คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน
1. ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงานไตรมาส1ของปีบัญชี 2557 ธ.ก.ส. มีกาไรสุทธิ 2,893 ล้านบาท ตากว่าQ1/2556
จานวน 696 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.39 เนืองจากธนาคารมีค่าใช้จ่ายรวมเพิมขึ้นร้อยละ 5.08 ขณะทีมีรายได้รวม
ลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.12 ส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลียร้อยละ 0.88
1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ Q1/2557 จานวน 9,780 ล้านบาท ตากว่าQ1/2556 จานวน 722
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.87 เนืองจากมีรายได้ดอกเบี้ยจานวน 15,415 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 0.06 เป็นผลจากในปีก่อนธนาคารมีรายได้เงินชดเชยต้นทุนเงินทีธนาคารจ่ายเงินแทนรัฐบาลในโครงการรับ
จานาข้าวสูงกว่าปีนี้ร้อยละ 20.62 ขณะเดียวกันธนาคารมีรายได้จากเงินให้สินเชือเพิมขึ้นร้อยละ 4.00 จากการขยาย
สินเชือตามแผนงาน สาหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจานวน 5,635 ล้านบาท เพิมขึ้น 712 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.46
ตามปริมาณเงินรับฝากทีเพิมขึ้น และอัตราดอกเบี้ยจ่ายเฉลียทีเพิมขึ้น ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที
ก่อให้เกิดรายได้เฉลีย (NIM)เป็นร้อยละ 2.74
หน่วย:ล้านบาท

Q1/2557
รายได้ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

15,415
5,635
9,780

Q1/2556

การเปลียนแปลง
เพิม(ลด) ร้อยละ
15,425
(10) (0.06)
4,923
712 14.46
10,502
(722) (6.87)

1.2 รายได้ทีมิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ทีมิใช่ดอกเบี้ยจานวน 1,436 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.37
เนืองจากรายได้ค่าบริหารโครงการรับจานาผลิตผลลดลง ส่งผลให้มรี ายได้จากการดาเนินงานอืน 873 ล้านบาท ลดลง
34 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.75 ขณะทีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิมขึ้น 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.55
จากรายได้ค่าธรรมเนียมสินเชือ ค่าบริการโอนเงิน และค่าบริการรับเงินแทนสถาบันอืน
หน่วย:ล้านบาท

Q1/2557 Q1/2556
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอืน ๆ
รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบี้ย

587
24
563
873
1,436

563
14
549
907
1,456

การเปลียนแปลง
เพิม(ลด)
ร้อยละ
24
4.26
10
71.43
14
2.55
(34)
(3.75)
(20)
(1.37)

1.3 ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอืน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอืนจานวน 5,174 ล้านบาท เพิมขึ้นจานวน 411 ล้านบาท หรือร้อยละ
8.63 ส่วนใหญ่เพิมขึ้นจากจานวนพนักงาน อาคารสถานทีตามการขยายธุรกิจโดยการเปิดสาขา
หน่วย:ล้านบาท

Q1/2557 Q1/2556
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอืน

4,114
703
357
5,174

3,907
545
311
4,763

การเปลียนแปลง
เพิม(ลด)
ร้อยละ
207
5.30
158
28.99
46
14.79
411
8.63

1.4 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจานวน 3,149 ล้านบาท ลดลงจาก
Q1/2556 จานวน 457 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.67 เนืองจากหนี้ทีสารองไว้ครบ100%แล้วลดลง
2. ฐำนะทำงกำรเงิน
2.1 สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม 1,300,933 ล้านบาท
จาแนกตามโครงสร้างสินทรัพย์ เป็นเงินให้สินเชือสุทธิ
รวมดอกเบี้ยค้างรับ และลูกหนี้รอการชดใช้โครงการ
นโยบายรัฐรวมร้อยละ 80.28 ทีเหลือเป็นรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุน และสินทรัพย์อืน
ร้อยละ 12.17 5.33 และร้อยละ 2.22 ตามลาดับ โดย
สินทรัพย์รวมลดลงจากสิ้นปีก่อน จานวน 37,592 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.81 เป็นผลจากการลดลงของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินจากร้อยละ 14.87 เมือสิ้นไตรมาส4
ปี2556 เป็นร้อยละ 12.17 ส่วนหนึงเป็นผลจากการนา
สภาพคล่องไปจ่ายสินเชือตามแผนงาน และจ่ายคืน
เงินรับฝากทีครบกาหนด
(1) เงินให้สินเชือ
เงินให้สนิ เชือจานวน 965,022 ล้านบาท

