยรวมมจี านวน 81,166 ลบ. ลดลงจากปี 56 ทีร่อ้ยละ 5.41 และหนีส้ญูและสงสยั 
จะสญูมจี านวน 8,043 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 56 รอ้ยละ 71.56 ส าหรับรายไดด้อกเบีย้มจี านวน 
103,815 ลบ. ลดลงรอ้ยละ 2.94 และรายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิารมจี านวน 5,022 ลบ. 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.81 

• โครงกำรทีส่ ำคญั 

• โครงกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิแกผู่ป้ระกอบกจิกำรใน 3 จงัหวดัชำยแดน
ภำคใต ้โดยธนาคารด าเนนิการแทน ธปท. ตัง้แต ่1 ก.ย. 53 ระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 
วนัที ่31 ธ.ค. 57 ตอ่มาคณะรัฐมนตรเีห็นชอบใหข้ยายระยะเวลาโครงการอกี 3 ปี ตัง้แต ่
วนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.01  
ตอ่ปี ณ วนัที ่31 ธ.ค. 58 ธนาคารมยีอดเบกิใชจ้ านวน 12 ราย จ านวนเงนิ 17,977.15 ลบ. 

• โครงกำรสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ำ่เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใหแ้กผู่ป้ระกอบกำรวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SMEs) ธนาคารไดใ้หส้นิเชือ่กบัธนาคารพาณชิยแ์ละสถาบนั
การเงนิเฉพาะกจิทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ วงเงนิโครงการ 100,000 ลบ. โดยคดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
0.10 ตอ่ปี เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป้ระกอบการ SMEs เฉพาะการปลอ่ยสนิเชือ่ใหม ่โดยมี
เงือ่นไขไมใ่ห ้Refinance หนีเ้ดมิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.00 ตอ่ปี ไมเ่กนิ 7 ปี ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 58 มยีอดเบกิใชจ้ านวน 19 ราย จ านวนเงนิ 97,395.52 ลบ. 

 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

ธนำคำรออมสนิ 
ประจ ำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 
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2556 2557 2558 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิใหส้นิเชือ่ (ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 1,539,385    1,605,487    1,659,528    3.37%

สนิทรัพย์รวม 2,174,666    2,259,197    2,404,416    6.43%

เงนิฝาก 1,879,425    1,952,503    2,058,139    5.41%

หนีส้นิรวม 2,040,042    2,111,917    2,252,661    6.66%

ทนุรวม 134,624       147,280       151,754       3.04%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 132,201       142,004       148,144       4.32%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดด้อกเบีย้ 105,620       106,955       103,815       -2.94%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 4,124          4,452          5,022          12.81%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 191-             1,319          3,070          132.74%

รายไดร้วม 109,553       112,726       111,908       -0.73%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 51,713         51,301         45,749         -10.82%

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 383             444             432             -2.65%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 33,908         34,062         34,985         2.71%

คา่ใชจ้า่ยรวม 86,004         85,807         81,166         -5.41%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 53,907         55,654         58,066         4.33%

คา่เผือ่หนีส้ญูและสงสัยจะสญู 4,467          4,688          8,043          71.56%

ก าไรสทุธิ 19,082         22,231         22,699         2.10%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 18,082         19,033         19,678         3.39%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 143 147 104 -29.52%

เงนิน าสง่ 12,746         13,023         13,382         2.76%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ

NPL 19,191         24,635         30,872         25.32%

เป้าหมายการปลอ่ยสนิเชือ่ 1,678,309    879,650       736,744       

สนิเชือ่ปลอ่ยใหม่ (ไม่รวม Turnover) 1,300,000    889,396       615,516       

อัตราการสนิเชือ่ใหม่ตอ่เป้าหมายฯ (%) 77% 101% 84%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.92% 1.00% 0.97%

ROE 14.17% 15.09% 14.96%

NIM 2.61% 2.51% 2.49%

53,907         55,654         58,066         

2,068,904    2,216,932    2,331,806    

BIS/ภาระเงนิค ้าประกันตอ่เงนิกองทนุ 10.56% 11.11% 10.80%

123,410       133,555.71 135,835.64

1,169,000    1,201,800    1,257,653.11

1.14% 1.37% 1.61%

15.15          14.34          14.84          D/E (เทา่)

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ
สนิทรัพย์เฉลีย่

เงนิกองทนุ
สนิทรัพย์เส ีย่ง

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%)



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• ผลประกอบกำรในปี 58 ธนำคำรออมสนิมกี ำไรสทุธ ิ22,699 ลบ. สงูกวำ่ในปี 57         
รอ้ยละ 2.10 โดยมสีาเหตสุ าคญัจากรายไดจ้ากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ 3,070 ลบ. 
ส าหรับหนีส้ญูและสงสยัจะสญูมจี านวน 8,043 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 57 ทีม่จี านวน 4,688 
ลบ. รายไดด้อกเบีย้สทุธแิละและรายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิารสทุธมิจี านวน 58,066 
ลบ. และ 4,590 ลบ. ตามล าดบั 

• เงนิกองทนุ ณ สิน้ ธ.ค.58 มจี ำนวน 135,835 ลบ. ท าใหอ้ตัราสว่นเงนิกองทนุตอ่
สนิทรัพยเ์สีย่ง (BIS ratio) อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 10.80 สงูกวา่เกณฑค์วามมัน่คงทีธ่นาคาร
แหง่ประเทศไทยก าหนดก าหนดทีร่อ้ยละ 8.5 

