
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2564 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบญัชรัีบอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 
 
รายงานการตรวจสอบ 
 
ความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร) และของเฉพาะธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)) 
(ธนาคาร) ตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมระหว่างกาล และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ณ วนัที่ 30 
มิถุนายน 2564 งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นรวมระหว่างกาลและงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร
ระหว่างกาล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมระหว่างกาลและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคารระหว่าง
กาล และงบกระแสเงินสดรวมระหว่างกาลและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตซุึง่ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญัและเรือ่งอื่น ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะธนาคารของกลุ่มธนาคารและธนาคาร ตามล าดบั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
ธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฎิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบ
บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น
อิสระจากกลุม่ธนาคารและธนาคารตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่นที่เก่ียวขอ้ง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี ้ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็ น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลส าหรบังวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรือ่งเหลา่นี ้
 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรับเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี ้
ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความเสี่ยงดา้นเครดิต เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้และคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของเงิน
ใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้อา้งอิงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4, 5, 14 และ 15  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564  เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีค้ิดเป็นรอ้ยละ 
78.12 และร้อยละ 57.77 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม
ระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลตามล าดบั 
โดยมีค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เป็นจ านวน
เงิน 54,419  ลา้นบาท และ 33,532 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การประมาณการของผูบ้ริหารเกี่ยวกบัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยวิธี
ราคาทนุตดัจ าหน่ายขึน้อยู่กบัแบบจ าลองดา้นเครดิต ผูบ้รหิารตอ้ง
ใช้วิจารณญาณและการประมาณการที่ส  าคัญในการจัดท า
แบบจ าลองดา้นเครดิตดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเลือกแบบจ าลอง
ส าหรับการคาดการณ์ของเศรษฐกิจมหภาคไปในอนาคตการ
ก าหนดเง่ือนไขในการพิจารณาการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิตนับจากวันที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก การ
ประเมินคุณภาพการเพิ่มขึน้ของความเสี่ยงดา้นเครดิตอย่างมี
นัยส าคัญและการด้อยค่าด้านเครดิตและการพิจารณาการ
ปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงั โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันและโครงการความช่วยเหลือที่ใหก้ับลูกคา้ที่
ไดร้บัผลกระทบจากโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 ไดเ้พิ่มความซบัซอ้น
ใหก้ับกระบวนการในการประมาณการของผู้บริหาร  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในการพิจารณาการปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงั  
 
ดงันัน้จงึพิจารณาเรือ่งดงักลา่วเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเสี่ยงโดย
พิจารณาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของลูกหนีร้ายตวั กลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มลูกคา้
หรือปัจจัยอื่นซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ประมาณการ และการใช้
วิจารณญาณ  
 
ขา้พเจา้พิจารณาความสอดคลอ้งของนโยบายการบญัชีและนโยบาย
ความเสี่ยงดา้นเครดิตของกลุ่มธนาคารและธนาคารกับขอ้ก าหนด
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 ตลอดจนประกาศและ
แนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง 
 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงการทดสอบการออกแบบ และ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบทาน
สินเช่ือ กระบวนการติดตามแบบจ าลอง และการปรบัปรุงแบบจ าลอง
ในภายหลงั 
 
การสุ่มตวัอย่างตามที่ระบใุนการประเมินความเสี่ยงของขา้พเจา้เพื่อ
สอบทานสินเช่ือ รวมถึงการพิจารณารายละเอียดของแฟม้สินเช่ือราย
ตวัและขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึง่ขา้พเจา้ปฏิบตัิอย่างเป็นอิสระ  
 
การตัดสินใจทางด้านเทคนิคที่ส  าคัญ ข้อสมมติและวิธีการทาง
แบบจ าลองได้ถูกทดสอบตามความเหมาะสมรวมถึงการให้
ผูเ้ช่ียวชาญความเสี่ยงทางดา้นเครดิตของขา้พเจา้พิจารณาเอกสาร
ประกอบแบบจ าลอง รายงานการตรวจสอบความสมเหตสุมผลของ
การพฒันาโมเดลซึง่จดัท าขึน้โดยผูเ้ช่ียวชาญที่ถกูว่าจา้งโดยผูบ้รหิาร
ของกลุม่ธนาคารและธนาคาร และการทดสอบ “Back-testing” 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 

 

ขา้พเจา้และผูเ้ช่ียวชาญความเสี่ยงทางดา้นเครดิตของขา้พเจ้า
ประเมินข้อสมมติและวิธีการของผู้บริหารในการระบุและการ
ประมาณการการปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงั 
 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินเพียงพอและ
เหมาะสมส าหรบัการสะทอ้นความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคาร
และบรษัิทย่อย 
 

 
การวัดมูลค่าของเคร่ืองมอืทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน และมลูค่ายตุธิรรม อา้งอิงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 สินทรพัยท์างการเงินที่วดัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมในงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลเป็นจ านวนเงิน 179,834 ลา้นบาท 
และ 96,156 ลา้นบาท ตามล าดบั หนีส้ินทางการเงินที่วดัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมใน งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลเป็นจ านวนเงิน 9,489 ลา้นบาท 
และ 8,681 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ในจ านวนดงักล่าว ณ วนัที่ 30 มิถนุายน สินทรพัยท์างการเงิน
และหนีส้ินทางการเงินที่จดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายตุิธรรมเป็น
ขอ้มลูระดบั 2 และ  3 ในงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็น
จ านวน 179,607 ลา้นบาท และจ านวน  9,489 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล เป็น
จ านวน 96,156 ลา้นบาท และ 8,681 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่ง
มลูค่ายตุิธรรมอา้งอิงจากขอ้มลูอื่นประกอบนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมลูค่าโดยใชข้อ้มลูดงักล่าว การใชเ้ทคนิคการวดั
มลูค่าและขอ้สมมติฐานที่แตกต่างกนั อาจไดม้ลูค่ายตุิธรรมที่
แตกต่างกนั 
 
ดงันัน้จงึพิจารณาเรือ่งดงักลา่วเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบของขา้พเจ้า ข้าพเจ้าไดป้ระเมิน
ความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ทั้งในแง่ของข้อมูลที่ ใช้ใน 
การค านวณ และความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมลูค่าที่ใช ้
 
ส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน ขา้พเจา้ไดเ้ลือกตวัอย่างเพื่อตรวจสอบ
ขอ้มลูที่ใชใ้นการก าหนดราคาซึง่มาจากแหลง่ขอ้มลูภายนอก และท า
การใส่ข้อมูลที่ถูกต้องในโมเดลการค านวณราคา ข้าพเจ้าและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมลูค่าของขา้พเจา้ไดเ้ลือกประเมินความ
เหมาะสมของแบบจ าลองดงักล่าว และไดว้ดัมลูค่าของตราสารทุน 
ตราสารหนี ้และตราสารอนพุนัธข์องกลุ่มธนาคารและธนาคารที่สุ่ม
เลือกและเปรียบเทียบกบัมลูค่าที่กลุ่มธนาคารและธนาคารค านวณ
ได ้
 
ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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ขอ้มูลและเหตกุารณท์ีเ่นน้ 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตขุอ้ 45 ซึ่งไดอ้ธิบายถึงการโอนกิจการทัง้หมดของ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ใหก้บัธนาคารทหารไทย

ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 3 กรกฏาคม 2564 ทัง้นีค้วามเห็นของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเรือ่งนี ้
 
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีนา้ทีใ่นการกาํกบัดูแลตอ่งบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาล 
 
ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเหล่านีโ้ดยถกูตอ้ง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในที่

ผูบ้รหิารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลที่ปราศจากการแสดง

ขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มธนาคารและธนาคารในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม)  และการใช้

เกณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มธนาคารและธนาคาร หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่

สามารถด าเนินงานตอ่เน่ืองต่อไปได ้
 
ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่ธนาคารและธนาคาร 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาล 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะ

ธนาคารระหว่างกาลโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย  ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นใน

ระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั

เป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุริตหรอืขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณไ์ด้

อย่างสมเหตสุมผลวา่รายการที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน

รวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเหลา่นี ้

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี่ยง
ที่ไม่พบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่ธนาคารและธนาคาร 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูที่
เก่ียวขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่
ไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มธนาคารและธนาคารในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร หรือถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหก้ลุม่ธนาคารและธนาคารตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบที่ท  าใหม้ี
การน าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบกลุม่ธนาคาร ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวตอ่ความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส  าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณา
วา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อปอ้งกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมระหว่าง
กาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านีใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณท์ี่ยากที่จะเกิดขึน้ 
ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตผุลวา่จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อสว่นไดเ้สียสาธารณะจากการสื่อสารดงักลา่ว 
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รายงานการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นรวมระหว่างกาลและงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นเฉพาะ
ธนาคารระหวา่งกาล ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ของกลุม่ธนาคารและธนาคาร ตามล าดบั ซึง่ ผูบ้รหิารของธนาคาร
เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นรวมระหว่างกาลและงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเหล่านี ้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบังบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นรวมระหว่างกาลและงบก าไรขาดทนุและก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตของกิจการ”การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามบคุลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี
และการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนีม้ีขอบเขตจ ากดัว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนยัส าคญัทัง้หมดซซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น
ต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลที่สอบทาน  
 
