
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

• ณ Q1/59 ธพว. มกี าไรสทุธ ิจ านวน 537 ลา้นบาท เนือ่งจากมรีายไดด้อกเบีย้/
ทางการเงนิเพิม่ขึน้ จ านวน 64 ลา้นบาท และมคีา่ใชจ้า่ยรวมลดลง จ านวน       
172 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัไตรเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้  

• ณ Q1/59  มสีนิทรัพยร์วม จ านวน 104,201 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส
เดยีวกนัของปี 58 คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 มเีงนิฝาก 80,544 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1 
ของปี 58 จ านวน 8,835 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9.89 ธพว. มผีลขาดทนุ
สะสม จ านวน 7,410 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้จ านวน 
1,414 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.02 มหีนีส้นิรวมลดลงจากไตรมาสเดยีวกนั       
ของปีทีแ่ลว้ จ านวน 2,527 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.52 

• ธพว. มคีา่ใชจ้า่ยพนักงาน เพิม่สงูขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2558 จ านวน    
47 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.03 ในขณะทีม่จี านวนพนักงานนอ้ยกวา่ไตรมาส
เดยีวกนัของปี 58 จ านวน 14 คนม ี

• มยีอดอนุมตัสินิเชือ่ ณ สิน้ไตรมาสแรก จ านวน 9,962 ลา้นบาท จากเป้าหมาย
จ านวน 8,750 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก ธพว. ปลอ่ยสนิเชือ่ใหมต่ามนโยบายรัฐ 
ไดแ้ก ่โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่า (Soft Loan) ระยะที ่2 และโครงการสนิเชือ่
ดอกเบีย้ต ่า (Policy Loan) 

• การบรหิารจัดการหนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้ณ สิน้ไตรมาสแรก ม ีNPLs จ านวน 
21,076 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.78 ของสนิเชือ่รวม ลดลงจากสิน้ปี 58 
จ านวน 2,376 ลา้นบาท (สิน้ปี 2558 อยูท่ีจ่ านวน 23,452 ลา้นบาท) 

 

 

สงักดั : กระทรวงการคลงัและกระทรวงอตุสาหกรรม 
ประธานกรรมการ :  นางสาลนิ ีวงัตาล 
กรรมการผูแ้ทน กค. : นางพรรณขนติตา บญุครอง 
                                 นายลวรณ แสงสนทิ 
กรรมการผูจ้ดัการ :  นายมงคล ลลีาธรรม 
CFO : - 
จ านวนพนกังาน :   1,541 คน 
Website :   www.smebank.co.th   

ท่ีมา : งบการเงินก่อนสอบทาน ของ ธพว.  

สาขาสถาบนัการเงนิ 
 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (ธพว.)   

ประจ าไตรมาส 1 ปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

 

• SOD: มุง่สรา้งวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขม้แข็ง โดยใหบ้รกิารทางการเงนิควบคูไ่ปกบัการเสรมิสรา้งองคค์วามรู ้
และเรง่รดัการแกไ้ขปญัหา การบรหิารจดัการ 

 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

 

เป้าหมายการแกไ้ข NPLs และทีแ่กไ้ขได ้
 

 

หน่วย: ลา้นบาท

2556 2557 2558
ม.ค. - ม.ีค.

 58

ม.ค. - ม.ีค. 

59
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับ 93,814            84,986         86,128          71,794        88,634         23.46%

สนิทรัพย์รวม 88,303            95,114         96,661          104,242      104,201        -0.04%

เงนิฝาก 75,854            82,615         75,955          89,379        80,544         -9.89%

หนีส้นิรวม 84,896            91,375         89,828          100,302      97,775         -2.52%

ทนุรวม 3,407              3,738           5,833            3,940         6,426           63.09%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 9,347-              9,024-           7,947-            8,824-         7,410-           -16.02%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดด้อกเบีย้/ทางการเงนิ 5,499              5,069           5,427            1,302         1,366           4.94%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 381                224              350               107            108              0.59%

รายไดร้วม 6,140              5,293           7,483            1,533         1,544           0.71%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้/ทางการเงนิ 2,551              2,366           2,713            698            506              -27.48%

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 71                  60                74                8                18                137.76%

คา่ใชจ้า่ยรวม 4,600              2,426           4,810            1,124         952              -15.31%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 2,948              2,703           2,714            604            859              42.21%

