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

 

• SOD:  เป็นกลไกการระดมเงนิออมและการลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่สนับสนุนทางการเงนิแกป่ระชาชน   
และผูป้ระกอบการตามหลักศาสนาอสิลาม โดยมฐีานะการเงนิทีม่ั่นคง 

 

 
 ในปีนี ้ธอท. ขาดทนุสทุธ ิ4,594 ลบ. ในขณะที ่ปี 2557 ขาดทนุสทุธจิ านวน 9,545 ลบ. 
สาเหตหุลกัมาจาก ธอท. มคีา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ านวน 4,556 ลบ. ลดลงจากปี 2557  
รอ้ยละ 105.95 หรอืลดลงจ านวน 4,827 ลบ. โดยมรีายละเอยีดของรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
ดงันี ้
- รายไดท้างการเงนิ 4,898 ลบ. ลดลงจาก ปี 2557 รอ้ยละ 4.73 หรอืลดลงจ านวน 231 ลบ. 
รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 257 ลบ. ลดลงจาก ปี 2557 รอ้ยละ 38.34 หรอืลดลง
จ านวน 99 ลบ. และรายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 42 ลบ. ลดลงจาก ปี 2557 รอ้ยละ 
14.48 หรอืลดลงจ านวน 7 ลบ.  

- คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 2,875 ลบ. ลดลงจาก ปี 2557 รอ้ยละ 16.85 หรอืลดลงจ านวน  
   484 ลบ. คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมและบรกิาร 33 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ปี 2557 รอ้ยละ 6.08 หรอื
เพิม่ขึน้จ านวน 2 ลบ. และคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 2,327 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ปี 2557 
รอ้ยละ 0.95 หรอืเพิม่ขึน้จ านวน 22 ลบ.  โดยสว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงาน
จ านวน 980 ลบ.                                                                                                    

 NPF 48,060 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ปี 2557 รอ้ยละ 0.38 หรอืเพิม่ขึน้จ านวน 184 ลบ. โดยสว่น
ใหญเ่ป็น NPF ทีเ่กดิจากธรุกจิอตุสาหกรรมการผลติจ านวน 15,953 ลบ. บรกิารดา้น
อสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่ และบรกิารทางธรุกจิจ านวน 7,830 ลบ. และธรุกจิคา้สง่และคา้ปลกี
จ านวน 7,491 ลบ.  

 หนีส้นิ 104,941 ลบ. ลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 12.98 หรอืลดลงจ านวน 6,914 ลบ. เนือ่งจาก            
- เงนิรับฝาก 99,530 ลบ. ลดลงจาก ปี 2557 รอ้ยละ 12.38 หรอืลดลงจ านวน 12,325 ลบ.                       
โดยแบง่เงนิฝากแยกตามศาสนาไดด้งันี ้

   แยกตามจ านวนรายทัง้หมด 762,746 ราย เป็นลกูคา้ทีนั่บถอืศาสนาอสิลามจ านวน   
   434,766 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57 ของจ านวนลกูคา้เงนิฝากทัง้หมด และลกูคา้ทีไ่มไ่ด ้ 
   นับศาสนาอสิลามจ านวน 327,980 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43 ของจ านวนลกูคา้เงนิฝากทัง้หมด  
แยกตามจ านวนเงนิ ทัง้หมด 99,530 ลบ. เป็นเงนิฝากลกูคา้ทีนั่บถอืศาสนาอสิลามจ านวน    
14,330 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.40 ของจ านวนเงนิฝากทัง้หมด และเงนิฝากลกูคา้ที ่
ไมไ่ดนั้บศาสนาอสิลามจ านวน 85,200 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 85.60 ของจ านวนเงนิฝากทัง้หมด 

 ขำดทนุ 4,592 ลบ. 

 

เงนิใหส้นิเชือ่แยกตำมประเภท 
 

 

NPF แยกตำมประเภท  

 

หน่วย: ลา้นบาท

2556 2557 2558  %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิใหส้นิเชือ่ (ไมร่วมรายไดค้า้งรับ) 108,257          110,314          98,721            -11.74%

สนิทรัพยร์วม 116,720          109,701          91,505            -19.89%

เงนิฝาก 99,894            111,855          99,530            -12.38%

หนีส้นิรวม 116,071          118,563          104,941          -12.98%

ทนุรวม 649                -8,862 -13,436 n.a

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม -10,075 -19,620 -24,215 n.a

ผลการด าเนนิงาน

รายไดด้อกเบีย้/ทางการเงนิ 6,034             5,129              4,898              -4.73%

รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 383                356                257                -38.34%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 83                  49                  42                  -14.48%

รายไดร้วม 6,500             5,534              5,197              -6.47%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้/ทางการเงนิ 3,408             3,359              2,875              -16.85%

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมและบรกิาร 37                  31                  33                  6.08%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 2,682             2,305              2,327              0.95%