โครงสร้ำงสินทรัพย์
1,300,933 ลบ.
5.33%

2.22%

12.17%

1,338,525 ลบ.
4.62%
14.87%

19.20%

17.56%

61.08%

60.16%

Q1/2557
สินทรัพย์อื่น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ

2.79%

Q4/2556
เงินลงทุน
ลูกหนี ้รอการชดใช้ โครงการนโยบายรัฐ

โครงสร้ำงสินเชื่อรวมลูกหนี้รอชดใช้นโยบำยรัฐ

รวมกับลูกหนี้รอการชดใช้โครงการนโยบายรัฐ จานวน
1,205,741 ลบ.
1,214,811 ลบ.
249,789 ล้านบาท รวมเป็นสินเชือทั้งสิ้น 1,214,811
19.50%
20.56%
0.35%
0.35%
ล้านบาท เพิมขึ้น 9,070 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.75
0.17%
1.45%
เป็นการเพิมขึ้นจากการจ่ายสินเชือในปี ขณะทีสินเชือ
โครงการนโยบายรัฐครบกาหนดโอนไปเป็นลูกหนี้รอการ
78.70%
78.92%
ชดใช้โครงการนโยบายรัฐ
โครงสร้างสินเชือส่วนใหญ่เป็นสินเชือ
เกษตรกร /สถาบันเกษตรกร/นิติบุคคลรวมเป็นสัดส่วน
Q1/2557
Q4/2556
ร้อยละ 78.92 ใกล้เคียงกับต้นปีซึงอยู่ทีร้อยละ 78.70
ลูกหนี ้รอชดใช้
สินเชื่ออื่น
นโยบายรัฐ
เกษตรกร/สถาบัน/นิติบคุ คล
ขณะทีลูกหนี้รอการชดใช้โครงการนโยบายรัฐมีสัดส่วน
เพิมขึ้นจากร้อยละ 19.50 ในQ4ปี2556 เป็นร้อยละ20.56 เนืองจากจ่ายเงินโครงการรับจานาข้าวเปลือกปี
การผลิต2556/57 ทีเหลือเป็นสินเชืออืนและสินเชือนโยบายรัฐร้อยละ 0.35 และร้อยละ0.17 ตามลาดับ

(2) คุณภาพสินทรัพย์
เงินให้สินเชือ จัดชั้นหนี้ตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นสินเชือจัดชั้นปกติ และ
กล่าวถึงเป็นพิเศษคิดเป็นร้อยละ94.32 และ2.12 รวม
เป็นสินเชือทีรับรู้รายได้ร้อยละ 96.44 ของสินเชือรวม
ทีเหลือเป็นสินเชือจัดชั้นตากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย
และชั้นสงสัยจะสูญ เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.54 0.55
และ2.47 ตามลาดับรวมเป็นสินเชือด้อยคุณภาพร้อยละ
3.56 ตากว่าสิ้นปีก่อนซึงอยู่ทีร้อยละ 4.10 เนืองจากได้
รับชาระหนี้จากลูกหนี้ทผิี ดนัดชาระหนี้เมือไตรมาส 4
ปีบัญชีก่อน