ขอ้สรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ช่ือว่างบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมระหว่างกาลและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่นเฉพาะธนาคารระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทยในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(ชาญชยั สกลุเกิดสิน) 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 6827 
 
บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
26 สิงหาคม 2564 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสด 16,087,832         21,942,541         12,480,251         12,836,147         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 10, 35.2 169,648,242       211,185,009       260,088,614       221,262,755       

สนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม
   ผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 9 6,533,462           3,787,884           6,304,894           1,125,593           
สนิทรพัยอ์นพุนัธ์ 11 10,471,404         11,959,166         9,712,807           10,012,947         
เงินลงทนุสทุธิ 12 162,830,130       134,350,737       80,138,222         73,322,721         
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มสทุธิ 13 8,676,448           8,599,132           161,624,883       158,851,759       
เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 14, 35.2 1,311,476,842    1,348,480,119    688,614,579       693,774,871       

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 16 5,861,979           6,037,212           3,012,013           3,150,007           

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ 17 22,584,196         24,038,714         13,286,330         13,755,268         

คา่ความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ 18 22,625,149         22,546,343         4,370,588           3,723,844           

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 2,346,080           1,980,185           3,088,757           2,818,086           

สนิทรพัยอ่ื์นสทุธิ 35.2 9,330,780           13,424,788         7,294,454           10,770,463         
รวมสินทรัพย์ 1,748,472,544   1,808,331,830   1,250,016,392   1,205,404,461   

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

เงินรบัฝาก 20, 35.2 1,324,159,227    1,373,407,885    860,263,953       815,677,627       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 21, 35.2 80,729,877         75,908,760         66,499,405         51,148,970         

หนีส้นิจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 5,563,668           3,894,675           4,074,926           2,897,675           

หนีส้นิทางการเงินที่ก  าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม

   ผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 22 435,536              431,884              435,536              431,884              

หนีส้นิอนพุนัธ์ 11 9,053,540           9,267,833           8,245,771           8,144,190           
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม 23, 35.2 75,515,958         88,964,851         75,510,800         88,959,693         
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์องพนักงาน 24 3,716,114           4,366,292           3,624,999           2,517,106           
ประมาณการหนีส้นิอ่ืน 25 2,574,471           2,820,668           1,227,530           1,444,693           
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 3,183,461           3,500,501           -                          -                          
รายไดร้อตดับญัชี 26 20,521,185         20,884,682         18,741,941         19,261,556         
หนีส้นิอ่ืน 27, 35.2 17,159,868         20,134,074         9,884,627           11,468,558         
รวมหนีสิ้น 1,542,612,905   1,603,582,105   1,048,509,488   1,001,951,952   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุายน 31 ธันวาคม 
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 
   ทนุจดทะเบียน  
      หุน้สามญั 96,864,354,380 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.95 บาท
       (31 ธันวาคม 2563: หุน้สามญั 106,223,552,373 หุน้
       มลูคา่หุน้ละ 0.95 บาท) 30 92,021,137         100,912,375       92,021,137         100,912,375       

   ทนุที่ออกและช าระแลว้ 
       หุน้สามญั 96,409,416,880 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.95 บาท 30 91,588,946         91,588,946         91,588,946         91,588,946         
สว่นเกินมลูคา่หุน้ 43,321,601         43,321,601         43,321,601         43,321,601         
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 5,684,332           5,797,791           5,726,550           5,761,304           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทนุส  ารองตามกฎหมาย 31, 32 10,091,000         10,091,000         10,091,000         10,091,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 55,135,059         53,913,289         50,778,807         52,689,658         
รวมส่วนของธนาคาร 205,820,938      204,712,627      201,506,904      203,452,509      

สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 38,701                37,098                -                          -                          
รวมส่วนของเจ้าของ 205,859,639      204,749,725      201,506,904      203,452,509      

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,748,472,544   1,808,331,830   1,250,016,392   1,205,404,461   

นายปิติ ตณัฑเกษม
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานกรรมการ

นายเอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายไดด้อกเบีย้ 35.1, 38 16,063,721  17,995,531    7,371,951      7,772,184    
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 35.1, 39 3,281,417    4,950,046      2,371,785      2,622,950    
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 12,782,304  13,045,485   5,000,166     5,149,234   
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 35.1, 40 3,568,169    3,406,030      2,790,688      1,884,636    
คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 35.1, 40 1,369,912    1,248,407      811,886         617,012       
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,198,257   2,157,623     1,978,802     1,267,624   
ก าไรสทุธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วดัมลูคา่
   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 41 387,836       447,393         257,393         275,530       
ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 42 80,823         445,184         90,836           214,080       
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นไดเ้สยี 112,339       78,106           -                     -                   
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 13.1, 35.1 338,330       394,721         3,498,699      638,369       
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,899,889  16,568,512   10,825,896   7,544,837   
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ
   คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนักงาน 35.3, 35.4 3,633,197    4,392,891      3,610,167      2,137,150    
   คา่ตอบแทนกรรมการ 35.3 36,208         12,286           32,295           9,513           
   คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,416,588    1,510,662      887,747         864,942       
   คา่ภาษีอากร 393,398       428,858         273,072         272,567       
   อ่ืน ๆ 35.1 1,922,598    1,431,344      1,174,003      817,171       
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 7,401,989   7,776,041     5,977,284     4,101,343   
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 43 5,490,639    4,972,427      3,405,373      2,563,040    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 3,007,261   3,820,044     1,443,239     880,454      
ภาษีเงินได้ 19 472,268       724,324         (280,368)        96,862         
ก าไรส าหรับงวด 2,534,993   3,095,720     1,723,607     783,592      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี้
   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 75,506         (235,834)        (35,724)          40,604         
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมเครื่องมือที่ใชส้  าหรบั
   การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (89,318)        46,753           (38,278)          (19,003)        
ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงาน ในตา่งประเทศ 10,146         (31,481)          10,146           (31,481)        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการที่ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 19 733              44,112           12,771           1,976           

(2,933)        (176,450)      (51,085)        (7,904)        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุ ส  าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุ

วนัที่ 30 มิถนุายน วนัที่ 30 มิถนุายน

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายการทีต้่องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย์ (10,702)        (85,904)          (10,702)          (85,904)        
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดัมลูคา่
   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 128,460       (16,618)          55,713           31,921         
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส  าหรบั
    โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 24 (103,437)      (79,480)          (53,651)          (32,727)        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการที่ตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 19 (2,864)          36,400           1,728             17,342         

11,457       (145,602)      (6,912)         (69,368)      

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 8,524         (322,052)      (57,997)        (77,272)      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,543,517   2,773,668     1,665,610     706,320      

การแบ่งปันก าไร

สว่นที่เป็นของธนาคาร 2,534,108    3,094,937      1,723,607      783,592       

สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 885              783                -                     -                   

ก าไรส าหรับงวด 2,534,993   3,095,720     1,723,607     783,592      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นที่เป็นของธนาคาร 2,542,616    2,772,944      1,665,610      706,320       

สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 901              724                -                     -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,543,517   2,773,668     1,665,610     706,320      

ก าไรต่อหุน้ 44

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0263       0.0321         0.0179         0.0081       

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 0.0262       0.0321         0.0178         0.0081       

                             นายปิติ ตณัฑเกษม
                          ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

นายเอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ
ประธานกรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุ ส  าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุ

(พนับาท)

วนัที่ 30 มิถนุายน วนัที่ 30 มิถนุายน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

2564 2563 2564 2563

รายไดด้อกเบีย้ 35.1, 38 32,413,781  37,600,916    14,911,712    16,448,409  
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 35.1, 39 6,759,323    10,541,905    4,825,942      5,338,740    
รายไดด้อกเบีย้สุทธิ 25,654,458  27,059,011   10,085,770   11,109,669  
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 35.1, 40 7,889,427    7,814,409      6,039,316      4,356,461    
คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 35.1, 40 2,659,032    2,841,946      1,570,500      1,343,311    
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,230,395   4,972,463     4,468,816     3,013,150   
ก าไรสทุธิจากเครือ่งมือทางการเงินทีว่ดัมลูคา่
   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 41 809,744       890,001         590,477         648,188       
ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 42 107,489       782,850         141,763         366,228       
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี 205,011       218,658         -                     -                   
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 13.1 , 35.1 736,327       840,695         4,090,565      21,033,973  
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 32,743,424  34,763,678   19,377,391   36,171,208  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

   คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนกังาน 35.3, 35.4 8,096,941    8,766,851      6,465,353      4,144,003    

   คา่ตอบแทนกรรมการ 35.3 49,633         23,942           42,373           18,616         

   คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,798,102    3,110,237      1,697,020      1,782,506    

   คา่ภาษีอากร 798,625       892,694         552,823         566,849       

   อ่ืน ๆ 35.1 3,586,566    3,313,453      2,034,919      1,801,433    

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 15,329,867  16,107,177   10,792,488   8,313,407   
ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ 43 10,970,744  9,731,931      6,552,621      4,989,693    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 6,442,813   8,924,570     2,032,282     22,868,108  

ภาษีเงินได้ 19 1,125,141    1,664,635      (206,441)        425,443       
ก าไรส าหรับงวด 5,317,672   7,259,935     2,238,723     22,442,665  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี้
   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (138,634)      (179,577)        (183,257)        119,996       
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมเครือ่งมือทีใ่ชส้  าหรบั
   การปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด (127,872)      30,110           46,796           (15,843)        
ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงาน ในตา่งประเทศ 20,292         -                     20,292           -                   
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการทีต่อ้งจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 19 49,243         29,893           23,234           (20,830)        

(196,971)     (119,574)      (92,935)        83,323       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ ส  าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ

วนัที ่30 มิถนุายน วนัที ่30 มิถนุายน

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายการทีต้่องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย์ (28,982)        (90,280)          (28,982)          (90,280)        
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุทีก่  าหนดใหว้ดัมลูคา่
   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 152,593       (104,900)        55,707           31,996         
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส  าหรบั
    โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 24 168,980       (79,480)          165,104         (32,727)        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการทีต่อ้งไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 19 (58,522)        54,932           (38,366)          18,202         

234,069      (219,728)      153,463       (72,809)      

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 37,098       (339,302)      60,528         10,514       
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 5,354,770   6,920,633     2,299,251     22,453,179  

การแบง่ปันก าไร

สว่นทีเ่ป็นของธนาคาร 5,316,063    7,258,398      2,238,723      22,442,665  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 1,609           1,537             -                     -                   

ก าไรส าหรับงวด 5,317,672   7,259,935     2,238,723     22,442,665  

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของธนาคาร 5,353,167    6,919,180      2,299,251      22,453,179  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 1,603           1,453             -                     -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 5,354,770   6,920,633     2,299,251     22,453,179  

ก าไรตอ่หุ้น 44

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0551       0.0753         0.0232         0.2329       

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 0.0550       0.0752         0.0232         0.2325       

                             นายปิติ ตณัฑเกษม

                          ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

(พนับาท)

นายเอกนิติ นิติทณัฑป์ระภาศ

ประธานกรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ ส  าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ
วนัที ่30 มิถนุายน วนัที ่30 มิถนุายน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สว่นเกิน (ต า่กวา่) เงินส  ารองส  าหรบั ผลตา่งจากการ
ทนุส  ารองอ่ืน - สว่นเกินทนุ ทนุจากการ การปอ้งกนัความเสีย่ง แปลงคา่งบการเงิน สว่นไดเ้สยี

ทนุเรอืนหุน้ที่ออก สว่นเกิน การจา่ยโดยใช้ จากการตีราคา เปลีย่นแปลงมลูคา่ ในกระแสเงินสด จากการด าเนินงาน รวมองคป์ระกอบอ่ืน ทนุส  ารอง รวมสว่นของ ที่ไมมี่ รวมสว่นของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ สนิทรพัยส์ทุธิ เงินลงทนุสทุธิ (สว่นที่มีประสทิธิผล) ในตา่งประเทศสทุธิ ของสว่นของเจา้ของ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ธนาคาร อ านาจควบคมุ เจา้ของ

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 91,541,387        43,217,044       -                   5,754,014      473,745             (16,995)                 (13,675)               6,197,089             3,360,000      50,722,039     195,037,559     34,521          195,072,080       

รายการกับผู้ถอืหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของธนาคาร

ออกหุน้สามญั 30 -                          105,072             97,228             -                     -                          -                              -                            97,228                    -                     -                      202,300            -                     202,300               

เงินปันผลจา่ย 32 -                          -                        -                       -                     -                          -                              -                            -                             -                     (968,418)          (968,418)           -                     (968,418)             
รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของธนาคาร -                      105,072           97,228           -                  -                      -                          -                        97,228                 -                  (968,418)        (766,118)         -                  (766,118)           

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การไดม้าซึง่สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ
ซึง่อ  านาจควบคมุไมเ่ปลีย่นแปลง -                          -                        -                       -                     -                          -                              -                            -                             -                     -                      -                       (118)               (118)                    

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                      -                    -                   -                  -                      -                          -                        -                         -                  -                   -                    (118)             (118)                 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับงวด

ก าไรส  าหรบังวด -                          -                        -                       -                     -                          -                              -                            -                             -                     7,258,398        7,258,398         1,537             7,259,935            
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน -                          -                        -                       (72,224)           (227,498)              24,079                     -                            (275,643)                 -                     (63,575)            (339,218)           (84)                 (339,302)             

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับงวด -                      -                    -                   (72,224)         (227,498)            24,079                  -                        (275,643)              -                  7,194,823       6,919,180        1,453           6,920,633          

โอนไปก าไรสะสม -                          -                        -                       (157,187)         -                          -                              -                            (157,187)                 -                     157,187           -                       -                     -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 91,541,387        43,322,116       97,228           5,524,603      246,247             7,084                   (13,675)               5,861,487             3,360,000      57,105,631     201,190,621     35,856          201,226,477       21, 35.2
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 91,588,946        43,321,601       69,563           5,369,508      434,305             (45,269)                 (30,316)               5,797,791             10,091,000    53,913,289     204,712,627     37,098          204,749,725       

รายการกับผู้ถอืหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของธนาคาร

คา่ใชจ้า่ยโครงการเสนอขายหุน้สามญัใหพ้นกังาน 29 -                          -                        93,465             -                     -                          -                              -                            93,465                 -                     -                      93,465              -                     93,465                 
เงินปันผลจา่ย 32 -                          -                        -                       -                     -                          -                              -                            -                      -                     (4,338,321)       (4,338,321)        -                     (4,338,321)           

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของธนาคาร -                      -                    93,465           -                  -                      -                          -                        93,465                 -                  (4,338,321)      (4,244,856)       -                  (4,244,856)         

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับงวด

ก าไรส  าหรบังวด -                          -                        -                       -                     -                          -                              -                            -                      -                     5,316,063        5,316,063         1,609             5,317,672            
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน -                          -                        -                       (23,186)           11,136                 (102,263)                  16,234                  (98,079)                -                     135,183           37,104              (6)                   37,098                 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับงวด -                      -                    -                   (23,186)         11,136               (102,263)               16,234                (98,079)                -                  5,451,246       5,353,167        1,603           5,354,770          

โอนไปก าไรสะสม -                          -                        -                       (56,664)           (52,181)                -                              -                            (108,845)              -                     108,845           -                       -                     -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 91,588,946        43,321,601       163,028          5,289,658      393,260             (147,532)               (14,082)               5,684,332             10,091,000    55,135,059     205,820,938     38,701          205,859,639       

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ ก าไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

(เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สว่นเกิน (ต า่กวา่) เงินส  ารองส  าหรบั ผลตา่งจากการ

ทนุส  ารองอ่ืน - สว่นเกินทนุ ทนุจากการ การปอ้งกนัความเสี่ยง แปลงคา่งบการเงิน

ทนุเรอืนหุน้ที่ออก สว่นเกิน การจา่ยโดยใช้ จากการตีราคา เปลี่ยนแปลงมลูคา่ ในกระแสเงินสด จากการด าเนินงาน รวมองคป์ระกอบอ่ืน ทนุส  ารอง รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ สินทรพัยส์ทุธิ เงินลงทนุสทุธิ (สว่นที่มีประสิทธิผล) ในตา่งประเทศสทุธิ ของสว่นของเจา้ของ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เจา้ของ

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 91,541,387         43,217,044      -                     5,767,838          449,806               (79,195)                  (13,675)                6,124,774              3,360,000       47,074,734       191,317,939       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ออกหุน้สามญั 30 -                            105,072            97,228                -                           -                               -                                  -                               97,228                       -                       -                         202,300               

เงินปันผลจา่ย 32 -                            -                        -                          -                           -                               -                                  -                               -                                -                       (963,575)            (963,575)              

รวมเงินทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร -                       105,072          97,228             -                     -                         -                           -                         97,228                  -                  (963,575)          (761,275)           