คา่เผือ่หนีส้ญูและสงสัยจะสญู 1,261              938              1,438            51              55                6.87%

ก าไรสทุธิ 407                334              1,235            357            537              50.35%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 1,331              1,075           1,261            275            322              17.03%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 70-                  1-                 11                4                -              -100.00%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล -                 -              -               -             -              -            

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 12                  98                65                -             49                -            

NPL/NPG 31,539            31,960         23,452          28,623        21,076         -26.37%

เป้าหมายการปลอ่ยสนิเชือ่ 27,255            35,242         40,000          10,000        8,750           -12.50%

สนิเชือ่ปลอ่ยใหม่ (ไม่รวม Turnover) 16,400            10,372         31,394          3,870         9,962           157.42%

อัตราการสนิเชือ่ใหม่ตอ่เป้าฯ (%) 60% 29% 78% 39% 114% 194.19%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.44% 0.36% 1.29% 1.42% 2.06%

ROE 8.77% 7.19% 26.24% 9.30% 10.36%

NIM 3.17% 2.95% 2.83% 2.41% 3.30%

2,948              2,703           2,714            604            859              

93,010            91,708         95,887          100,452      104,222        

BIS 6.40% 7.77% 13.64% 7.37% 13.14%

3,498              3,803           5,860            3,644         5,862           

54,643            48,930         42,955          49,462        44,601         

33.62% 37.61% 27.23% 28.95% 23.78%

25                  24                15                25              15                D/E (เทา่)

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ

สนิทรัพย์เฉลีย่

เงนิกองทนุ

สนิทรัพย์เส ีย่ง

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%)



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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สรปุผลการด าเนนิงาน 
• มผีลประกอบการก าไรสทุธ ิณ สิน้ไตรมาสแรก จ านวน 537 ลา้นบาท  
• มรีายไดร้วม 1,544 ลา้นบาท และมคีา่ใชจ้า่ยรวม 952 ลา้นบาท 
• BIS Ratio อยูท่ีร่อ้ยละ 13.14 เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 58 
• มสีนิเชือ่ปลอ่ยใหมว่งเงนิไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท จ านวน จ านวน 9,751      
ลา้นบาท เป็นจ านวนลกูหนี ้3,395 ราย ม ีNPLs จ านวน 21,076        
ลา้นบาท และปัจจบุนั ธพว. อยูใ่นขัน้ตอนการด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟ ู 

ขอ้เสนอแนะ 
• ธพว. ควรเรง่ด าเนนิการใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผน
ยทุธศาสตรฟ้ื์นฟ ูและป้องกนัการตกชัน้เพิม่ขึน้ของ NPLs ในอนาคต
อยา่งเขม้งวด 

• ธพว. ควรเรง่ในการตดิตาม และด าเนนิการในการจัดหาหรอืเพิม่สดัสว่น
แหลง่เงนิทนุระยะยาวอืน่ๆ เพือ่แกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่ง และ Maturity 
Mismatch   

• ธพว. ตอ้งมุง่เนน้สนิเชือ่รายยอ่ยทีไ่มเ่กนิวงเงนิ 15 ลา้นบาท             
ตามนโยบายรัฐบาล ทัง้นีเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs              
ตามวตัถปุระสงคก์ารจัดตัง้ทีก่ าหนดไว ้
 

ผูจ้ดัท า: นางสาวสรุรีตัน ์โคตรสมบตั ิ
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั :นางสาวสธุาวรรณ ศกัดิโ์กศล  
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-9 ตอ่ 2134 
วนัทีจ่ดัท า :  30 มถินุายน 2559 

•  ให ้ธพว. ปลอ่ยสนิเชือ่ใหเ้ฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ในวงเงนิไมเ่กนิรายละ 15 ลา้นบาท สนิเชือ่ทีป่ลอ่ยใหม ่ 
จะตอ้งม ีNPLs ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

• โครงการ Policy Loan วงเงนิรวม 15,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี วงเงนิสนิเชือ่ไมเ่กนิ 30 ลา้นบาทตอ่ราย ชดเชยดอกเบีย้ 
รอ้ยละ 3 ของเงนิใหส้นิเชือ่ 15 ลา้นบาทแรก 

• โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต า่ (Soft Loan) เพือ่เป็นทนุหมนุเวยีนใหแ้กผู่ป้ระกอบการ SMEs ระยะที ่2 วงเงนิ 50,000 ลา้นบาท  

 

สาขาสถาบนัการเงนิ 

จ านวนพนกังานและคา่ใชจ้า่ยพนกังาน 

 

ผลการด าเนนิงานปี 2558 

 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (ธพว.)   