เงินให้สินเชื่อจำแนกตำมกำรจัดชั้น
ปกติ 94.32%
กล่าวถึงเป็ นพิเศษ 2.12%

ต่ากว่ามาตรฐาน 0.54%
สงสัย 0.55%
สงสัยจะสูญ 2.47%

2.2 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
โครงสร้างหนี้สิน
หนี้สินรวม 1,193,180 ล้านบาท
1,231,510 ลบ.
1,193,180 ลบ.
2.51%
2.56%
1.74%
1.79%
ลดลง 38,330 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.11 หากจาแนก
2.24%
2.82%
โครงสร้างของหนี้สิน เป็นเงินรับฝากจานวน 1,107,655
ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 92.83 ของหนี้สิน ลดลง
93.51%
92.83%
จาก Q4/2556 ร้อยละ 3.82 ขณะทีรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน จานวน 33,626 ล้านบาท เป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.82 เพิมขึ้นจากต้นปีร้อยละ 21.76
Q1/2557
Q4/2556
ตราสารหนี้ทีออกและเงินกู้ยืมจานวน 21,338 ล้านบาท
หนี้สินอืน
ตราสารหนี้ทีออกและเงินกู้ยืม
เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.79 ของหนี้สินรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินรับฝาก
ส่วนของเจ้าของจานวน 107,753
ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 8.28 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึ้นจากต้นปีเล็กน้อย
3. แหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินประกอบด้วยหนี้สินจานวน 1,193,180 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ
107,753 ล้ านบาท คิดเป็ น อัตราส่ ว นหนี้ สิ นต่อส่ ว นของเจ้าของ 11.07 เท่า โดยแหล่ งเงินทุนทีส าคัญมาจาก
เงินรับฝากจานวน 1,107,655 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของแหล่งเงินทุน ทีเหลือเป็นส่วนของเจ้าของร้อยละ
8 และแหล่งเงินทุนอืนๆ อาทิ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ตราสารหนี้ทีออกและเงินกู้ยืม และหนี้สิน
อืน รวมร้อยละ 7 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด
แหล่งใช้ไปของเงินทุนทีสาคัญได้แก่เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี้ จานวน 965,022 ล้านบาท เมือรวม
ดอกเบี้ยค้างรับ หักค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ คงเหลือเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ จานวน 794,584
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 และลูกหนี้รอการชดใช้โครงการนโยบายรัฐ จานวน 249,789 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ส่งผลให้อัตราเงินให้สินเชือรวมลูกหนี้รอชดใช้โครงการนโยบายรัฐต่อเงินรับฝากคิดเป็น
ร้อยละ 109.67 สาหรับสภาพคล่องส่วนทีเหลือธนาคารนาไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ
12 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ร้อยละ 5 ทีเหลือเป็นสินทรัพย์อืนร้อยละ 3

แหล่งที่มำของเงินทุน

แหล่งใช้ไปของเงินทุน

เงินรับฝาก 85%

เงินให้ สินเชื่อและดอกเบี ้ยค้ าง
รับ 61%

รายการระหว่างธนาคารฯ
(หนี ้สิน) 3%

ลูกหนี ้รอการชดใช้ ฯ 19%

ตราสารหนี ้และเงินกู้ยืม 2%

รายการระหว่างธนาคารฯ(ส/ท)
12%

ส่วนของเจ้ าของ 8%

เงินลงทุนสิทธิ 5%

อื่น ๆ 2%

อื่น ๆ 3%

4. กำรดำรงอัตรำส่วนต่ำง ๆ ตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
4.1 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน้าหนักตามความเสียง
ธ.ก.ส. มีเงินกองทุน จานวน 104,854 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง
ร้อยละ 12.82 สูงกว่าอัตราขั้นตาทีธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎกระทรวงว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของ ธ.ก.ส.
พ.ศ. 2551 ซึงกาหนดไว้ต้องไม่ตากว่าร้อยละ 8.50
4.2 การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เงินสดในมือ เงินสดทีศูนย์เงินสด เงินฝากทีธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ทีปราศจาก
ภาระผู กพัน รวมเป็ นสิ นทรั พย์ สภาพคล่องเฉลีย จานวน 207,739 ล้ านบาท คิดเป็นอัตราการดารงสิ นทรัพย์
สภาพคล่องร้อยละ 18.54 สูงกว่าทีธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎกระทรวงว่าด้วยการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2551 กาหนดให้ต้องดารงอัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องโดยเฉลียไม่ตากว่าร้อยละ 6.00