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับงวด

ก าไรส  าหรบังวด -                            -                        -                          -                           -                               -                                  -                               -                                -                       22,442,665        22,442,665          

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน -                            -                        -                          (72,224)                121,594                   (12,675)                       -                               36,695                       -                       (26,181)              10,514                 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับงวด -                       -                   -                     (72,224)             121,594               (12,675)                  -                         36,695                  -                  22,416,484       22,453,179        

โอนไปก าไรสะสม -                            -                        -                          (81,312)                -                               -                                  -                               (81,312)                     -                       81,312               -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 91,541,387         43,322,116      97,228             5,614,302          571,400               (91,870)                  (13,675)                6,177,385              3,360,000       68,608,955       213,009,843       

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 91,588,946         43,321,601      69,563             5,369,508          486,481               (133,932)                 (30,316)                5,761,304              10,091,000     52,689,658       203,452,509       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

คา่ใชจ้า่ยโครงการเสนอขายหุน้สามญัใหพ้นกังาน 29 -                            -                        93,465                -                           -                               -                                  -                               93,465                  -                       -                         93,465                 

เงินปันผลจา่ย 32 -                            -                        -                          -                           -                               -                                  -                               -                       -                       (4,338,321)         (4,338,321)           

รวมเงินทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร -                       -                   93,465             -                     -                         -                           -                         93,465                  -                  (4,338,321)       (4,244,856)         

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับงวด

ก าไรส  าหรบังวด -                            -                        -                          -                           -                               -                                  -                               -                       -                       2,238,723          2,238,723            

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน -                            -                        -                          (23,186)                (102,040)                  37,437                        16,234                     (71,555)                 -                       132,083             60,528                 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับงวด -                       -                   -                     (23,186)             (102,040)              37,437                   16,234                 (71,555)                 -                  2,370,806        2,299,251          

โอนไปก าไรสะสม -                            -                        -                          (56,664)                -                               -                                  -                               (56,664)                 56,664               -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 91,588,946         43,321,601      163,028           5,289,658          384,441               (96,495)                  (14,082)                5,726,550              10,091,000     50,778,807       201,506,904       

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ

(พนับาท)

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบกระแสเงนิสด 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 6,442,813        8,924,570       2,032,282        22,868,108     
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้เป็น
   เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสือ่มราคาและรายการตดับญัชี 2,248,038        2,358,840       1,203,559        1,153,277       
ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ 10,970,744      9,731,931       6,552,621        4,989,693       
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 10,359             2,083               10,359             2,083              
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิรอการขายและสนิทรพัยอ่ื์น (กลบัรายการ) 140,252           (108,221)         127,268           33,030            
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน -                       (30,365)           -                       -                      
ส ารองประมาณการหนีส้นิ 281,281           273,691          360,694           261,207          
ขาดทนุ (ก าไร) จากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
  ผา่นก าไรหรอืขาดทนุ (693)                 (26,065)           (8,812)              822                 
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ -                       -                       (2,500,000)       -                      
ขาดทนุจากการจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 87,366             4,852               -                       -                      
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยอาคาร และอปุกรณ์ 73,824             9,109               (22,100)            (9,195)             
ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ (107,489)          (798,593)         (141,763)          (366,227)         
ขาดทนุทีย่งัไมเ่กิดขีน้จากอตัราแลกเปลีย่น 2,878,771        821,418          2,451,255        973,368          
คา่ใชจ้า่ยการจดัสรรหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยส าหรบัพนกังาน 93,465             97,228            93,465             97,228            

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นไดเ้สยี (205,011)          (218,658)         -                       -                      
รายไดร้อตดับญัชี (1,199,556)       (1,336,358)      (1,190,728)       (1,002,629)      
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (25,654,458)     (27,059,011)    (10,085,770)     (11,109,669)    
รายไดเ้งินปันผล (86,113)            (65,579)           (133,153)          (20,603,269)    
เงินสดรบัดอกเบีย้ 32,837,874      33,098,035     14,822,463      12,524,864     
เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (6,440,447)       (12,199,855)    (3,816,561)       (4,951,208)      
เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (1,804,496)       (1,788,532)      (164,191)          (1,681,610)      
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน 20,566,524     11,690,520    9,590,888       3,179,873      

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 41,223,748      (59,474,083)    (38,834,849)     (106,095,062)  
สนิทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 2,425,603        (12,129,888)    (5,170,489)       (4,784,989)      
เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนี้ 17,869,555      (2,683,989)      (1,850,537)       (6,797,022)      
ทรพัยส์นิรอการขาย 4,017,469        3,155,546       (19,610)            (675,627)         
สนิทรพัยอ่ื์น 4,673,872        2,155,134       3,475,457        1,163,872       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ ส  าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ
วนัที ่30 มิถนุายน วนัที ่30 มิถนุายน

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมช่ือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบกระแสเงนิสด 

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เงินรบัฝาก (49,240,352)     44,558,414     44,577,928      116,533,445   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,821,117        (2,698,136)      15,350,435      (21,570,458)    
หนีส้นิจา่ยคนืเม่ือทวงถาม 1,668,992        1,564,285       1,177,251        906,695          
ประมาณการหนีส้นิ (1,813,803)       (913,162)         (48,664)            (369,693)         
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอ่ืน (921,114)          (720,858)         (182,408)          (1,267,787)      
หนีส้นิอ่ืน (1,442,546)       (3,922,888)      174,024           (1,132,707)      
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 43,849,065     (19,419,105)   28,239,426     (20,909,460)   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบัจากดอกเบีย้ 699,938           1,217,607       350,824           415,775          
เงินสดรบัจากเงินปันผล 213,808           581,902          133,153           20,603,270     
เงินสดจา่ยในการซือ้เงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (344,703,511)   (274,602,771)  (296,879,393)   (237,873,474)  
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุทีว่ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 316,279,938    306,260,363   290,128,643    221,968,067   

เงินสดจา่ยในการซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                       (859,445)         (273,125)          (859,445)         
เงินสดจา่ยในการซือ้อาคาร และอปุกรณ์ (359,353)          (370,242)         (244,814)          (296,388)         
เงินสดจา่ยในการซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน (1,156,728)       (710,122)         (1,128,874)       (548,754)         
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอาคาร และอปุกรณ์ 120,937           797,838          117,067           797,187          
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (28,904,971)    32,315,130    (7,796,519)      4,206,238      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                       12,741            -                       12,741            
เงินสดจา่ยช าระคนืเงินกูย้ืมระยะยาว (6,791)              (4,828)             (6,791)              (4,828)             
เงินสดจา่ยดอกเบีย้ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้ืมระยะยาว (985,937)          (1,264,140)      (985,937)          (1,101,836)      
เงินสดรบัจากการออกจ าหนา่ยหุน้กู้ -                       14,945,198     -                       14,945,198     
เงินสดจา่ยในการไถ่ถอนหุน้กู้ (15,488,046)     (31,500,000)    (15,488,046)     -                      
หุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช าระเตม็มลูคา่แลว้เพ่ิมขึน้ -                       105,072          -                       105,072          
จา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของธนาคาร (4,338,321)       (968,418)         (4,338,321)       (963,575)         
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (20,819,095)    (18,674,375)   (20,819,095)    12,992,772    
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในตา่งประเทศ 20,292             -                       20,292             -                      
เงนิสดลดลงสุทธิ (5,854,709)      (5,778,350)     (355,896)        (3,710,450)     

เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 21,942,541      23,852,593     12,836,147      13,426,535     
เงนิสด ณ วันที ่30 มิถุนายน 16,087,832     18,074,243    12,480,251     9,716,085      

วนัที ่30 มิถนุายน วนัที ่30 มิถนุายน

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ ส  าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหต ุ  สารบัญ  
 
1 ขอ้มลูทั่วไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 
4 ผลกระทบจากโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 
5 การบรหิารความเสี่ยงของธนาคาร 
6 มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 
7 การด ารงเงินกองทนุ 
8 การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้นิทางการเงิน 
9 สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 
10 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 
11 อนพุนัธ ์  
12 เงินลงทนุสทุธิ 
13 เงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสทุธิ 
14 เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 
15 ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
16 ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 
17 ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 
18 ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ 
19 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินได ้
20 เงินรบัฝาก 
21 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ิน) 
22 หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
23 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้มสทุธิ 
24 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 
25 ประมาณการหนีส้ินอื่น 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหต ุ สารบัญ 
       
