
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

•  ณ ไตรมาส 3/2560 มกี าไรสทุธ ิจ านวน 24 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส
เดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 462 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ0.95 มคีา่ใชจ้า่ยรวม จ านวน 
1,086 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ จ านวน 43 ลา้นบาท       
มรีายไดร้วม จ านวน 1,545 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้       
รอ้ยละ 0.05 เนือ่งจากมรีายไดด้อกเบีย้ทางการเงนิลดลง 394 ลา้นบาท รายได ้
คา่ท าเนยีมและบรกิารลดลง 103 ลา้นบาท และมรีายไดด้อกเบีย้สทุธลิดลง         
205ลา้นบาท 

•  การปลอ่ยสนิเชือ่ของ ธพว. ในไตรมาสที ่3/2560 สามารถปลอ่ยสนิเชือ่ไดส้งู
กวา่เป้าหมาย มอีตัราสนิเชือ่ปลอ่ยใหมต่อ่เป้าหมายรอ้ยละ 82 โดยสามารถปลอ่ย
สนิเชือ่ไดจ้ านวน 9,163 ลา้นบาท จากเป้าหมาย 7,500 ลา้นบาท 

•  ธพว. มจี านวนเงนิฝากในไตรมาส 3/2560 จ านวน 86,459 ลา้นบาท         
เพิม่ขึน้จากไตรมาสทีแ่ลว้ จ านวน 7,545.68 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.56 

•  ในไตรมาส 3/2560 ธพว. มเีงนิใหส้นิเชือ่ จ านวน 99,989 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 0.09 มคีา่เผือ่หนีส้ญูและสงสยัจะสญู
จ านวน 435 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 3.63 

• ธพว. มจี านวนเงนิฝากในไตรมาส 3/2560 จ านวน 86,459 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากไตรมาสเดยีวกนัในปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 0.14 มสีนิทรัพยร์วม จ านวน 107,789      
ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 0.09 มหีนีส้นิรวมจ านวน 
98,239 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 0.08 อยา่งไร   
ก็ตาม ธพว. ยังคงมผีลขาดทนุสะสมอยูท่ี ่6,183 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ทีนุรวม 
จ านวน 9,550 ลา้นบาท 

 

สงักดั : กระทรวงกำรคลงัและกระทรวงอตุสำหกรรม 
ประธำนกรรมกำร :  นำยสมชำย หำญหริญั 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำยลวรณ แสงสนทิ 
                                 นำยชำญวทิย ์นำคบรุ ี
กรรมกำรผูจ้ดักำร : นำยมงคล ลลีำธรรม 
CFO : - 
จ ำนวนพนกังำน : 1,801 คน 
Website :   www.smebank.co.th   

ท่ีมา : งบการเงินก่อนสอบทาน ของ ธพว.  

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
 

ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย (ธพว.)   

ประจ ำไตรมำส 3 ปี 2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ก.ย. 60) 

 

• SOD: มุง่สรำ้งวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มใหเ้ขม้แข็ง โดยใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิควบคูไ่ปกบักำรเสรมิสรำ้งองคค์วำมรู ้
และเรง่รดักำรแกไ้ขปญัหำ กำรบรหิำรจดักำร 

 

รำยไดร้วม และ คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 

 

เป้ำหมำยและสนิเชือ่ปลอ่ยใหม ่
 

 

2559
     9M/59      

(ม.ค. - ก.ย. 59)

     9M/60       

(ม.ค. - ก.ย. 60)
%Chg ก.ค.-ก.ย.59   ก.ค.-ก.ย.60  %Chg   เม.ย.-ม.ิย.60  %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิใหส้นิเชือ่ 93,765         91,898             99,980               8.79% 91,898             99,980            0.09 93,560.00       6.86%

สนิทรัพย์รวม 101,140       99,336             107,789             8.51% 99,336             107,789          0.09 100,681.19     7.06%

เงนิรับฝาก 74,132         75,679             86,459               14.24% 75,679             86,459            0.14 78,913.32       9.56%

หนีส้นิรวม 92,643         91,112             98,239               7.82% 91,112             98,239            0.08 91,160.40       7.76%