คา่ใชจ้า่ยรวม 6,126             5,695              5,235              -8.79%

รายไดท้างการเงนิสทุธิ 2,627 1,770 2,023              12.50%

คา่เผือ่หนีส้ญูและสงสยัจะสญู -2,329 9,383 4,556              -105.95%

ก าไรสทุธิ 2,702 -9,545 -4,594 n.a

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 1,335             1,040              980                -6.15%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 18                  13                  13                  2.36%

NPF 32,120            47,876            48,060            0.38%

สนิเชือ่ปลอ่ยใหม ่ 7,932             5,444              4,634              -17.49%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 2.25% -8.43% -4.57%

ROE -256.40% n.a 41.21%

NIM 2.18% 1.56% 2.01%

2,627             1,770              2,023              

120,311          113,211          100,603          

BIS/ภาระเงนิค ้าประกนัตอ่เงนิกองทนุ 1.87% -12.81% -21.35%

1,552             8,594-              13,446-            

82,995            67,114            62,974            

29.67% 43.40% 48.68%

179                13-                  8-                    

รายไดท้างการเงนิสทุธิ
สนิทรัพยเ์ฉลีย่

เงนิกองทนุ
สนิทรัพยเ์สีย่ง

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%)
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นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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 ปี 2558 ธอท. สามารถแกไ้ขหนี ้NPF ได ้จ านวน 15,179 ลบ. โดยเป็นกลุม่ลกูหนีป้ระเภท 
Corporate and SMEs ทีม่วีงเงนิตัง้แต ่20 ลบ. ขึน้ไป จ านวน 20,775 ลบ. และกลุม่
ลกูหนีป้ระเภท Corporate and SMEs ทีม่วีงเงนิ ตัง้แต ่200 ลบ. ขึน้ไป จ านวน 20,775  

   ทัง้นี ้ในปี 2558 ธอท. มเีป้าหมายแกไ้ขหนี ้NPF จ านวน 22,275 ลบ. 
 ในปี 2558 ธอท. มเีป้าหมายปิดสาขาจ านวน 22 สาขา สามารถปิดไดแ้ลว้เสร็จทัง้  
   22  สาขา ซึง่ลดงบประมาณไดจ้ านวน 41.51 ลบ. โดยสาขาทีเ่ป็นสาขาทีม่ ี  
   คา่ใชจ้า่ยสงู  และไมส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิของ ธอท.  
 ในปี 2558 ธอท. ไดม้กีารตัง้ส ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพือ่รองรับความเสยีหาย    
   ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จ านวน 29,885.77 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 62.18 ของหนีด้อ้ยคณุภาพ 
 ในปี 25 58 ธอท. มเีงนิใหส้นิเชือ่โครงการตามนโยบายรฐั ทีไ่ดร้ับเงนิอดุหนุน 

   จากรัฐบาล และไมไ่ดร้ับเงนิอดุหนุนแตใ่หค้วามชว่ยเหลอืดา้นตน้ทนุทางการเงนิ  
   โดยมโีครงการตามนโยบายทีไ่ดร้ับเงนิอดุหนุนจากรัฐบาล มทีัง้หมด 3 โครงการ ทัง้นี ้  
   ไดร้ับเงนิอดุหนุนจ านวนรวมจ านวน 47.68 ลบ. และยอดเงนิอดุหนุนสะสมตัง้แต ่
    ปี 2555 – ปัจจบุนัรวมเป็นจ านวน 306.46 ลบ. โดยมรีายละเอยีดโครงการดงันี ้ 
     1.โครงการสนิเชือ่สง่เสรมิผูป้ระกอบอาชพีใหบ้รกิารรถสาธารณะในพืน้ที ่5 จังหวดั 
        ชายแดนใต ้โดยไดร้ับเงนิชดเชยในปี 2558 จ านวน 34.69 ลบ. และไดร้ับสะสม 
        ตัง้แตเ่ริม่โครงการจ านวน 262.75 ลบ.  
     2.โครงการแผนยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนและชมุชนในพืน้ที ่5 จังหวดั 
         ชายแดนภาคใตปี้ 2555 – 2559 ซึง่มจี านวน 12 โครงการยอ่ยภายใตโ้ครงการ   
         ดงักลา่วโดยไดร้ับเงนิชดเชยในปี 2558 จ านวน 12.83 ลบ. และไดร้ับสะสม    
         ตัง้แตเ่ริม่โครงการจ านวน 41.71 ลบ.  
     3.โครงการพกัหนีเ้กษตรกรรายยอ่ยและประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยทีม่หีนีค้งคา้งไมเ่กนิ  
        500,000 บาท (ลกูหนีด้)ี โดยไดร้ับเงนิชดเชยในปี 2558 จ านวน 162.77 ลบ.  
        และไดร้ับสะสมตัง้แตเ่ริม่ โครงการจ านวน 1.99 ลบ.   
 
   
       
 
 
 

ผูจ้ดัท ำ: สรุสัวด ีเจะ๊หมดั 
ส ำนกั : บรหิำรหลกัทรพัยข์องรฐั 
ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่ :นำงสำวสธุำวรรณ  ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0   9  5  0-  ตอ่  131 
วนัทีจ่ดัท ำ : 30 มนีำคม 2558 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 

ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย (ธอท.)  

