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  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

• ฐำนะกำรเงนิของธนำคำรออมสนิ ณ สิน้ปี 59 เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 58  
มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 2,509,588 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.37 โดยมเีงนิใหส้นิเชือ่
ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรับจ านวน 1,557,990 ลบ. ลดลงรอ้ยละ 4.37 หนี้สนิจ านวน 
2,339,181 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.84 ขณะที่เงินฝากมีจ านวน 2,137,341 ลบ. 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.85 

• ผลประกอบกำรในปี 59 ธนำคำรออมสนิมกี ำไรสุทธ ิ25,946 ลบ. สูงกว่ำ 
ในปี 58 รอ้ยละ 14.31 รายไดร้วมมจี านวน 108,928 ลบ. ลดลงจากปี 58 เล็กนอ้ย
ทีร่อ้ยละ 2.66 ค่าใชจ้่ายรวมมจี านวน 77,450 ลบ. ลดลงจากปี 58 ทีร่อ้ยละ 4.58 
และหนี้สูญและสงสัยจะสูญมจี านวน 9,548 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 58 รอ้ยละ 18.72 
ส าหรับรายไดด้อกเบี้ยมีจ านวน 103,815 ลบ. ลดลงรอ้ยละ 2.94 และรายได ้
คา่ธรรมเนยีมและบรกิารมจี านวน 5,344 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.40 

• โครงกำรทีส่ ำคญั 

คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 รับทราบการด าเนินมาตรการ
สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนและมาตรการประชารัฐเพื่อแกไ้ขปัญหาหนี้ส ิน
ประชาชนภายใตน้โยบายรัฐบาลของธนาคารออมสนิ โดยธนาคารออมสนิใหส้นิเชือ่
แก่ผูป้ระกอบอาชพีอสิระรายย่อยทั่วไปเพือ่เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบ
อาชพี แกปั้ญหาและบรรเทาความเดอืนรอ้นในการด ารงชพี และช าระหนี้สนิอืน่ๆ 
รวมทัง้ หนี้นอกระบบ และพักช าระหนี้ชั่วคราวหรอืขยายระยะเวลาช าระหนี้เพือ่ลด
ภาระรายจ่าย 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

ธนำคำรออมสนิ 
ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 
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เงนิใหส้นิเชือ่แยกตำมประเภทธุรกจิ 

 

เงนิฝำกและสนิเชือ่คงคำ้ง 

 

สงักดั: กระทรวงกำรคลงั 
ประธำนกรรมกำร:  นำยกลุศิ  สมบตัศิริ ิ
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นำยประภำศ  คงเอยีด 
นำยสทุธชิยั  สงัขมณี  นำยพพิฒัน ์ ขนัทอง 
ผูอ้ ำนวยกำร: นำยชำตชิำย พยหุนำวชียั 
CFO: นำยวทิยั  รตันำกร 
จ ำนวนพนกังำน: 15,653 คน 
Website: www.gsb.or.th  

หน่วย: ลา้นบาท

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิใหส้นิเชือ่ (ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 1,605,487   1,659,528     1,557,990     -6.12%

สนิทรัพย์รวม 2,259,197   2,404,416     2,509,588     4.37%

เงนิฝาก 1,952,503   2,058,139     2,137,341     3.85%

หนีส้นิรวม 2,111,917   2,252,661     2,339,181     3.84%

ทนุรวม 147,280      151,754         170,407         12.29%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 142,004      148,144         161,168         8.79%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดด้อกเบีย้ 106,955      103,815         98,885           -4.75%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 4,452           5,022             5,344             6.40%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 1,319           3,070             4,699             53.07%

รายไดร้วม 112,726      111,908         108,928         -2.66%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 51,301         45,749           40,337           -11.83%

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 444              432                 528                 22.22%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ 34,062         34,985           36,585           4.57%

คา่ใชจ้า่ยรวม 85,807         81,166           77,450           -4.58%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 55,654         58,066           58,547           0.83%

คา่เผือ่หนีส้ญูและสงสัยจะสญู 4,688           8,043             9,548             18.72%

ก าไรสทุธิ 22,231         22,699           25,946           14.31%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 19,033         19,678           19,109           -2.89%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 147 104 185 78.09%

เงนิน าสง่ 13,023         13,382           13,000           -2.85%

NPL 24,635         30,872           38,720           25.42%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 1.00% 0.97% 1.06%

ROE 15.09% 15.18% 16.11%

NIM 2.51% 2.49% 2.38%

BIS/ภาระเงนิค ้าประกันตอ่เงนิกองทนุ 11.11% 10.80% 11.54%

1.37% 1.61% 2.04%

14.34           14.84             13.73             D/E (เทา่)

NPL ตอ่เงนิใหส้นิเชือ่ (%)



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• ผลประกอบกำรในปี 59 ธนำคำรออมสนิมกี ำไรสุทธ ิ25,946 ลบ. สูงกว่ำในปี 58         
รอ้ยละ 14.31 โดยมสีาเหตสุ าคัญจากรายไดจ้ากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ 1,629 ลบ. 
ส าหรับหนี้สญูและสงสัยจะสูญมจี านวน 9,548 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 58 ทีม่จี านวน 8,043 ลบ. 
รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิและรายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธมิจี านวน 58,547 ลบ. และ 
5,344 ลบ. ตามล าดบั 