ประจ าไตรมาส 1 ปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

 

 

• BIS ณ Q1/59 เทา่กบัรอ้ยละ 13.14 ลดลงจากสิน้ปี 2558 ทีม่อียู ่      
รอ้ยละ 13.64 โดยมเีงนิกองทนุ 5,862 ลา้นบาท และสนิทรัพยเ์สีย่ง 
44,601 ลา้นบาท ทัง้นี ้ธพว. ไดร้ับยกเวน้การค านวณความเสีย่งโครงการ
ภาครัฐทีม่มีตคิณะรัฐมนตรรีองรับ 
 

• Net Interest Margin (NIM) เทา่กบัรอ้ยละ 3.30 เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัในปีทีแ่ลว้ทีม่จี านวนรอ้ยละ 2.41 ธพว. มทีนุเรอืนหุน้ทัง้สิน้    
16,381 ลา้นบาท 
 

• ธพว. ก าหนดเป้าหมายการปลอ่ยสนิเชือ่ในปี 59 จ านวน 35,000            
ลา้นบาท โดยเรง่รัดปลอ่ยตามโครงการรัฐตอ่เนือ่งจากการด าเนนิงาน              
ในปี 58 โดยมุง่เนน้ไปทีโ่ครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่า Policy Loan นับแต ่     
เริม่โครงการ (ก.ค. 58) จนถงึปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการสนใจตดิตอ่แลว้ 
จ านวน9,196 ราย วงเงนิรวม 34,266 ลา้นบาท และไดอ้นุมตัสินิเชือ่ไปแลว้ 
จ านวน 3,415 ราย วงเงนิอนุมตัริวม 10,034 ลา้นบาท เบกิจา่ยแลว้      
จ านวน 3,050 ราย จ านวน 8,889 ลา้นบาท 
 

• ผลการด าเนนิงานของ ธพว. ณ สิน้ไตรมาสแรกสามารถปลอ่ยสนิเชือ่ใหม่
ไดร้วมจ านวน 9,962 ลา้นบาท เฉลีย่เดอืนละ 3,321 ลา้นบาท ในจ านวนนี้
เป็นกลุม่ลกูหนีป้ลอ่ยใหมท่ีม่วีงเงนิไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท จ านวน 9,751      
ลา้นบาท เป็นจ านวนลกูหนี ้3,395 ราย  
 

• การด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรฟ้ื์นฟกูจิการของ ธพว. ณ Q1/59                 
ในภาพรวมมผีลการด าเนนิการทีด่ขี ึน้เมือ่เทยีบกบัเป้าหมายที ่ธพว.          
ไดต้ัง้ไว ้ทัง้เรือ่งการปลอ่ยสนิเชือ่ใหม ่และการแกไ้ขหนี ้NPLs แตอ่ยา่งไร 
ก็ตามถงึ ธพว. จะมผีลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้แตก่็ยังคงมผีลขาดทนุสะสมอยู ่  
เป็นจ านวนมาก 
 

 

ตัวช้ีวัด
ร้อยละ

(ร้อยละ)
ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้

1. ความสามารถในการบริหาร NPLs
   1.1 NPLs คงเหลอืสิน้ปี
   1.2 NPLs ทีเ่พ่ิมข้ึนระหว่างปี
   1.3 NPLs ทีล่ดลงระหว่างปี

10
8
7




23,452.00
7,694.00
16,202.00

1.0000
1.0000
1.0000

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้       
สทุธจิากการด าเนินงาน

10 66.85 1.0000

3. เงินใหส้นิเช่ือลกูค้ารายยอ่ยทีม่ีการเบกิ    
จ่ายเงินใหส้นิเช่ือ (วงเงินไม่เกิน 15 ลบ.)

10 29,630.00 1.0000

4. การบริหารความเสีย่ง 10 2.80 2.8000
5. การควบคุมภายใน 10 3.00 3.0000
6. ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนฟ้ืนฟู
   ของธนาคารและตามข้อสงัเกตของธนาคาร
   แหง่ประเทศไทย

20 1.8230 1.8230

7. การบริหารจัดการสารสนเทศ 5 3.35 3.3500
8. การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs รายยอ่ย 10 5 5.0000

2.0621คะแนนรวม


