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สาขาสถาบนัการเงนิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย   

ไตรมาส 3 ประจ าปี 2554 (1 ก.ค. 54 – 30 ก.ย. 54) 

“มุง่สูก่ารเป็นธนาคารเพือ่การพฒันา SMEs อยา่งย ัง่ยนื โดยมธีรรมาภบิาล พนกังานด ี         
มคีณุภาพ และมวีนิยัการเงนิอยา่งเครง่ครดั” 

• มกี าไร 859 ลา้นบาท ในไตรมาสสาม ท าใหง้วดเกา้เดอืน ธพว. มกี าไรจ านวน 
689 ลา้นบาท จากทีข่าดทนุในสองไตรมาสแรก โดยใน 3Q54  ธพว. มกี าไรจาก
ธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศจ านวน 2,345 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  
อยา่งมากจาก 2Q54 ที ่ธพว. มกี าไรจากรายการดังกลา่วจ านวน 1.10 ลา้นบาท  

• ส ารองสนิเชือ่ตามเกณฑ ์IAS 39 ในเดอืนสงิหาคม 2554 โดยมยีอด      
การส ารองคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูในไตรมาสสามจ านวน 1,746 ลา้นบาท เป็นการตัง้
ส ารองคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูของสนิเชือ่ตามเกณฑ ์IAS 39 กอ่นสิน้สดุระยะเวลา
การผอ่นผันใหม้กีารส ารองตามเกณฑภ์ายในปี 2555 

• สนิทรพัยร์วมจ านวน 97,718 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2553 และ 2Q54 
จ านวน  9,098 และ 207 ลา้นบาท ตามล าดับ โดย ณ สิน้ไตรมาสมสีนิเชือ่คงคา้ง
จ านวน 94,911 ลา้นบาท ดอกเบีย้คา้งรับจ านวน 470 ลา้นบาท โดยหลังหักรายได ้
รอตัดบัญชแีละคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูแลว้ ธพว. มเีงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับ
สทุธจิ านวน 86,772 ลา้นบาท ทัง้นี ้สนิเชือ่คงคา้งเพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2553 
จ านวน 13,625 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.76 

• เงนิกองทนุตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานทีร่อ้ยละ 8.50 
โดย ณ สิน้ไตรมาส BIS Ratio อยูท่ ีร่อ้ยละ 6.80  

• ปลอ่ยกูโ้ครงการสนิเชือ่ฟ้ืนฟ ูSMEs หลงัภยัพบิตัปีิ 2554 ตามมต ิครม.  
เมือ่วันที ่20 กันยายน 2554 ในวงเงนิ 2,000 ลา้นบาท โดยใหกู้ไ้มเ่กนิ 1 ลา้นบาท
ตอ่ราย คดิอัตราดอกเบีย้กับผูกู้ร้อ้ยละ 6 ตอ่ปี และรัฐบาลชดเชยในอัตรารอ้ยละ 2 
ตอ่ปี มรีะยะปลอดช าระคนืเงนิตน้ไมเ่กนิ 2 ปี 

ทีม่า : งบการเงนิกอ่นสอบทาน ของ ธพว.  

หนีส้นิและสว่นของทนุ 

สนิทรพัย/์เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั 

Net Interest Margin (NIM) 

สนิเชือ่คงคา้ง และ NPL  

หน่วย: ลา้นบาท

2553
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งบดลุ

สนิทรัพย์รวม 88,620       85,271       97,718       14.60% 85,271       97,718       14.60%

เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรับ 75,520       73,178       86,772       18.58% 73,178       86,772       18.6%

เงนิลงทนุสทุธิ 4,849         6,730         6,207         -7.77% 6,730         6,207         -7.8%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 5,833         8,163         2,018         -75.28% 8,163         2,018         -75.3%

หนีส้นิรวม 82,731       80,338       91,139       13.45% 80,338       91,139       13.4%

เงนิฝาก 60,050       56,785       71,523       25.95% 56,785       71,523       26.0%

เงนิกู ้ 5,437         5,378         4,546         -15.48% 5,378         4,546         -15.5%

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 11,626       11,741       11,782       0.36% 11,741       11,782       0.4%

สว่นของผูถ้ือหุน้ 5,889         4,934         6,579         33.35% 4,934         6,579         33.3%

ทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ 11,600       11,600       11,600       0.00% 11,600       11,600       0.0%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 5,800-         6,943-         5,111-         -26.40% 6,943-         5,111-         -26.4%

งบก ำไรขำดทนุ -            -            

รายไดด้อกเบีย้ 3,285         2,295.50    3,454         50.48% 844            1,268.64    50.3%

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 1,074         764.28       1,632         113.57% 273            726.81       166.3%

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 2,212         1,531.22    1,822         18.99% 571            541.83       -5.1%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 318            221.27       214            -3.10% 64             78.54         23.6%

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 43             27.71         22             -19.27% 9               8.06           -11.0%

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 275            193.56       192            -0.78% 54             70.48         29.4%

รายไดอ้ืน่ๆ 31             44.77         2,430         5327.70% 18             2,374.42    13224.5%

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ 58             46.45         83             79.27% 18             29.25         67.0%

คา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่ใชด่อกเบีย้ 1,533         2,295.68    1,153         -49.79% 825            381.76       -53.7%

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 913            632.98       748            18.17% 245            258.63       5.5%

คา่ใชจ้า่ยตราสารอนุพันธ์ 35             1,265.07    -            -100.00% 427            -            -100.0%

คา่เผือ่หนีส้ญูและสงสัยจะสญู 856            489.25       2,602         431.86% 142            1,745.73    1131.2%

ก าไรสทุธิ 128            1,014.44-    689            -167.93% 324-            859.24       -365.5%

อืน่ๆ 

สนิเชือ่ปลอ่ยใหม่สทุธิ 45,393       29,381       22,656       -22.89% 8,430         7,888         -6.4%

NPL 16,510       17,346       17,815       2.70% 19,085       17,346       -9.1%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

NPL/สนิเชือ่ (%) 20.46% 26.15% 18.28% 26.15% 18.28%

BIS Ratio (%) 7.56% 7.00% 6.80% 7.00% 6.80%

NIM (%ตอ่ปี) 2.91% 2.79% 2.61% 2.79% 2.22%

ROA (%ตอ่ปี) 0.17% N/A 0.99% N/A 3.52%

ROE (%ตอ่ปี) 2.17% N/A 14.74% N/A 55.89%

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน/รายไดร้วม (%) 25.12% 24.69% 19.94% 26.49% 18.79%

Loan/Deposit Ratio (%) 125.76% 128.87% 121.32% 128.87% 121.32%
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ผลการด าเนนิการ 

• (นโยบายรัฐ) [เป็น Bullet tahoma 8 or 9] 

 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย ไตรมาส 3 ประจ าปี 2554 

สถานะ: (เชน่ อยูร่ะหวา่งการจัดท า) [tahoma 7] 

ณ วนัที:่ (วนัทีข่องสถานะดังกลา่ว) [tahoma 7] 
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ผลการประเมนิคร ึง่ปี 2554  
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สรปุผลการด าเนนิงาน 

• มกี าไรจ านวน 859 ลา้นบาท ในไตรมาสนี ้ผลจากก าไรของธรุกรรมเพือ่คา้
และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศกวา่สองพันลา้นบาท และ  ธพว. ไดส้ ารอง
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ ์IAS 39 แลว้ 

• ปรมิาณ NPLs คอ่นขา้งคงทีจ่ากไตรมาสกอ่น คอืมจี านวน 17,346 ลา้นบาท 
และอตัราสว่น NPLs ตอ่สนิเชือ่เทา่กบัรอ้ยละ 18.28  

ขอ้เสนอแนะ 

• เพือ่การเตบิโตอยา่งยั่งยนื ธพว. ควรสรา้งความมั่นคงทางผลการ
ด าเนนิงานในธรุกจิหลัก ซึง่อาจมาจากดา้นรายไดค้อืการรักษาคณุภาพ
สนิเชือ่ ดา้นรายจา่ยคอืการควบคมุคา่ใชจ้า่ยรวมถงึการใชส้นิทรัพย ์   ให ้
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

• ควรค านงึถงึระดับการปลอ่ยสนิเชือ่ทีเ่หมาะสมกบัเงนิกองทนุ โดยให ้
ความส าคัญกบัการสง่เสรมิการเขา้ถงึแหลง่เงนิของผูป้ระกอบการ     ราย
ยอ่ย รวมไปถงึการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม้คีวามเขม้แข็งและสามารถ
เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุจากธนาคารพาณชิยไ์ด ้

