
 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 14 มกราคม 2558    

เอสเอม็อแีบงก์ โชว์ผลงาน ปี 2557 ก าไรสุทธิ  334  ล้านบาท 
เน้นบทบาทตามพนัธกจิ เป็นธนาคารเพือ่ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย 
 

เอสเอม็อแีบงก์  ประกาศผลการด าเนินงานปี 2557 ก าไรสุทธิ 334 ล้านบาท พร้อมเพิม่ทุน 2,000 ล้าน
บาท  รองรับการปล่อยสินเช่ือปี 2558  และลงทุนกองทุนร่วมทุนในกจิการ  SMEs   ของกระทรวง 
การคลงั  เน้นปล่อยสินเช่ือรายย่อยให้ผู้ประกอบการไม่เกนิ 15 ล้านบาท    
 

 

ในวนัน้ี (14 มกราคม 2558) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (เอสเอม็อี
แบงก์) ไดแ้ถลงข่าวถึงผลประกอบการ ปี 2557 และแนวทางการด าเนิน งาน ในปี 2558  โดยมี นางสาลินี 
วงัตาล ประธานกรรมการ และนายสุพจน์ อาวาส กรรมการผูจ้ดัการ  ร่วมแถลงข่าว  
 
ธนาคารไดป้ระชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2558 ท่ีผา่นมา ท่ีประชุมมีมติเพิ่มทุนเรือนหุน้ของ
ธนาคารจาก 20,000 ลา้นบาท เป็น 30,000 ลา้นบาท หรือ เพิ่มข้ึน 10,000 ลา้นบาท คดิเป็นจ านวน 100 ล้าน
หุ้น  โดยจะขายให้ผู้ถือหุ้นเดมิ 72.52 ล้านหุ้น  ในราคาหุ้นละ 27.58 บาท   ซ่ึงเป็นมูลค่าตามบัญชี ณ 30
กนัยายน 2557 เป็นจ านวนเงนิ 2,000 ล้านบาท  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไม่ซ้ือหุน้เพิ่มทุนธนาคารจะขาย
หุน้ส่วนนั้นใหก้ระทรวงการคลงั ผูถื้อหุน้ซ่ึงรวมถึงกระทรวงการคลงัท่ีถือหุน้ 98.24 % มีมติเห็นชอบอยา่ง
เป็นเอกฉนัท ์ตามขั้นตอนตามกฏหมายและกฏขอ้บงัคบัของธนาคาร กระบวนการต่างๆจะแลว้เสร็จภายใน
เวลา 1 เดือน ดงันั้นธนาคารควรจะไดรั้บเงินเพิ่มทุน 2,000 ลา้นบาทภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558  หลงัจาก
การเพิ่มทุนกระทรวงคลงั จะถือหุน้ในธนาคารคิดเป็นสดัส่วน  98.88% ธนาคารจะน า เงินเพิ่มทุนมารองรับ
การขยายสินเช่ือในปีน้ี และแบ่งเงินเพิ่มทุนส่วนหน่ึงจ านวน 500 ลา้นบาท  น าไปสมทบในกองทุนร่วมทุน
ในกิจการ SMEs ( SMEs Private Equity Trust Fund )  ของกระทรวงการคลงั ต่อไป  
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของธนาคาร ณ  31 ธันวาคม 2557  มกี าไรสุทธิ  334  ล้านบาท   ดขีึน้จากคร่ึงปีแรก ที่
ขาดทุนสุทธิ  41  ล้านบาท ทั้งน้ีสาเหตุส าคญัเกดิจาก  1.ธนาคารสามารถรักษาคุณภาพลกูหน้ีไม่ใหต้กชั้น
เป็น NPLs ในขณะเดียวกนักส็ามารถปรับปรุงโครงสร้างลกูหน้ีเดิมท่ีเป็น NPLs ใหก้ลบัมาเป็นลกูหน้ีปกติ  
ซ่ึงลกูหน้ีท่ีปรับปรุงโครงสร้างเหล่าน้ีจ่ายดอกเบ้ียใหธ้นาคาร ในอตัราไม่ต ่ากวา่ MLR   2.ธนาคารสามารถ
ปล่อยสินเช่ือตามพนัธกิจซ่ึงเป็นรายยอ่ยไดเ้พิ่มข้ึนเป็นจ านวนน่าพึงพอใจ  โดยลกูหน้ีตามพนัธกิจของ
ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอตัราเฉล่ีย 8.5% ลกูหน้ีทั้ง 2 ประเภทน้ีท าใหธ้นาคารมีดอกเบ้ียรับเพิ่มข้ึน ในขณะ
ท่ีมีภาระในการกนัส ารองค่าเผื่อหน้ีสูญ ลดลง   3.ธนาคารสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายด าเนินงานใหอ้ยูใ่น
ระดบัต ่าคือ 1.9% ของยอดสินเช่ือรวม  ลดลงจาก 2.1% ของปี 2556   ขณะเดียวกนั ตน้ทุนดอกเบ้ียจ่ายของ
ธนาคารไม่ไดเ้พิ่มข้ึน    เน่ืองจากสถานะของธนาคารเร่ิมมีเสถียรภาพ ส่งผลใหส้ามารถระดมเงินฝากราย
ใหญ่เพื่อมาปล่อยสินเช่ือตามพนัธกิจไดเ้พียงพอ ดงันั้นธนาคารจึงมีก าไรสุทธิ 334 ลา้นบาท 
 

