
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

• ฐานะการเงนิของธนาคารออมสนิ ณ Q1/59 เปรยีบเทยีบกบั ณ Q1/58  มสีนิทรพัย์
รวมจ านวน 2,383,675 ลบ.  ลดลงรอ้ยละ 5.69 โดยมเีงนิใหส้นิเชือ่ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรับ
จ านวน 1,601,815 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.87 หนี้สนิจ านวน 2,235,440 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
5.80 ขณะทีเ่งนิฝากมจี านวน 2,016,823 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.42 

• ผลประกอบการใน Q1/59  ธนาคารออมสนิมกี าไรสทุธ ิ1,655 ลบ. ต า่กว่าใน Q1/58         
รอ้ยละ 44.65  รายไดร้วมมจี านวน 28,882 ลบ. สงูกวา่ใน Q1/58 รอ้ยละ 0.55 คา่ใชจ้่ายรวม        
มจี านวน 19,524 ลบ. ต ่ากวา่ใน Q1/58 รอ้ยละ 1.86 และหนี้สญูและสงสัยจะสูญมจี านวน  
7,703 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/58 รอ้ยละ 32.90 ส าหรับรายไดด้อกเบีย้มจี านวน 26,652 ลบ. 
ลดลงรอ้ยละ 0.13 และรายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารมจี านวน 1,237 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
11.84 

• โครงการทีส่ าคญั 

• โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแกผู่ป้ระกอบกจิการใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยธนาคารด าเนนิการแทน ธปท. ตัง้แต ่1 ก.ย. 53 โดยคณะรัฐมนตรไีดข้ยาย
ระยะเวลาสิน้สดุโครงการจากเดมิวนัที ่31 ธ.ค. 57 เป็น 31 ธ.ค. 60 โดยคดิดอกเบีย้ในอัตรา
รอ้ยละ 0.01 ตอ่ปี ณ วันที ่31 ม.ีค. 58 ธนาคารมยีอดเบกิใชจ้ านวน 12 ราย จ านวนเงนิ 
18,790 ลบ. 

• โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่ท้ ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากอุทกภยั ปี 2554 
ธนาคารไดใ้หกู้ต้ามโครงการดังกล่าวแลว้ วงเงนิ 59,652.01 ลบ. คดิดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 
3.00 ตอ่ปี ไมเ่กนิ 5 ปี หลงัจากนัน้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร ณ วนัที ่31 ม.ีค. 59 มลีกูหนี้
เขา้ร่วมโครงการคงเหลอืจ านวน 49,728 ราย จ านวนเงนิ 28,479.12 ลบ. (เงนิของธนาคาร
จ านวน 8,563.75 ลบ. และเงนิที ่ธปท. ใหธ้นาคารกูย้มืจ านวน 19,915.37 ลบ.) 

 

สาขาสถาบนัการเงนิ 
 

ธนาคารออมสนิ 

ประจ าปี 2559  (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 
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หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1+Q2) (Q1+Q2)

2556 2557 2558
ม.ค.-

ม.ีค. 58

ม.ค.-

ม.ีค. 59
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิใหส้นิเชือ่ (ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 1,539,385    1,605,487    1,659,528   1,588,037 1,601,815 0.87%

สนิทรัพย์รวม 2,174,959    2,259,197    2,404,416   2,255,408 2,383,676 5.69%

เงนิฝาก 1,879,425    1,952,503    2,058,139   1,913,129 2,016,823 5.42%

หนีส้นิรวม 2,040,334    2,111,917    2,252,661   2,112,875 2,235,440 5.80%

ทนุรวม 134,625       147,280       151,754      142,533 148,236 4.00%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 132,201       142,004       148,144      135,191 139,998 3.56%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดด้อกเบีย้ 105,620       106,955       103,815      26,686 26,652 -0.13%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 4,124            4,452            5,022           1,106 1,237 11.84%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 191-               3,719            3,070           931 994 6.72%

รายไดร้วม 109,553       115,126       111,908      28,723 28,882 0.55%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 51,713          51,301          45,749         11,762 12,611 7.22%

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 383               444               432              86 108 25.07%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 33,908          34,275          34,985         8,046 6,805 -15.42%

คา่ใชจ้า่ยรวม 86,004          86,020          81,166         19,894 19,524 -1.86%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 53,907          55,654          58,066         14,924 14,041 -5.92%

คา่เผือ่หนีส้ญูและสงสัยจะสญู 4,467            4,688            8,043           5,796 7,703 32.90%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 19,082          24,418          22,699         2,991 1,655 -44.65%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 18,082          19,033          19,678         4,860 3,668 -24.53%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 143 147 104 21 46 118.26%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 12,746          13,023          13,382         13,145 13,382             1.80%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ

NPL 19,191          24,635          30,872         32,853 42,024 27.92%

เป้าหมายการปลอ่ยสนิเชือ่ 1,678,309    879,650       736,744      120,000 114,500 -4.58%

สนิเชือ่ปลอ่ยใหม่ (ไม่รวม Turnover) 1,300,000    889,396       615,516      138,945 526,275 278.76%

อัตราการสนิเชือ่ใหม่ตอ่เป้าหมายฯ (%) 77.46% 101.11% 84% 115.8% 459.6% 296.96%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 1.10% 0.97% 0.13% 0.07%

ROE 14.17% 16.58% 14.96% 2.10% 1.12%

D/E (เทา่) 15.16            14.34            14.84% 14.82          15.08               

NIM 2.51% 2.49% 0.64% 0.61% 125043.45

BIS/ภาระเงนิค ้าประกันตอ่เงนิกองทนุ 10.56% 11.11% 10.80% 11.83% 11.45% 1119286.14