ทนุรวม 8,497           8,224                9,550                 16.12% 8,224                9,550               0.16 9,520.79          0.31%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 6,251-           6,532-                6,183-                 -5.34% 6,532-                6,183-               -0.05 (6,210.40)        -0.44%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดด้อกเบีย้/ทางการเงนิ 5,440           4,099                2,880                 -29.73% 1,357                963                  -0.29 971.48             -0.86%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 324               320                   158                     -50.77% 130                   27                    -0.79 55.20               -50.96%

รายไดร้วม 6,146           4,697                4,487                 -4.47% 1,623                1,545               -0.05 1,515.23          1.96%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้/ทางการเงนิ 1,853           1,434                785                     -45.27% 442                   254                  -0.43 259.11             -2.11%

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 76                 80                     50                       -38.11% 34                     18                    -0.46 11.31               62.13%

คา่ใชจ้า่ยรวม 4,077           2,965                3,183                 7.35% 1,043                1,086               0.04 1,147.95          -5.40%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 2,654           2,666                2,096                 -21.39% 915                   710                  -0.22 712.32             -0.39%

คา่เผือ่หนีส้ญูและสงสัยจะสญู 411               317                   1,247                 293.41% 94                     435                  3.63 374.53             16.23%

ก าไรสทุธิ 1,659           1,415                57                       -95.95% 486                   24                    -0.95 (7.11)                -438.35%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 759               1,052                569                     -46% 374                   191                  -0.49 182.24             5.00%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 81                 1                        7                         1196% 0                        -                   -1.00 1.00                  -100.00%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล -                -                    -                      -                    -                   5.47                  

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 23                 23                     23                       23                     23                    23.05               

NPL 17,904         18,983             18,017               -5% 18,983             18,017            -0.05 17,323.00       4.01%

เป้าหมายการปลอ่ยสนิเชือ่ 35,000         26,250             22,500               -14% 8,750                7,500               -0.14 7,500.00          0.00%

สนิเชือ่ปลอ่ยใหม่ (ไม่รวม Turnover) 34,621         26,253             25,020               -5% 9,774                9,163               -0.06 10,023.98       -8.59%

อัตราการสนิเชือ่ใหม่ตอ่เป้าหมายฯ (%) 99% 100% 90% -10% 112% 82% -0.27 133.65% -38.76%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 1.68% 1.94% 0.07% 3.91% 0.09% -0.03%

ROE 27.70% 33.85% 0.85% 21.87% 1.07% -0.60%

NIM 3.65% 10.74% 3.63% 7.37% 3.79% 2.83%

2,663           2,666                2,842                 915                   991                  712.32             

98,622         49,668             107,789             49,668             107,789          100,738.24     

BIS/ภาระเงนิค ้าประกันตอ่เงนิกองทนุ 11.37% 16.39% 11.09% 16.39% 11.09% 11.08%

8,993           6,885                8,504                 6,885                8,504               8,993.00          

40,140         42,000             76,708               42,000             76,708            81,133.00       

19.06% 20.66% 18.02% 20.66% 18.02% 17.80%

11                 11                     10                       11                     10                    9.57

หน่วย: ลา้นบาท

D/E (เทา่)

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ

สนิทรัพย์เฉลีย่

เงนิกองทนุ

สนิทรัพย์เส ีย่ง

NPL ตอ่สนิเชือ่คงคา้ง (%)



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
• มผีลประกอบการก าไรสทุธ ิของไตรมาส 3/2560 จ านวน 24 ลา้นบาท  
• มรีายไดร้วมในไตรมาส 3/2560 จ านวน 1,545 ลา้นบาท และมคีา่ใชจ้่ายรวม 
จ านวน 1,086 ลา้นบาท 

• BIS Ratio อยูท่ีร่อ้ยละ 11.09 ม ีNPLs ตอ่สนิเชือ่คงคา้งรอ้ยละ 18.02 
• มสีนิเชือ่ปลอ่ยใหมว่งเงนิไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท จ านวน 9,163 ลา้นบาท       
ม ีNPLs จ านวน 18,017 ลา้นบาท 

 

ขอ้เสนอแนะ 

• ธพว. ควรเรง่ด าเนนิการใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผน
ยทุธศาสตรฟ้ื์นฟ ูและป้องกนัการตกชัน้เพิม่ขึน้ของ NPLs ในอนาคต
อยา่งเขม้งวด รวมทัง้บรหิารจัดการ NPLs Re Entry 