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

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

 

 

 

 

 
สรปุการด าเนนิงานโดยรวม 
 ในปีนี ้ธอท. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุจ านวน 4,594 ลบ. ซึง่ขาดทนุนอ้ยกวา่ปี 2557   
   จ านวน 4,951 ลบ. โดยสาเหตหุลกัมาจากคา่เผือ่สงสยัจะสญูและหนีส้ญูทีล่ดลงถงึ 
    รอ้ยละ 105.95 ประกอบกบัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิทีล่ดลงดว้ย  
    
 NPF ในปีนีส้งูขึน้จากปี 57 รอ้ยละ 0.38 โดยแบง่เป็น NPF 
    
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ  
 ธอท. ควรเรง่ลดสว่นคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิงานตอ่รายไดส้ทุธ ิโดยการลดสดัสว่น NPF  
   เพือ่ใหร้ายไดจ้ากการใหส้นิเชือ่เพิม่ขึน้ รวมถงึมุง่เนน้ลกูคา้รายยอ่ยเพือ่ลดตน้ทนุเงนิฝาก 
 ธอท. ควรมุง่เนน้การในการเพิม่ลกูคา้มสุลมิ ทัง้สนิเชือ่และเงนิฝาก เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม 
   วตัถปุระสงคก์ารจัดตัง้ 
 ธอท. ควรมกีารบรหิารจัดการ NPF ทัง้ NPF เดมิทีม่อียู ่และแนวทางป้องกนั NPF  
   ทีจ่ะเกดิใหมใ่นอนาคต รวมถงึพจิารณาการอนุมตัสินิเชือ่ดว้ยความระมดัระวงั 
 ธอท. ควรมแีผนทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการเพิม่จ านวนลกูคา้มสุลมิ โดยใหมุ้ง่เนน้ดา้นสนิเชือ่  
  เนือ่งจากทีผ่า่นมา ธอท. เนน้เฉพาะดา้นเงนิฝาก รวมถงึ ตอ้งเรง่สรา้งความเชือ่มัน่ 
  ใหเ้กดิขึน้ในสงัคมมสุลมิ 
  

 

 
 

สนิเชือ่ตำมโครงกำรสนบัสนนุสงัคมและชุมชนมสุลมิ 

 

ผลการด าเนนิงานเบือ้งตน้ 
 

ทีม่า Industry Norm : ขอ้มลูเชงิสถติธินาคารแหง่ประเทศไทย 
 

  NPLs/NPF BIS NIM ROA 

ธ. พาณิชย์ 2.69% 16.98% 2.62% 1.17% 

ธอท. 48.68% -21.35% 2.01% -4.57% 

โครงการ จ านวนเงนิ (ลบ.) จ านวนราย

1. แผนยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนและชุมชนในพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 100.23 1,554

   1.1 โครงการสนิเชือ่รากหญา้ IBANK ตามแผนยกระดบัฯ 0.05 1

   1.2 โครงการสนิเชือ่รากหญา้ IBANK ตามแผนยกระดบัฯ 52.09 888

   1.3 โครงการสนิเชือ่เพือ่โครงการพฒันาอาชพีของรฐัตามแผนยกระดบัฯ 0.59 13

   1.4 โครงการสนิเชือ่เครือ่งแตง่กายมสุลมิตามแผนยกระดบัฯ 7.9 116

   1.5 โครงการสนิเชือ่อาหารฮาลาลรายยอ่ยตามแผนยกระดบัฯ 33.45 526

   1.6 โครงการสนิเชือ่เพือ่พฒันาสถานศกึษา ตามแผนยกระดบัฯ 5 2

   1.7 โครงการสนิเชือ่บคุลากรทางการศกึษา ตามแผนยกระดบัฯ 1.15 8

2. โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่ป้ระกอบกจิการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(Soft Loan) 108.82 44

3. โครงการสนิเชือ่สง่เสรมิผูป้ระกอบอาชพีใหบ้รกิารรถสาธารณะในพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 3.63 10

4. โครงการสนบัสนนุทางการเงนิโดยน าสทิธใินบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์ 4.97 10

5. SMEs และ OTOP 0.25 2

รวม 217.9 1,620

1. ความสามารถในการบรหิาร NPF

    1.1 NPF คงเหลอื 1.0000 0.1500

    1.2 NPF ทีเ่พิม่ข ึน้ 1.0000 0.0800

    1.3 NPF รายใหญล่ดลง 1.0000 0.0700

2. คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานตอ่รายไดส้ทุธจิากการด าเนนิงาน 2.6988 0.0700

3. จ านวนลกูคา้มสุลมิทีเ่พ ิม่ข ึน้ 1.0000 0.1500

4. จ านวนสาขาทีปิ่ด 5.0000 0.2500

5. การบรหิารความเสีย่ง 3.0160 0.3016

6. การควบคมุภายใน 3.0204 0.3020

7. ความส าเร็จในการด าเนนิงานคามแผนฟ้ืนฟขูองธนาคาร 4.5000 0.0900

คะแนรวม

เกณฑว์ดัการด าเนนิงาน คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนถว่งน ้าหนัก

2.4735