• ธพว. ควรตระหนักถงึความส าคัญตอ่ระบบ Core Banking System ซึง่เป็น
ระบบทีส่ าคัญในการสง่เสรมิการท างานของธนาคาร 

สรุปการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

Statement of Direction (SOD) 

• มุง่สรา้งวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขม้แข็ง โดยใหบ้รกิารทางการเงนิควบคูไ่ปกบัการเสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละเรง่รดัการแกไ้ขปัญหา    
การบรหิารจัดการ 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 

• กลุม่บรรเทาเยยีวยาผูป้ระกอบการ SMEs ทีป่ระสบภาวะวกิฤต ไดแ้ก ่1.สนิเชือ่เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งแกผู่ป้ระกอบการฯ ทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง Phase III 2.สนิเชือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ SME ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากเหตอุทุกภัย  วาตภัย และดนิโคลนถลม่ 

• กลุม่เป้าหมายตามยทุธศาสตรภ์าครฐั ไดแ้ก ่1.โครงการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกผู่ป้ระกอบธรุกจิโลจสิตกิส ์2.สนิเชือ่ภายใตโ้ครงการประชาววิฒัน ์

BIS Ratio 

Industry Norm 

ทีม่า Industry Norm : ขอ้มลูเชงิสถติธินาคารแหง่ประเทศไทย 
 

ผูจ้ดัท า: นางสาวนันทกาล จฮูุง้ 

กลุม่: สถาบนัการเงนิ                      วนัทีจ่ดัท า :  28 พฤศจกิายน 2554 

ผอ.กลุม่: นางสาวปิยวรรณ ลา่มกจิจา โทรศพัท:์ 02-298-5880 ตอ่ 6634 

 

•  รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ542 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสกอ่นจ านวน         
78 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.64 โดยเมือ่เทยีบระหวา่งไตรมาส (QoQ) 
รายไดด้อกเบีย้เพิม่ขึน้จ านวน 126 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.03 ในขณะเดยีวกนั
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้เพิม่ขึน้จ านวน 204 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 39.13 ซึง่
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ดังกลา่วสอดคลอ้งกบัภาวะตลาดทีอ่ตัราดอกเบีย้นโยบาย
ปรับสงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม ธพว. มกี าไรจากรายการธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรต
เงนิตราตา่งประเทศเพิม่ขึน้จ านวนมากท าใหผ้ลการด าเนนิการโดยรวมมกี าไร
ในไตรมาสนี ้

• คา่ใชจ้่ายทีไ่มใ่ชด่อกเบีย้ค่อนขา้งคงทีจ่ากในไตรมาสสองมคีา่ใชจ้่าย
ดังกลา่วจ านวน 399 ลา้นบาท เป็นจ านวน 382 ลา้นบาทใน 3Q54  ขณะที่
คา่ใชจ้่ายส าหรับส ารองคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูเพิม่ขึน้อยา่งมาก ทัง้นี ้เป็นการ
ส ารองตามเกณฑ ์IAS 39 

• สนิเชือ่โครงการตามนโยบายรฐัทีส่ว่นมากเกดิในปี 2553 ณ สิน้ไตรมาส 
มยีอดคงคา้งประมาณ 50,000 ลา้นบาท จากสนิเชือ่คงคา้งจ านวน 94,911 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 52.68 ของสิน้เชือ่คงคา้งทัง้หมด ทัง้นี ้ใน 3Q54 
ธพว. มสีนิเชือ่ปลอ่ยใหมจ่ านวน 7,888 ลา้นบาท  

• 3Q54 ม ีNPLs จ านวน 17,346 ลา้นบาท เทยีบ 2Q54 ลดลงจ านวน 404 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.20 และเทยีบ ณ สิน้ปี 2553 เพิม่ขึน้จ านวน 836  
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.06 โดย ณ สิน้เดอืนกนัยายน อตัราสว่น NPLs ตอ่สนิเชือ่
คงคา้งเทา่กบัรอ้ยละ 18.28  

• Net Interest Margin (NIM) ไตรมาสสามอยูท่ีร่อ้ยละ 2.22 ลดลงจาก 
ไตรมาสกอ่นทีม่อีตัราสว่นดังกลา่วเทา่กบัรอ้ยละ 2.58   
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