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%) 1.14% 1.37% 1.61% 1.86% 2.20%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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• ผลประกอบการใน Q1/59  ธนาคารออมสนิมกี าไรสุทธิ 1,655 ลบ. ต ่ากว่า 
ใน Q1/58  รอ้ยละ  โดยมสีาเหตมุาจากรายไดด้อกเบีย้ลดลง ส าหรับค่าเผือ่หนี้สูญ 
และสงสัยจะสูญมีจ านวน 7,703 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/58 ทีม่ีจ านวน 5,796 ลบ.  
รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิและรายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธมิจี านวน 14,041 ลบ. และ 
1,129 ลบ. ตามล าดบั 

• เงนิกองทุน ณ Q1/59  มจี านวน 145,215 ลบ. ท าใหอ้ัตราส่วนเงนิกองทุนต่อ
สนิทรัพยเ์สีย่ง (BIS ratio) อยู่ทีร่ะดับรอ้ยละ 11.45 สงูกวา่เกณฑค์วามมั่นคงทีธ่นาคาร
แหง่ประเทศไทยก าหนดก าหนดทีร่อ้ยละ 8.5 

• หนีท้ ีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได ้ณ Q1/59 มจี านวน  42,024 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 2.21  
ของเงนิใหส้นิเชือ่ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 57 ทีม่จี านวนรอ้ยละ 1.86  

• อตัราส่วนเงนิใหส้นิเชือ่ต่อเงนิฝาก ณ Q1/59  เท่ากบัรอ้ยละ  91.27 ต ่ากว่า  
ณ Q1/58 ทีเ่ท่ากับรอ้ยละ 83.00 ซึง่สนิเชือ่ทีม่สีัดส่วนสงูสุดเป็นสนิเชือ่เพือ่พัฒนา 
กลุม่อาชพี รองลงมาเป็นเงนิใหส้นิเชือ่เคหะ และสนิเชือ่สวัสดกิารตามล าดับ ขณะทีเ่งนิ
ฝากสว่นใหญเ่ป็นสลากออกสนิและพนัธบตัร และเงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ 

• สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ (NIM) ใน Q1/59  เทา่กบัรอ้ยละ 0.61  ลดลงจาก Q1/58 
เล็กนอ้ย รายไดด้อกเบี้ยสุทธิมีจ านวน 14,041 ลบ. ลดลงรอ้ยละ 5.92 ขณะที่
ผลตอบแทนสทุธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (ROA) ใน Q1/59 เทา่กบัรอ้ยละ 0.07 ลดลง
จาก Q1/58 เล็กนอ้ย 

สรปุการด าเนนิงาน  
ผลประกอบการใน Q1/59 ธนาคารออมสนิมกี าไรสุทธ ิ1,655 ลบ. ลดลงจาก 
Q1/58 รอ้ยละ 44.65 โดยมสีาเหตมุาจากรายไดด้อกเบีย้สทุธทิีล่ดลง และหนี้สญูและ
หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้ โดยใน Q1/59 ธ.ออมสนิมอีตัรา NPL/เงนิใหส้นิเชือ่ อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 
2.20 BIS ratio อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 11.83 
 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 

• ธนาคารออมสนิควรเพิม่บทบาทในการปล่อยสนิเชือ่เศรษฐกจิฐานราก สนิเชือ่บุคคล      
รายยอ่ย และสนิเชือ่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทัง้นี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามนวนโยบาย
ของภาครัฐธนาคารออมสนิควรเร่งรัดด าเนนิการก าหนดมาตรการในการตดิตามและแกไ้ข
ปัญหากรณีการขยายตวัของสนิเชือ่พฒันากลุม่อาชพีทีม่แีนวโนม้สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
 
 
  
 
 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
• โครงการตามมาตรการสง่เสรมิความเป็นอยูใ่นระดบัหมูบ่า้น โดยการใหส้นิเชือ่กองทนุหมูบ่า้นและชุมชนเมอืง (กองทนุฯ) ทีไ่ดร้ับการจัดชัน้เป็น
กองทนุระดบั A และ B จากส านักงานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาต ิกองทนุฯ ละไมเ่กนิ 1 ลบ. วงเงนิธนาคาร 30,000 ลบ. ระยะเวลาช าระเงนิกู ้
ไมเ่กนิ 7 ปี โดย ณ วนัที ่31 ม.ีค. 59 มกีองทนุฯ เขา้รว่มโครงการคงเหลอื  22,316 ราย จ านวนเงนิ 22,118.13 ลบ. 

• โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต า่เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใหแ้กผู่ป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และโครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต า่
เพือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใหแ้กผู่ป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  ระยะที ่2 ธนาคารไดใ้หส้นิเชือ่กับธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบัน
การเงนิเฉพาะกจิทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ  รวมวงเงนิโครงการ 150,000 ณ วันที ่31 ม.ีค. 59 มยีอดเบกิใชต้ามโครงการทัง้สิน้เป็นจ านวนเงนิ 98,656.66 ลบ. และ 
47,586.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สาขาสถาบนัการเงนิ 
 
 

ธนาคารออมสนิ 
ประจ าปี 2559  (1 ม.ค. 59– 31 ม.ีค. 59) 

เงนิรบัฝากแยกตามประเภท 

 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

ผูจ้ดัท า: นางสาวธนวรรณ  ชา้งเผอืก 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวสธุาวรรณ ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2129 
วนัทีจ่ดัท า :  31 กรกฎาคม 2559 

BIS NPL/สนิเชือ่ NIM L/D Ratio

คา่เฉลีย่ธนาคารพาณชิยไ์ทย 17.04 2.98 2.78 105.00

ธนาคารออมสนิ 11.45 2.20 2.28 91.27