• เงนิกองทุน ณ สิน้ ธ.ค.58 มจี ำนวน 146,918 ลบ. ท าใหอ้ัตราส่วนเงนิกองทุน 
ต่อสนิทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) อยู่ที่ระดับรอ้ยละ 11.54 สูงกว่าเกณฑค์วามมั่นคง 
ทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดก าหนดทีร่อ้ยละ 8.5 

• หนีท้ ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรำยได ้ณ สิน้ ธ.ค.59 มจี ำนวน 38,720 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 
58 รอ้ยละ 25.42 และคดิเป็นรอ้ยละ 2.04 ของเงนิใหส้นิเชือ่ เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้เดอืน
ธนัวาคม 2558 รอ้ยละ 0.43  

• อตัรำส่วนเงนิใหส้นิเชือ่ตอ่เงนิฝำก ณ สิน้ปี 59 เท่ำกบัรอ้ยละ 88.02 ลดลงจาก  
ณ สิน้ปี 58 ทีเ่ทา่กบัรอ้ยละ 92.83 ซึง่สนิเชือ่ทีม่สีดัสว่นสงูสดุเป็นสนิเชือ่เพือ่พัฒนากลุม่
อาชพี รองลงมาเป็นเงนิใหส้นิเชือ่เคหะ และสนิเชือ่สวัสดกิารตามล าดับ ขณะทีเ่งนิฝาก
สว่นใหญเ่ป็นสลากออมสนิและพนัธบตัร และเงนิฝากออมทรัพย ์

• สว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้ (NIM) ในปี 59 เท่ำกบัรอ้ยละ 2.51 สูงกว่ำในปี 58 
เล็กนอ้ย รายไดด้อกเบี้ยสุทธิมีจ านวน 58,547 ลบ. เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.83 ขณะที่
ผลตอบแทนสุทธติอ่สนิทรพัยเ์ฉลีย่ (ROA) ในปี 59 เทำ่กบัรอ้ยละ 1.06 เพิม่ขึน้ 
จากปี 58 เล็กนอ้ย 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
ผลประกอบกำรในปี 58 ธนำคำรออมสนิมกี ำไรสุทธ ิ25,946 ลบ. สูงกว่ำในปี 58         
รอ้ยละ 14.31 เนื่องจากธนาคารมรีายไดจ้ากการด าเนนิงานทีส่งูขึน้ โดยในปี 59 ธนาคารออมสนิ 
มอีตัรา NPL/เงนิใหส้นิเชือ่ อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 2.04 BIS ratio อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 11.54  
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

• ธนาคารออมสนิควรเรง่รัดด าเนนิการก าหนดมาตรการในการตดิตามและแกไ้ขปัญหากรณี
การขยายตัวของหนี้ที่ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(NPLs) ของสนิเชือ่กลุ่มลูกคา้ฐานราก และ 
สนิเชือ่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  
 

 
  
 
 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่าเพือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และโครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่าเพือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ระยะที ่2 ธนาคารไดใ้หส้นิเชือ่กบัธนาคารพาณชิยแ์ละสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ รวมวงเงนิโครงการ 150,000 ณ วนัที ่30 
ก.ย. 59 มยีอดเบกิใชต้ามโครงการทัง้สิน้เป็นจ านวนเงนิ 86,996.03 ลบ. และ 39,764.18 ลา้นบาท ตามล าดับ 

• โครงการมาตรการสง่เสรมิความเป็นอยูร่ะดับหมูบ่า้น ธนาคารไดใ้หส้นิเชือ่กับกองทนุหมู่บา้นและชมุชนเมอืง (กองทุนฯ) ทีไ่ดร้ับการจัดชัน้เป็นกองทุนระดับ A และ B กองทุนฯ ละไม่เกนิ 
1 ลบ. ในอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.00 ต่อปี (ปีที ่1-2) และ อัตราดอกเบีย้เท่ากับตอ้นทุนทางการเงนิบวกดว้ยรอ้ยละ 1.00 ต่อปี (ปีที ่3 - 7) ณ วันที ่30 ก.ย. 59 มยีอดสนิเชือ่จ านวน 
21,781.06 ลบ.   

• โครงการบา้นประชารัฐ ธนาคารใหส้นิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัยส าหรับประชาชน (Post Finance) วงเงนิโครงการ 20,000 ลบ. ณ วนัที ่30 ก.ย. 59 มยีอดสนิเชือ่จ านวน 3,106.67 ลบ. 
• โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่าชว่ยเหลอืชาวประมง “ประมงไทยกา้วไกลสูส่ากล” ธนาคารใหส้นิเชือ่เพือ่ชว่ยเหลอืชาวประมงทีไ่ดร้ับผลกระทบจากมาตรการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิ
กฎหมายในอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.00 (ปีที ่1) และรอ้ยละ 4.00 (ปีที ่2 - 7) ณ วนัที ่30 ม.ิย. 59 มยีอดสนิเชือ่จ านวน 110.04 ลบ. 

 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 
 

ธนำคำรออมสนิ 
ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

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 :  31 มนีำคม 2559 

BIS NPL/สนิเชือ่ NIM L/D Ratio

คา่เฉลีย่ธนาคารพาณชิยไ์ทย 17.44 3.00 2.76 108.66

ธนาคารออมสนิ 11.54 2.04 2.51 88.02


