คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน
1. ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงานไตรมาส3ของปีบัญชี 2556 ธ.ก.ส. มีกาไรสุทธิ 7,103 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3
ปีบัญชี 2555 จานวน 46 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.65 เนื่องจากในปีนี้ธนาคารขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นทาให้รายได้รวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.70 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.87 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 0.76
1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ Q3/2556 จานวน 32,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากQ3/2555 จานวน
1,152 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.69 เนื่องจากมีรายได้ดอกเบี้ยจานวน 48,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,082 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 9.12 จากการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.46 สาหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจานวน 16,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
2,930 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.58 ตามปริมาณเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.54 และอัตราดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้นตามสภาพการแข่งขันในตลาด คิดเป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ เฉลี่ย (NIM)ร้อยละ
หน่วย:ล้านบาท
3.18
Q3/2556
รายได้ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

48,841
16,509
32,332

Q3/2555

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม(ลด) ร้อยละ
44,759
4,082 9.12
13,579
2,930 21.58
31,180
1,152 3.69

1.2 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจานวน 4,181 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 315 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.01
เนื่องจากรายได้ค่าบริหารโครงการรับจานาผลิตผลลดลง ส่งผลให้มีรายได้จากการดาเนินงานอื่น 2,532 ล้านบาท
ลดลง 533 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 17.39 ขณะที่ ร ายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารสุ ท ธิ เพิ่ ม ขึ้ น 247 ล้ า นบาท
หรือร้อยละ 16.59 จากรายได้ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ ค่าบริการโอนเงิน และค่าบริการรับเงินแทนสถาบันอื่น
หน่วย:ล้านบาท

Q3/2556 Q3/2555
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

1,736
87
1,649
2,532
4,181

1,489
58
1,431
3,065
4,496

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ
247
16.59
29
50.00
218
15.23
(533)
(17.39)
(315)
(7.01)

1.3 ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นจานวน 15,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1,959 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 14.06 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จากการขยายธุรกิจโดยการเปิดสาขาและสร้างอาคาร
สานักงานเพิ่มขึ้น
หน่วย:ล้านบาท
Q3/2556 Q3/2555
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น

12,351
2,015
1,522
15,888

10,866
1,530
1,533
13,929

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ
1,485
13.67
485
31.70
(11)
(0.72)
1,959
14.06

1.4 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจานวน 13,522 ล้านบาท ลดลงจาก
Q3/2555 จานวน 1,168 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.95 เนื่องจากธนาคารได้กันสารองหนี้ประสบภัยธรรมชาติตามความ
เสียหายที่ได้รับในปีก่อนไว้แล้ว
2. ฐำนะทำงกำรเงิน
2.1 สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม 1,244,255 ล้านบาท
จาแนกตามโครงสร้างสินทรัพย์ เป็นเงินให้สินเชื่อและ
ลูกหนี้รอการชดใช้โครงการนโยบายรัฐ รวมร้อยละ
81.44 ที่เหลือเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน และสินทรัพย์อื่นร้อยละ 10.93 5.09 และ
ร้อยละ 2.54 ตามลาดับ โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจานวน
49,231 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.12 ส่วนใหญ่จากการ
เติบโตของสินเชื่อปกติ และการดาเนินงานตามโครงการ
รับจานาผลิตผล
(1) เงินให้สินเชื่อ

โครงสร้ำงสินทรัพย์
1,244,255 ลบ.
5.09%

2.54%

1,195,024 ลบ.
5.23% 2.85%
15.83%

10.93%
15.92%

15.70%

65.52%

60.39%

สินทรัพย์อื่น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ
Q3/2556 น
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ

เงินลงทุน
ลูกหนี
้รอการชดใช้ โครงการนโยบายรัฐ
Q4/2555

เงินให้สินเชือ่ จานวน 970,969 ล้านบาท

รวมกับลูกหนี้รอการชดใช้โครงการนโยบายรัฐ จานวน
198,029 ล้านบาท รวมเป็นสินเชื่อทั้งสิ้น 1,168,998
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105,012 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.87

โครงสร้ำงสินเชื่อรวมลูกหนี้รอชดใช้นโยบำยรัฐ
1,168,998 ลบ.
16.94%

จากโครงการรับจานาผลิตผล และการจ่ายสินเชื่อเกษตรกร/

1,063,986 ลบ.
0.36%

17.64%

2.63%

นิติบุคคล และผลิตภัณฑ์บัตรสินเชื่อเกษตรกร
โครงสร้างสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ
เกษตรกร /สถาบันเกษตรกร/นิติบุคคลรวมเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80.07 เพิ่มขึ้นจากต้นปีซึ่งอยู่/ที่ร้อยละ 78.07
ลูกหนี ้รอชดใช้

80.07%

78.07%

Q3/2556

Q4/2555

สินเชื่ออื่น

นโยบายรัฐ

0.38%
3.91%

เกษตรกร/สถาบัน/นิติบคุ คล

ขณะทีล่ ูกหนี้รอการชดใช้โครงการนโยบายรัฐมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ17.64 ในQ4ปี2555 เป็นร้อยละ16.94
เนื่องจากรอรัฐบาลหาเงินมาจ่ายโครงการรับจานาข้าวเปลือกปีการผลิต2556/57 ที่เหลือเป็นสินเชื่ออื่นและสินเชื่อ
นโยบายรัฐร้อยละ 2.63 และร้อยละ0.36 ตามลาดับ