ในส่วนของยอดหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ ( NPLs)   ลดลงจาก 35,167  ล้านบาท (คดิเป็น 39.92% ของเงนิ
ให้สินเช่ือรวม ) ณ ส้ินมถุินายน 2557  ลดเหลอื  31,960  ล้านบาท ( คดิเป็น  37.61 % ของเงนิให้สินเช่ือ
รวม ) ณ ส้ินธันวาคม 2557  หรือลดลงเท่ากบั  3,207 ล้านบาท  โดยยอดเงินให้สินเช่ือรวมอยูท่ี่จ  านวน 
84,986 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ี อยูท่ี่ 93,475 ลา้นบาท เน่ืองจากธนาคารไดป้รับแนวทางในการขยาย
สินเช่ือมาเนน้   SMEs   รายยอ่ย    วงเงินไม่เกิน 15 ลา้นบาท   ท าใหล้กูหน้ี SMEs ขนาดกลางหลายราย          
รีไฟแนนซ์ไปอยูธ่นาคารพาณิชยเ์อกชน ประกอบกบัมีลกูคา้ช าระเงินตน้ในระหวา่งปี   แต่เม่ือพิจารณา
เฉพาะจ านวนสินเช่ือท่ีเบิกจ่ายในปี 2557 ธนาคารไดป้ล่อยกู ้ 9,872 ลา้นบาท   เป็นลกูหน้ี 7,163 ราย ใน
จ านวนน้ีเป็นลกูหน้ีวงเงินต ่ากวา่ 15 ลา้นบาท  จ านวน  6,841 ราย   เป็นยอดสินเช่ือ  7,140  ลา้นบาท  
 

แนวทางการด าเนินงานปี 2558  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร .) ไดแ้จง้มติของ
ซุปเปอร์บอร์ดเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 ใหธ้นาคารทราบ   โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  1.ธนาคารตอ้ง
ปล่อยสินเช่ือใหเ้ฉพาะผูป้ระกอบการรายยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 15 ลา้นบาทเท่านั้น  และสินเช่ือใหม่จะตอ้ง
เป็น NPLs ไม่เกิน 5%     2.ใหธ้นาคารเร่งด า เนินการบริหารหน้ี NPLs ท่ีมีอยูโ่ดยเร็ว    3.ใหมี้การ
ประเมินผลการด าเนินงานของธนาคารทุกไตรมาส โดยยดึหลกัในเร่ืองการปล่อยสินเช่ือ การบริหาร NPLs 
และประสิทธิภาพในการบริหารค่าใชจ่้าย  4.ใหธ้นาคารเร่งรัดตรวจสอบฟ้องร้องด าเนินคดีส าหรับความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงธนาคารจะยดึถือหลกัการท่ีซุปเปอร์บอร์ดใหไ้วแ้ละจะพยายามด าเนินการในเร่ืองการ
ปล่อยกูใ้ห ้SMEs รายยอ่ย การร่วมลงทุน เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ SMEs  และการพฒันาศกัยภาพของ 
SMEs ในเขตภูมิภาค ซ่ึงเป็นพนัธกิจหลกัของธนาคาร ต่อไป  ในการน้ีธนาคารไดป้รับปรุงโครงสร้าง
องคก์ร รวมทั้งโยกยา้ยพนกังานจากหน่วยงานสนบัสนุน (Back Office) ใหม้าอยูใ่นหน่วยงานดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นเช่ือ การดูแลรักษาคุณภาพสินเช่ือ   และการใหบ้ริการลกูคา้ (Front Office)เพื่อ
รองรับการปฏิบติัตามพนัธกิจเรียบร้อยแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2558  
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