• ธพว. ควรเรง่ในการตดิตาม และด าเนนิการในการจัดหาหรอืเพิม่สดัสว่น
แหลง่เงนิทนุระยะยาวอืน่ๆ เพือ่แกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่ง และ Maturity 
Mismatch พรอ้มทัง้พัฒนาระบบ IT เพือ่รองรับภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ 

• ธพว. ตอ้งมุง่เนน้สนิเชือ่รายยอ่ยทีไ่มเ่กนิวงเงนิ 15 ลา้นบาท ตาม
นโยบายรัฐบาล ทัง้นีเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ตาม
วตัถปุระสงคก์ารจัดตัง้ ทีก่ าหนดไว ้และเรง่รัดตดิตามคดคีวามตา่งๆ  

 

ผูจ้ดัท ำ : นำงสำวสรุรีตัน ์โคตรสมบตั ิ
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั :นำงสำวสธุำวรรณ ศกัด ิโ์กศล  
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2134 
วนัทีจ่ดัท ำ : 19 มนีำคม 2561 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 

เงนิกองทนุ สนิทรพัยเ์สีย่ง และ BIS  

 

ก ำไรสทุธ ิและก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 

 

ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย (ธพว.)   

ประจ ำไตรมำส 3 ปี 2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ก.ย. 60) 

 

• ในไตรมาส 3/2560 ธพว. ม ีNPLs จ านวน 18,017 ลา้นบาททัง้นี ้ในชว่ง
เดอืน ม.ค. – ก.ย. 60 สามารถปรับปรงุโครงสรา้งหนีแ้ละตดิตามช าระคนืได ้
จ านวน 7,686 ลา้นบาท เฉลีย่เดอืนละ 854 ลา้นบาท นอ้ยกวา่การตกชัน้หนี ้  
ทีม่เีฉลีย่เดอืนละ 867 ลา้นบาท สามารถปลอ่ยสนิเชือ่ใหมไ่ด ้จ านวน 9,163 
ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่เป้าหมายทีต่ัง้ไวท้ี ่7,500 ลา้นบาท มลีกูหนีต้กชัน้เป็น
หนี ้NPLs ของสนิเชือ่ทีป่ลอ่ยใหม ่จ านวน 9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 
ของสนิเชือ่ปลอ่ยใหม ่
 

• ในไตรมาส 3/2560 ธพว. มเีงนิกองทนุจ านวน 8,504 ลา้นบาท สนิทรัพย์
เสีย่ง 76,708 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ ีBIS รอ้ยละ 11.09  
 

• เมือ่เปรยีบเทยีบ NPLs กบัเงนิใหส้นิเชือ่คงคา้งของ ธพว. พบวา่ ในไตรมาส 
3/2560 มเีทา่กบัรอ้ยละ 18.02 ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัเมือ่ปีทีแ่ลว้ทีม่ี
จ านวนรอ้ยละ 20.66 
 

• ไตรมาสที ่3/2560 ธพว. มคีา่ใชจ้า่ยพนักงาน จ านวน 191 ลา้นบาท   
ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ จ านวน 183 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 0.49 

• ณ ไตรมาส 3/2560 มผีลการด าเนนิงานโครงการตา่งๆ ดังนี ้โครงการ 
Policy Loan มยีอดเบกิจา่ย จ านวน 13,595 ลา้นบาท 4,409 ราย วงเงนิ
คงเหลอื 1,069 ลา้นบาท โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่า (SME 
Transformation Loan) (มาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs 
ผา่นโครงการสนิเชือ่ SME Transformation Loan) เพือ่ชว่ยเหลอื
ผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ดร้ับผลกระทบดา้รเศรษฐกจิทีท่ าใหก้จิการมปัีญหา
ขาดสภาพคลอ่ง ใหส้อดรับกบันโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลีย่นธรุกจิสู่

ยคุอตุสาหกรรม 4.0 ซึง่มยีอดเบกิจา่ย จ านวน 10,030 ลา้นบาท 2,795 ราย 
และ ณ ไตรามาส 3/2560 มสีดัสว่น NPLs ตอ่สนิเชือ่คงคา้ง รอ้ยละ 18.02  

NPLs เปรยีบเทยีบเงนิใหส้นิเชือ่คงคำ้ง 

 

•  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 

• สนิเชือ่ดอกเบีย้ต า่ (SME Transformation Loan) กรอบวงเงนิ 15,000 ลา้นบาท ชดเชยดอกเบีย้ รอ้ยละ 2 ระยะเวลา 3 ปี  

 
 