(2) คุณภาพสินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อ จัดชั้นหนี้ตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นสินเชื่อจัดชั้นปกติ และ
กล่าวถึงเป็นพิเศษคิดเป็นร้อยละ91.95 และ2.06 รวม
เป็นสินเชื่อที่รับรู้รายได้ร้อยละ 94.01 ของสินเชื่อรวม
ที่เหลือเป็นสินเชื่อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย
และชั้นสงสัยจะสูญ เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.52 2.09
และ2.38 ตามลาดับรวมเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพร้อยละ
5.99 สูงกว่าสิ้นปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.95 เนื่องจากมีหนี้
ที่ผิดนัดชาระดอกเบี้ยจากโครงการพักชาระหนี้ปกติและ
ลูกค้าผิดนัดชาระต้นเงินถึงกาหนดจากการขาดสถาพคล่อง
2.2 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินรวม 1,140,121 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจานวน 42,122 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.84
หากจาแนกโครงสร้างของหนี้สินเป็นเงินรับฝากจานวน
1,049,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2555 ร้อยละ
4.86 เป็นสัดส่วนร้อยละ 92.05 ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืมจานวน 21,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.54
จากการออกพันธบัตร เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.88 ขณะที่
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจานวน 37,740
ล้านบาท มีสัดส่วนลดลงจากQ4/2555 ซึ่งอยู่ร้อยละ 4.71
เป็นร้อยละ 3.31 และหนี้สินอื่นเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.76

เงินให้สินเชื่อจำแนกตำมกำรจัดชั้น
ปกติ 91.95%
กล่าวถึงเป็ นพิเศษ 2.06%
ต่ากว่ามาตรฐาน 1.52%
สงสัย 2.09%
สงสัยจะสูญ 2.38%

โครงสร้ำงหนี้สิน
1,140,121
2.76% ลบ.

1,097,999 ลบ.

92.05%

91.15%

3.31%

1.88%

หนี ้สินอื่น
Q3/2556
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

2.98%
4.71%

1.16%

ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
Q4/2555
เงินรับฝาก

ของหนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของจานวน 104,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 จากกาไรเบ็ดเสร็จระหว่างงวด หรือ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 8.37 ของสินทรัพย์รวม
3. แหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน ตามงบการเงินประกอบด้วยหนี้สินจานวน 1,140,121 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ
104,134 ล้ านบาท คิ ดเป็ น อัต ราส่ วนหนี้ สิ น ต่อ ส่ ว นของเจ้ าของ 10.95 เท่ า โดยแหล่ งเงิน ทุ น ที่ ส าคัญ มาจาก
เงินรับฝากจานวน 1,049,474 ล้านบาทเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของแหล่งเงินทุน ที่เหลือเป็นส่วนของเจ้าของร้อยละ

8 และแหล่งเงินทุนอื่นๆ อาทิ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม และหนี้สิน
อื่น รวมร้อยละ 8 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด
แหล่งใช้ไปของเงิน ทุน ที่ส าคัญ ได้แก่ เงินให้ สินเชื่อแก่ลู กหนี้ จานวน 970,969 ล้ านบาท เมื่อรวม
ดอกเบี้ยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คงเหลือเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ สุทธิ จานวน 815,179
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 และลูกหนี้รอการชดใช้โครงการนโยบายรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ส่งผล
ให้อัตราเงินให้สินเชื่อรวมลูกหนี้รอชดใช้โครงการนโยบายรัฐต่อเงินรับฝากคิดเป็นร้อยละ 111.39 สาหรับสภาพคล่อง
ส่วนที่เหลือธนาคารนาไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ร้อยละ 11 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ร้อยละ
5 ที่เหลือเป็นสินทรัพย์อื่นร้อยละ 2
แหล่งที่มำของเงินทุน

แหล่งใช้ไปของเงินทุน

เงินรับฝาก 84%

เงินให้ สินเชื่อและดอกเบี ้ยค้ าง
รับ 66%

รายการระหว่างธนาคารฯ
(หนี ้สิน) 3%

ลูกหนี ้รอการชดใช้ ฯ 16%

ตราสารหนี ้และเงินกู้ยืม 2%

รายการระหว่างธนาคารฯ(ส/ท)
11%

ส่วนของเจ้ าของ 8%

เงินลงทุนสิทธิ 5%

อื่น ๆ 3%

อื่น ๆ 2%

4. กำรดำรงอัตรำส่วนต่ำง ๆ ตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
4.1 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน้าหนักตามความเสี่ยง
ธ.ก.ส. มีเงินกองทุน จานวน 97,027 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ
11.62 สูงกว่าอัตราขั้นต่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎกระทรวงว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของ ธ.ก.ส. พ.ศ.
2551 ซึ่งกาหนดไว้ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.50
4.2 การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เงินสดในมือ เงินสดที่ศูนย์เงินสด เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่ปราศจาก
ภาระผู กพัน รวมเป็ น สิน ทรัพย์ สภาพคล่องเฉลี่ย จานวน 170,605 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการดารงสิ นทรัพ ย์
สภาพคล่องร้อยละ 16.28 สูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎกระทรวงว่าด้วยการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2551 กาหนดให้ต้องดารงอัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 6.00