• หนีท้ ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรำยได ้ณ สิน้ ธ.ค.58 มจี ำนวน 30,872 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 
57 รอ้ยละ 25.32 และคดิเป็นรอ้ยละ 1.61 ของเงนิใหส้นิเชือ่ ขณะทีท่รัพยส์นิรอการขาย 
ณ สิน้ปี 58 จ านวน 1,986 ลบ. ลดลงจาก ณ สิน้ปี 57 รอ้ยละ 3.87 

• อตัรำสว่นเงนิใหส้นิเชือ่ตอ่เงนิฝำก ณ สิน้ปี 58 เทำ่กบัรอ้ยละ 92.83 สงูกวา่  
ณ สิน้ปี 57 ทีเ่ทา่กบัรอ้ยละ 82.23 ซึง่สนิเชือ่ทีม่สีดัสว่นสงูสดุเป็นสนิเชือ่เพือ่พฒันากลุม่
อาชพี รองลงมาเป็นเงนิใหส้นิเชือ่เคหะ และสนิเชือ่สวสัดกิารตามล าดบั ขณะทีเ่งนิฝาก
สว่นใหญเ่ป็นเงนิฝากออมทรพัย ์และสลากออมสนิและพนัธบตัร 

• สว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้ (NIM) ในปี 58 เทำ่กบัรอ้ยละ 2.49 ต ำ่กวำ่ในปี 57 
เล็กนอ้ย รายไดด้อกเบีย้สทุธมิจี านวน 58,066 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.33 จากฐานสนิเชือ่
และเงนิฝากทีส่งูขึน้ ขณะทีผ่ลตอบแทนสทุธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (ROA) ในปี 58 
เทำ่กบัรอ้ยละ 0.97 ลดลงจากปี 56 เล็กนอ้ย 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
ผลประกอบกำรในปี 58 ธนำคำรออมสนิมกี ำไรสทุธ ิ22,699 ลบ. สงูกวำ่ในปี 57         
รอ้ยละ 2.10 เนือ่งจากธนาคารมรีายไดจ้ากการด าเนนิงานทีส่งูขึน้ โดยในปี 58 ธนาคาร   
ออมสนิมอีตัรา NPL/เงนิใหส้นิเชือ่ อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 1.61 BIS ratio อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 
10.80  
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

• ธนาคารออมสนิควรเพิม่บทบาทในการปลอ่ยสนิเชือ่เศรษฐกจิฐานราก สนิเชือ่บคุคล      
รายยอ่ย และสนิเชือ่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทัง้นี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งตาม
แนวนโยบายของภาครัฐ 
• ธนาคารออมสนิควรเรง่รัดด าเนนิการก าหนดมาตรการในการตดิตามและแกไ้ขปัญหากรณี
การขยายตวัของสนิเชือ่พฒันากลุม่อาชพีทีม่แีนวโนม้สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
• ธนาคารออมสนิควรพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ  เพือ่ดงึดดูกลุม่ลกูคา้ในชว่งอาย ุ15 – 30 ปี 
• ธนาคารออมสนิควรด าเนนิการสรา้งความเขม้แข็งใหเ้งนิกองทนุของธนาคาร 
 
 
  
 
 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• โครงกำรตำมมำตรกำรสง่เสรมิควำมเป็นอยูใ่นระดบัหมูบ่ำ้น โดยกำรใหส้นิเชือ่กองทนุหมูบ่ำ้นและชุมชนเมอืง (กองทนุฯ) ทีไ่ดร้ับการจัดชัน้เป็น
กองทนุระดบั A และ B จากส านักงานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาต ิกองทนุฯ ละไมเ่กนิ 1 ลบ. วงเงนิธนาคาร 30,000 ลบ. ระยะเวลาช าระเงนิกู ้
ไมเ่กนิ 7 ปี  นับจากวนัลงนามในนติกิรรมสญัญาและตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ตอ่มาไดม้มีตใิหข้ยายระยะเวลาของ
โครงการฯ ในการยืน่ค าขอกูแ้ละท านติกิรรมสญัญาใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่31 ม.ีค. 59 หรอืภายในกรอบวงเงนิทีก่ าหนดแลว้แตอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่ถงึกอ่น 
อตัราดอกเบีย้ 0 ตอ่ปี ปีที ่3-7 อตัราดอกเบีย้เทา่กบัตน้ทนุทางการเงนิบวกดว้ยรอ้ยละ 1 ตอ่ปี โดย ณ วนัที ่31 ธ.ค. 58 มกีองทนุฯ เขา้รว่มโครงการ
คงเหลอื 21,316 ราย จ านวนเงนิ 21,139.52 ลบ. 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 
 

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

เงนิรบัฝำกแยกตำมประเภท 

 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวธนวรรณ  ชำ้งเผอืก 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวสธุำวรรณ ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2129 
วนัทีจ่ดัท ำ :  30 ธนัวำคม 2558 

BIS NPL/สนิเชือ่ NIM L/D Ratio

คา่เฉลีย่ธนาคารพาณชิยไ์ทย 16.98 2.69 2.62 107.32

ธนาคารออมสนิ 10.80 1.61 2.56 92.83
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