26 รายไดร้อตดับญัชี 
27 หนีส้ินอื่น 
28 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 
29 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์- การจดัสรรหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยธนชาตส าหรบัพนกังาน 
30 ทนุเรอืนหุน้ 
31 ทนุส ารองตามกฎหมาย 
32 การจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
33 สินทรพัยท์ี่มีภาระผกูพนัและขอ้จ ากดั 
34 ภาระผกูพนัและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ 
35 บคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
36 สว่นงานด าเนินงาน 
37 ฐานะและผลการด าเนินงานที่ส  าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและตา่งประเทศ 
38 รายไดด้อกเบีย้ 
39 ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 
40 รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 
41 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเครือ่งมือทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 
42 ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 
43 ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
44 ก าไรตอ่หุน้ 
45 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2564 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  
 

ธนาคารจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2526 
 

ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์บรษัิทย่อยจดัตัง้ตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจ
หลักเป็นธนาคารพาณิชยแ์ละใหบ้ริการดา้นการบริหารสินทรพัย์ รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของธนาคาร ณ 
วันที่  30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 13 
 

ธนาคารไดเ้ปลี่ยนช่ือของธนาคารจาก “ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)” เป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)” 
ธนาคารไดด้  าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวันที่  6 
พฤษภาคม 2564 

 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 
2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ   

 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ที่ประกาศใชโ้ดย
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง และแสดงรายการ
ตามขอ้ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่  สนส. 21/2561 เรื่อง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชยแ์ละบริษัทโฮลดิง้ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมอื่น ๆ รวมถึง
ปฏิบตัิตามหนงัสือเวียนดงันี ้
 

- ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 ลงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2563 เรื่องแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ไดร้บัผลกระทบจาก 
สถานการณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 4 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดม้ีการออกและปรบัปรุงใหม่ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 ไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตัิ 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากนีธ้นาคารและบริษัทย่อยไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรบัปรุงใหม่ซึ่งยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนัมาถือ
ปฏิบตัิในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลนีก่้อนวนัที่มีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรบัปรุงใหม่ที่เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย และจะมีผลบังคับใชก้ับงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 
มกราคม 2565 คือการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง - ระยะที่ 2 (ปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 ฉบบัที่ 7 ฉบบัที่ 4 
และฉบบัที่ 16) ("การปรบัปรุงระยะที่ 2") ขณะนีผู้บ้ริหารก าลงัพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการถือปฏิบตัิตามการปรบัปรุง
ระยะที่ 2 ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

2.2 สกุลเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ  
 
งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของธนาคารและบรษัิทย่อย 
ขอ้มลูทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท และในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้น
บาท ยกเวน้ที่ระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 

 
2.3 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ  

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้ดลุยพินิจ การประมาณการและ 
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชี  ทัง้นี ้ผลที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกต่างจากที่ประมาณ
การไว ้ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทางบญัชี
จะบนัทกึโดยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
2.3.1  การใชด้ลุยพินิจ  
 
 ขอ้มลูเก่ียวกับการใชด้ลุยพินิจในการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีซึ่งมีผลกระทบที่มีนยัส าคญัที่สุดต่อจ านวนเงินที่รบัรูใ้น       

งบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตขุอ้ตอ่ไปนี ้
 

หมายเหต ุ5 
 
 
 

การก าหนดเง่ือนไขในการพิจารณาการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยท์าง
การเงินนบัจากการรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก การก าหนดวิธีการที่จะรวมขอ้มลูที่มีการคาดการณไ์ปในอนาคต  ในการ
วดัมลูค่าผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ วิธีการเลือกและการอนมุตัิวิธีการที่น  ามาใชใ้นการวดัมลูค่า
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และการพิจาณาปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงั 

 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2.3.2 ขอ้สมมติฐานและความไมแ่น่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มลูเก่ียวกับขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญที่จะส่งผลใหต้อ้งมีการปรบัปรุงที่มีสาระส าคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในปีบัญชีถัดไป  ได้
เปิดเผยในหมายเหตขุอ้ตอ่ไปนี ้ 

 
หมายเหต ุ4 และ 5 
 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินเก่ียวกับการก าหนดปัจจยัที่ใชใ้นการวดัมลูค่าผลขาดทนุดา้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) รวมถึงขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที่
จะไดร้บัคืนและการน าขอ้มลูที่มีการคาดการณไ์ปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช ้

หมายเหต ุ6 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเครือ่งมือทางการเงินที่น  าขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช ้ 
 
3 นโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ 

 
นโยบายการบญัชีที่น  าเสนอดงัต่อไปนีไ้ดถื้อปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

3.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของธนาคารและบรษัิทย่อย (รวมกนัเรยีกวา่ “ธนาคารและบรษัิทย่อย”) 
 
การรวมธุรกจิ  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยบนัทึกบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้เมื่อการควบคมุถกูโอนไปยงัธนาคารและบริษัทย่อย ยกเวน้ใน
กรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 
วนัที่ซือ้กิจการคือวนัที่อ  านาจในการควบคมุนัน้ไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัที่ซือ้กิจการและการระบเุก่ียวกบัการโอนอ านาจ
ควบคมุจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งตอ้งใชด้ลุยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถกูวดัมลูค่า ณ วนัที่ซือ้โดยวดัจากมลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซ้ึ่งรวมถึงการรบัรูจ้  านวนส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ  านาจควบคมุในผูถ้กูซือ้หกัดว้ยมลูค่าสทุธิ (มลูค่ายตุิธรรม) ของสินทรพัยท์ี่ระบไุดท้ี่ไดม้าและหนีส้ินที่รบัมาซึ่งวดัมลูค่า ณ วันที่ซือ้ 
ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุทนัท ี
 
สิ่งตอบแทนที่โอนใหต้อ้งวดัดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์ี่โอนไป หนีส้ินที่ธนาคารและบริษัทย่อยก่อขึน้เพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่  
เจา้ของเดิมและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที่ออกโดยธนาคารและบริษัทย่อย  ทัง้นีส้ิ่งตอบแทนที่โอนใหย้งัรวมถึงมลูค่ายตุิธรรม
ของหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้   
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ของธนาคารที่ถูกซือ้ที่ร ับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเ้ป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึน้จาก
เหตกุารณใ์นอดีต และสามารถวดัมลูค่ายตุิธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
 
ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการซือ้ของธนาคารและบริษัทย่อยที่ เกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าที่ปรกึษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดขึน้ 
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั  
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนับนัทกึบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการดงักล่าวผูซ้ือ้ตอ้งรบัรู ้
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของธุรกิจที่ถูกซือ้ดว้ยมลูค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล าดบัสงูสดุ ณ  
วนัที่เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของธุรกิจที่ถกูน ามารวมดงักล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรบัรูเ้ป็นส่วนเกินหรือ
ส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัในส่วนของเจา้ของ รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถกูโอนไปยงัก าไรสะสม
เมื่อมีการขายเงินลงทนุหรอืเลิกกิจการในธรุกิจที่ซือ้  
 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ถูกซือ้จะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ือ้นบัตัง้แต่วนัที่ตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัที่
ธรุกิจเหลา่นัน้อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กวา่ จนถึงวนัที่การควบคมุสิน้สดุ 
 
บรษิัทย่อย    
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึน้เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยเปิดรบัหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนัน้ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนของธนาคารและบริษัทย่อย งบการเงินของบรษัิทย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัที่มีการควบคมุ
จนถึงวนัที่การควบคมุสิน้สดุลง  
 
งบการเงินของบรษัิทย่อยไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีที่ส  าคญัเช่นเดียวกนักบัของธนาคาร 

 
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 
 
ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ ธนาคารและบริษัทย่อยวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าจาก  
ผูถ้กูซือ้ 
 
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยของธนาคารและบริษัทย่อยที่ไม่ท  าใหธ้นาคารสญูเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การสูญเสยีการควบคมุ  
 
เมื่อธนาคารและบรษัิทย่อยสญูเสียการควบคมุในบรษัิทย่อย ธนาคารตดัรายการสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของบรษัิทย่อยนัน้ออก รวมถึง
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจา้ของที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทย่อยนัน้ ก าไรหรอืขาดทนุที่เกิ ดขึน้จาก
การสญูเสียอ านาจควบคมุในบรษัิทย่อยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ ส่วนไดเ้สียในบรษัิทย่อยเดิมที่ยงัคงเหลืออยู่ใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรม ณ วนัที่สญูเสียอ านาจควบคมุ  

 
สว่นไดเ้สยีในเงนิลงทนุทีบ่นัทกึตามวธีิสว่นไดเ้สยี  
 
สว่นไดเ้สียของธนาคารและบรษัิทย่อยในเงินลงทนุที่บนัทกึตามวิธีสว่นไดเ้สีย ประกอบดว้ยสว่นไดเ้สียในบรษัิทรว่ม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไมถ่ึงระดบัที่จะควบคมุหรอืควบคมุรว่มในนโยบาย 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย  โดยรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกดว้ยราคาทุนซึ่งรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ 
ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สว่นแบง่ก าไรหรอืขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นของเงินลงทนุที่บนัทกึตามวิธีสว่นไดเ้สียของ
ธนาคารและบริษัทย่อย จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที่ธนาคารและบริษัทย่อยสญูเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั 
หรอืการควบคมุรว่ม 
 
การตดัรายการในงบการเงนิรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในธนาคารและบรษัิทย่อยที่เป็นสาระส าคญั รวมถึงรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายที่ยงัไม่เกิดขึน้
จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการภายในธนาคารและบริษัทย่อย ถกูตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรที่ยงัไม่
เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกบับริษัทรว่มและกิจการที่ควบคมุรว่มกนัถกูตดัรายการกบัเงินลงทนุเท่าที่ธนาคารและบรษัิท
ย่อยมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ถูกลงทนุนัน้ ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกับก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง แต่
เทา่ที่เมื่อไมม่ีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน้ 
 
งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของส านกังานใหญ่ สาขาทัง้ในและต่างประเทศ และบริษัทย่อยของธนาคาร โดยไดต้ดัรายการ
คา้และยอดคงเหลือระหว่างกนัออกแลว้ 
 

3.2 เงนิตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 
 
รายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบรษัิทในธนาคารและบรษัิทย่อยโดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด า เนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยนอา้งอิงตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่รายงาน 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ไม่เป็นตวัเงินซึง่เกิดจากรายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบนัทกึตามเกณฑร์าคาทนุเดิม แปลงค่าเป็น
สกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จากการแปลงค่าใหร้บัรูเ้ป็นก าไรหรือขาดทนุในงวดบญัชีนัน้ อย่างไรก็ตามผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จากการแปลงคา่ของรายการเหลา่นีต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น  
 
- เงินลงทนุในตราสารทนุที่เลือกใหว้ดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น  

- หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดในการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศซึ่งการป้องกันความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล 

- การเขา้เง่ือนไขการปอ้งกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดซึง่การปอ้งกนัความเสี่ยงมีประสิทธิผล 
 
หนว่ยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของหน่วยงานในตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่รายงาน รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย
ของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ 
 
งบการเงินของสาขาต่างประเทศของธนาคารแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอัตราแลกเปลี่ยนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัที่รายงาน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบนัทึกไวใ้นส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเ สร็จอื่น
จนกวา่จะมีการเลิกกิจการของสาขา  
 

3.3  เงนิสด 
 

เงินสด รวมถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหวา่งเรยีกเก็บ 
 
3.4  เครือ่งมือทางการเงนิ 
 

3.4.1 การรบัรูร้ายการและการวดัมูลคา่เมือ่เริ่มแรก  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินอื่น (ซึ่งรวมถึงการซือ้และการขาย
สินทรพัยท์างการเงินตามวิธีปกติ) ณ วนัที่ซือ้ขาย (วิธี trade date) ซึ่งเป็นวนัที่ธนาคารและบริษัทย่อยไดเ้ขา้มา
เป็นคูส่ญัญาของเครือ่งมือดงักลา่ว ยกเวน้เงินลงทนุในตราสารหนี ้รบัรู ้ณ วนัที่ช  าระราคา (วิธี settlement date) 
 

สินทรพัยท์างการเงินหรอืหนีส้ินทางการเงินที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุวดัมลูค่าเมื่อ
เริม่แรกดว้ยมลูค่ายตุิธรรมบวกตน้ทนุการท ารายการซึง่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรอืการออกตราสาร  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.4.2 การตดัรายการออกจากบญัช ี 
 

การตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกจากบญัช ี 
 
ธนาคารและบรษัิทย่อยตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื่อสิทธิตามสญัญาที่จะไดร้บักระแสเงินสด
จากสินทรพัยท์างการเงินหมดอายหุรอืมีการโอนสิทธิในการรบักระแสเงินสดตามสญัญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัง้หมดของสินทรพัยท์างการเงินไดถ้กูโอนหรอืในกรณีที่ธนาคารและ
บรษัิทย่อยไม่ไดท้ัง้โอนหรอืคงไวซ้ึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัง้หมดและไม่ไดค้งไว้
ซึง่การควบคมุในสินทรพัยท์างการเงิน  
 
ในการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชี ผลแตกต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย์  (หรือ
มูลค่าตามบัญชีซึ่งจัดสรรใหแ้ก่ส่วนของสินทรัพย์ที่จะมีการตัดรายการออกจากบัญชี) และผลรวมของ  (1) 
ผลตอบแทนที่จะไดร้บั (รวมถึงสินทรพัยใ์หม่ที่ไดร้บัใด ๆ หกัดว้ยหนีส้ินใหม่ที่คาดการณไ์ว)้ และ (2) ก าไรหรือ
ขาดทนุสะสมที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ  
 
จ านวนก าไรหรือขาดทุนสะสมที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัเงินลงทนุในตราสารทุนที่ก  าหนดใหว้ดั
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจะไม่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุเมื่อมีการตดัรายการหลกัทรพัยด์งักล่าว
ออกจากบญัชี ดอกเบีย้ใด ๆ ในสินทรพัยท์างการเงินที่โอนซึ่งเขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีซึง่ก่อใหเ้กิด
หรอืยงัคงอยู่ในธนาคารและบรษัิทย่อยรบัรูเ้ป็นสินทรพัยห์รอืหนีส้ินแยกต่างหาก  
 
การจ าหนา่ยเงนิลงทนุ 
 
ส าหรบัเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ การค านวณตน้ทนุของเงินลงทนุที่จ  าหน่ายไปและเงินลงทนุที่ยงัถือ
อยู่ใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 
 
การตดัรายการหนีส้นิทางการเงนิออกจากบญัช ี 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยตดัรายการหนีส้ินทางการเงินออกจากบญัชีเมื่อภาระผกูพนัตามสญัญาสิน้สดุลง ยกเลิก 
หรอืหมดอาย ุ 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.4.3 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
การจดัประเภทรายการของสนิทรพัยท์างการเงนิ  
 
ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก สินทรพัยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมลูค่า ไดแ้ก่ การวดั
มลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ  

 
สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี ้
 

การจัดประเภทตราสารหนีซ้ึ่งรวมถึง เงินใหส้ินเช่ือ และเงินลงทุนในตราสารหนีจ้ะพิจารณาจากการประเมิน
โมเดลธุรกิจและการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้หรอืไม่  

 

การประเมนิโมเดลธุรกจิ 
 

ธนาคารและบรษัิทย่อยไดป้ระเมินโมเดลธรุกิจของสินทรพัยท์างการเงินโดยขอ้มลูที่ใชใ้นการพิจารณารวมถึง  
- นโยบายและวัตถุประสงคข์องสินทรพัยท์างการเงินและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบตัิ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลยทุธข์องผูบ้ริหารเก่ียวกับการรบัดอกเบีย้รบัตามสญัญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบีย้ 
การจบัคู่ระหวา่งระยะเวลาของสินทรพัยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหนีส้ินที่ใชส้ินทรพัยเ์หลา่นัน้ในการจดัหา
เงินทนุ หรอืรบัรูก้ระแสเงินสดผ่านการขายสินทรพัยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของสินทรพัยท์างการเงินและการรายงานใหผู้บ้ริหารของธนาคารและบรษัิท
ย่อย 

- ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธรุกิจ (และสินทรพัยท์างการเงินที่ถือตามโมเดลธรุกิจ) 
และกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการความเสี่ยง และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาที่ขายในงวดก่อน เหตผุลที่ขายและการคาดการณก์ารขายในอนาคต อย่างไรก็ตาม
ขอ้มลูเก่ียวกบัการขายนัน้ไม่น ามาพิจารณาแยกต่างหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินภาพรวมของวิธีการ
บรหิารจดัการสินทรพัยใ์หร้ะบวุตัถปุระสงคท์ี่ไดต้ัง้ไวแ้ละวิธีการใหไ้ดม้าซึง่กระแสเงินสด 

 

สินทรพัยท์างการเงินที่ถือไวเ้พื่อคา้ หรือมีการจัดการและประเมินผลงานดว้ยมลูค่ายุติธรรม ถูกวดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ เน่ืองจากไม่ไดถื้อครองเพื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา หรอืไม่ถือครองแบบ
สองวตัถปุระสงคค์ือเพื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขายสินทรพัยท์างการเงิน  
 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 27 

การประเมนิวา่กระแสเงนิสดตามสญัญาเป็นการจ่ายเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้หรอืไม่  
 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของ  
เงินตน้หรือไม่ ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาขอ้ก าหนดตามสญัญาของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินว่าสินทรพัยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้ก าหนดตามสญัญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจ านวน
เงินของกระแสเงินสดตามสญัญาซึง่อาจท าใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน ธนาคารและบรษัิทย่อยพิจารณาถึง  

- เหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้ซึง่เป็นเหตใุหม้ีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- ลกัษณะการปรบัมลูค่าทางการเงิน 

- เง่ือนไขเมื่อสิทธิเรียกรอ้งของธนาคารและบริษัทย่อยถกูจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรพัยต์ามที่ก าหนด 
(เช่น สินทรพัยท์างการเงินที่ผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไลเ่บีย้) และ 

- ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของมลูค่าเงินตามเวลา (เช่น ระยะเวลาการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่) 
 

จากการประเมินโมเดลธุรกิจและกระแสเงินสดตามสญัญาสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนีข้องธนาคาร
และบรษัิทย่อยมีการจดัประเภทและวดัมลูค่าสามประเภทดงันี ้
 
การวดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 
 

ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย
หากเขา้เง่ือนไขทัง้สองขอ้ดงัต่อไปนี ้
-  ถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้ตามโมเดลธรุกิจที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา และ 
-  ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรพัยท์างการเงินซึ่งท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ก  าหนดไว ้
 

ตราสารหนีท้ี่ถกูวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายวดัมลูค่าเริ่มแรกดว้ยมลูค่ายตุิธรรมบวกตน้ทนุการท าธุรกรรม
ทางตรงที่เพิ่มขึน้และภายหลงัตดัจ าหน่ายตน้ทนุตามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ปรบัปรุงดว้ยผลขาดทนุจากการ
ดอ้ยค่า รายไดด้อกเบีย้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนและผลขาดทนุจากการดอ้ยค่ารบัรูใ้นก าไรหรือ
ขาดทนุ ก าไรหรอืขาดทนุที่เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ 

 

การวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
 

ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดถ้กูก าหนดใหว้ดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุจะถกูวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นไดห้ากเขา้เง่ือนไขทัง้สองขอ้ดงัต่อไปนี ้ 

- ถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้ตามโมเดลธรุกิจที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขาย
สินทรพัยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรพัยท์างการเงินซึ่งท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ก  าหนดไว ้

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 28 

ตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น สินทรพัยเ์หล่านีว้ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรม รายไดด้อกเบีย้ค านวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ก าไรและขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนและ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอื่นรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
เมื่อมีการตดัรายการออกจากบญัชี ก าไรและขาดทุนสะสมที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุ 
 

การวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุ 
 

นอกจากสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายและสินทรพัยท์างการเงิน
ประเภทตราสารหนีท้ี่วดัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น สินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี ้
จะวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ  
 

ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเลือกใหส้ินทรพัยท์างการเงินที่เขา้ขอ้ก าหนดใน
การวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายหรือมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นใหว้ดัมลูค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมีนยัส าคญัซึ่งอาจเกิดขึน้ ซึ่ง
เมื่อเลือกแลว้ไมส่ามารถยกเลิกได ้
 
ส าหรบัตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุสินทรพัยเ์หล่านีว้ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรม ก าไรและขาดทนุสทุธิรวมถึงรายไดด้อกเบีย้บนัทกึในก าไรหรอืขาดทนุ 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารทนุ 
 

ตราสารทนุซึง่รวมถึงเงินลงทนุในตราสารทนุวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม  
 

ตราสารทนุที่ไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเลือกเป็นรายเงินลงทนุใหแ้สดงการเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นโดยเมื่อเลือกแลว้ไมส่ามารถยกเลิกได ้
 

นอกจากตราสารทุนที่เลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารทนุวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ  
 

ส าหรบัตราสารทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ สินทรพัยเ์หล่านีว้ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรม ก าไรและขาดทนุสทุธิรวมถึงเงินปันผลรบับนัทกึในก าไรหรอืขาดทนุ 
 

ส าหรบัตราสารทุนที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรพัยเ์หล่านีว้ัดมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรม เงินปันผลรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นก าไรหรอืขาดทนุเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทนุ
ของเงินลงทนุ ก าไรและขาดทนุสทุธิอื่นรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นและจะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทนุ 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจดัประเภทรายการใหม่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

สินทรพัยท์างการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก เวน้แต่ในภายหลงั
ธนาคารและบรษัิทย่อยเปลี่ยนแปลงโมเดลธรุกิจในการจดัการสินทรพัยท์างการเงิน 
 

การจดัประเภทรายการของหนีส้นิทางการเงนิ  
 

ณ วันที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก เครื่องมือทางการเงินถูกจัดประเภทเป็นหนีส้ินทางการเงินตามเนือ้หาของ
ขอ้ตกลงตามสญัญา 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทหนีส้ินทางการเงินทัง้หมด ยกเวน้ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค า้
ประกนัทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายหรอืวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ 
 

ธนาคารและบรษัิทย่อยก าหนดใหห้นีส้ินทางการเงินบางรายการวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ
ภายใตส้ถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้ 

- หนีส้ินมีการบรหิาร ประเมินผลการด าเนินงานและมีการน าเสนอเป็นการภายในดว้ยเกณฑม์ลูค่ายตุิธรรม หรอื  

- การก าหนดดงักลา่วขจดัหรอืลดการจบัคูอ่ย่างไมเ่หมาะสมทางการบญัชีอย่างมีนยัส าคญัที่อาจเกิดขึน้  
 

หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุจะวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมและรบัรูก้  าไรและขาดทนุสทุธิ รวมถึงดอกเบีย้จ่ายในก า ไร
หรอืขาดทนุ 
 

หนีส้ินทางการเงินที่ถูกวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย วัดมูลค่าภายหลังดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายดว้ยวิธี
ดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ดอกเบีย้จ่ายและก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือ
ขาดทนุที่เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ 

 

3.4.4 การรบัรูด้อกเบีย้ 
 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ  
 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบีย้รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงคือ
อตัราที่ใชค้ิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรบัเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณไ์วข้องเครื่องมือทาง
การเงินของมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน หรอื ราคาทนุตดัจ าหน่ายของหนีส้ินทางการเงิน 
 

ในการค านวณอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิส าหรบัเครื่องมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ย
ค่าดา้นเครดิตธนาคารและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยพิจารณาเง่ือนไขตามสญัญา
ทัง้หมดของเครือ่งมือทางการเงิน แต่ไมร่วมถึงผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้  

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค านวณอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงไดร้วมตน้ทนุการท ารายการและค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นองคป์ระกอบของอตัรา
ดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ตน้ทนุการท ารายการรวมถึงตน้ทนุส่วนเพิ่มที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือออกสินทรพัย์
ทางการเงินหรอืหนีส้ินทางการเงิน 
 

มลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน คือ ราคาทนุตดัจ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงินก่อนปรบัปรุง
ดว้ยค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต 
 

การค านวณรายไดด้อกเบีย้และคา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ 
 

อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนีส้ินทางการเงินค านวณเมื่อรบัรู ้รายการสินทรพัยท์างการ
เงินหรือหนีส้ินทางการเงินเมื่อเริ่มแรก ในการค านวณรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงจะ
น ามาใชก้บัมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัย ์(เมื่อสินทรพัยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรอืราคาตดัจ าหน่าย
ของหนีส้ิน อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงจะถกูปรบัปรุงใหม่ส  าหรบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวัที่มีรอบการประมาณใหม่เพื่อ
สะทอ้นใหเ้ห็นความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ตลาด  นอกจากนีอ้ัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงยังไดร้บัการแกไ้ข
ส าหรบัการปรบัปรุงการป้องกนัความเสี่ยงในมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่เริ่มการตดัจ าหน่ายปรบัปรุงการปรบัปรุงการ
ปอ้งกนัความเสี่ยง 
 

อย่างไรก็ตามส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก รายไดด้อกเบีย้
จะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงกบัราคาทนุตดัจ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงิน หากสินทรพัยไ์ม่มี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบีย้จะเปลี่ยนกลบัไปค านวณจากมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้
ของสินทรพัย ์ 
 
ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตก่อนการรบัรูเ้มื่อเริม่แรก รายไดด้อกเบีย้จะค านวณโดยการ
ใชอ้ตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิหลงัปรบัปรุงการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเป็นตน้ทนุการตดัจ าหน่ายของสินทรพัย ์การค านวณ
รายไดด้อกเบีย้จะไมเ่ปลี่ยนกลบัไปค านวณจากมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัย ์แมว้า่ความเสี่ยงของสินทรพัย์
จะดีขึน้ก็ตาม 

 

3.4.5 การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยท์างการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ  
 

 การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

 หากเง่ือนไขในสินทรพัยท์างการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไป ธนาคารและบรษัิทย่อยจะประเมินว่ากระแสเงินสดของ
สินทรพัยท์ี่เปลี่ยนแปลงไปตา่งจากเดิมอย่างมีนยัส าคญัหรอืไม่ 
 

 หากกระแสเงินสดแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญั สิทธิตามสญัญาของกระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงินเดิมถือว่า
หมดอายุไป ในกรณีดงักล่าว สินทรพัยท์างการเงินเดิมจะมีการตดัรายการออกจากบญัชีและรบัรูส้ินทรพัยท์าง
การเงินใหมด่ว้ยมลูค่ายตุิธรรมบวกดว้ยตน้ทนุการท ารายการที่เขา้เง่ือนไข  
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หากการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่ส่งผลต่อการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชี ธนาคารและบริษัทย่อยจะ
ค านวณมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ใหมโ่ดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเดิมของสินทรพัยแ์ละปรบัปรุงผลก าไรขาดทนุของ
การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วในก าไรหรอืขาดทนุ ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัราดอกเบีย้
ที่แทจ้ริงเดิมที่ใชใ้นการค านวณก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงตอ้งมีการปรบัปรุงใหส้ะทอ้นขอ้ก าหนดของ
ตลาดในปัจจบุนั ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ตน้ทนุหรอืคา่ธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึน้และคา่ธรรมเนียมที่ไดร้บัเป็น
ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและตดัจ าหน่ายตลอดอายทุี่เหลืออยู่ของสินทรพัยท์างการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงิน ก าไรหรอืขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงจะรบัรู ้
เป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ส  าหรบักรณีอื่นนัน้แสดงเป็นดอกเบีย้รบัซึง่ค  านวณโดย
ใชว้ิธีอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ  
 

3.4.6 การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ  
      

ธนาคารและบรษัิทย่อยรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่ไม่ไดว้ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุและไมม่ีการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในตราสารทนุ 
 

การวดัมูลคา่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  
    
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณอย่างปราศจากอคติ ค านึงถึงค่าความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนกัซึ่ง
พิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้ มูลค่าเงินตามเวลา และข้อมูลสนับสนุนที่มีความ
สมเหตสุมผลทัง้หมด ซึง่รวมถึงการพยากรณส์ภาวะเศรษฐกิจไปในอนาคต 
 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้วดัมลูค่าดงันี ้

- สินทรพัยท์างการเงินที่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ วนัที่รายงาน วดัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ดว้ย
มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินที่คาดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมด (เช่น ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญา และ
กระแสเงินสดที่ธนาคารและบรษัิทย่อยคาดวา่จะไดร้บั) 

- สินทรพัยท์างการเงินที่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ วนัที่รายงาน วดัผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ดว้ย
มลูค่าสว่นตา่งระหวา่งมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้และมลูค่าปัจจบุนัของการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต 

- ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้วดัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ด้วยมลูค่าปัจจุบนัของ
สว่นตา่งระหวา่งกระแสเงินสดตามสญัญาที่มีตอ่ธนาคารและบรษัิทย่อยในกรณีที่ภาระผกูพนัดงักลา่วถกูเบกิใช ้
และกระแสเงินสดที่ธนาคารและบรษัิทย่อยคาดวา่จะไดร้บั และ 

- สญัญาค า้ประกันทางการเงิน วดัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ดว้ยประมาณการจ่าย เงินชดเชยที่
คาดวา่จะจ่ายใหผู้ถื้อสญัญาหกัดว้ยจ านวนเงินที่ธนาคารและบรษัิทย่อยคาดวา่จะไดร้บัคืน 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ประมาณการของจ านวนเงินที่คาดว่าจะไม่ไดร้บัค านวณโดยเป็นผลคณูของค่าความน่าจะเป็นของการปฏิบตัิผิด
สญัญา (PD - Probability of default) กบัรอ้ยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อมีการปฏิบตัิผิดสญัญาต่อ
ยอดหนี ้(LGD - Loss given default) และประมาณการยอดหนีเ้มื่อมีการปฎิบตัิผิดสญัญา (EAD - Exposure at 
the time of default) 

 

การจดัชัน้ 
 

ในการรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จะมีการจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินเป็น 3 ชัน้ทุกวนัที่
รายงาน ทัง้นีส้ินทรพัยท์างการเงินสามารถเปลี่ยนแปลงระดบัชัน้ไดต้ลอดอายขุองสินทรพัยท์างการเงิน ตามการ
เปลี่ยนแปลงในคณุภาพของสินเช่ือนบัจากวนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก ดงัต่อไปนี ้

 

- ชัน้ที่ 1 สินทรพัยท์างการเงินที่ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต  
 

สินทรพัยท์างการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึน้ของความเสี่ยงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญันบัจากวนัที่รบัรูร้ายการเมื่อ
เริ่มแรก (ไม่เขา้เง่ือนไขของชัน้ที่ 2 และชัน้ที่ 3) หรอืเป็นเงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงดา้น
เครดิตต ่า ณ วนัที่รายงาน ทัง้นีไ้ม่รวมสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อก าเนิด 
(POCI) ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้รบัรูต้ามผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 
12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนขา้งหนา้เป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทนุ
ดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอาย ุซึง่เป็นผลจากเหตกุารณก์ารผิดนดัช าระหนีข้องเครือ่งมือทางการเงินที่
คาดวา่จะเกิดขึน้ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัที่รายงาน 
  

- ชัน้ที่ 2 สินทรพัยท์างการเงินที่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต 
 

เมื่อสินทรพัยท์างการเงินที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตนบัจากวนัที่รบัรูร้ายการเมื่อ
เริ่มแรก  ประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้รบัรูโ้ดยการประมาณการความเป็นไปไดท้ี่จะ
เกิดการผิดนดัตลอดอายขุองสินทรพัยท์างการเงิน (lifetime ECL) โดยการพิจารณาความมีนยัส าคญัของการ
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตนัน้พิจารณาจากปัจจยัเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ สินทรพัย์
ทางการเงินที่เกินก าหนดช าระเท่ากบัหรอืมากกว่า 30 วนัแต่ยงัไม่เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถกูพิจารณาว่า
มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต 

 

- ชัน้ที่ 3 สินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 

สินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรอืผิดนดัช าระคือสินทรพัยท์างการเงินที่มีคา้งช าระเงินตน้และ/
หรือดอกเบีย้เท่ากับหรือมากกว่า 90 วนั นอกจากนีส้ินทรพัยท์างการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตเมื่อลูกหนีม้ีความเป็นไปไดท้ี่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดเ้มื่อเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่งหรือหลาย
เหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบเชิงลบตอ่ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรพัยท์างการเงิน 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต พิจารณาจากผลต่าง
ระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทั้งหมดที่คาดว่าจะไดร้ับในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการถือครอง
หลกัประกนั การคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินนัน้ และมลูค่าตามบญัชี
ขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงินก่อนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 

การปรบัปรุงความเสีย่งดา้นเครดติ 
 

สินทรพัยท์างการเงินที่อยู่ชัน้ที่ 2 สามารถโอนกลบัไปยังชัน้ที่ 1 ไดเ้มื่อพิจารณาแลว้ว่าไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตอีกตอ่ไป 

 
เมื่อการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตถูกพิจารณาโดยใชเ้กณฑเ์ชิงปริมาณ เครื่องมือทาง
การเงินจะถกูโอนกลบัไปยงัชัน้ที่ 1 โดยอตัโนมตัิเมื่อไม่พบการปฏิบตัิผิดสญัญาเดิมอย่างมีนยัส าคญัอีกต่อไป ใน
กรณีที่เครื่องมือทางการเงินถกูโอนไปยงัชัน้ที่ 2 เน่ืองจากการประเมินดว้ยปัจจยัเชิงคณุภาพ เหตปัุจจยัคณุภาพ
ดงักล่าวตอ้งหมดไปจึงจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นชัน้ที่ 1 รวมถึงในกรณีที่ผูบ้รหิารสั่งการใหเ้ครื่องมือทางการ
เงินจดัประเภทเป็นชัน้ที่ 2 ซึง่ตอ้งมีการด าเนินการแกไ้ขก่อนที่จะจดัประเภทรายการเงินใหส้ินเช่ือใหมเ่ป็นชัน้ที่ 1 
 

สินทรพัยท์างการเงินที่อยู่ในชัน้ที่ 3 จะถกูโอนไปชัน้ที่ 2 ก็ต่อเมื่อพิจารณาแลว้เหน็ว่าไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 

การแสดงรายการคา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ  
- สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย หกัจากมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัย ์ 

- ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาการค า้ประกนัทางการเงิน โดยทั่วไปแสดงเป็นประมาณการหนีส้ิน  

- สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น ไม่มีการรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทนุในงบแสดง
ฐานะการเงินเน่ืองจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้จะรบัรูผ้่านก าไรขาดทนุ 

 

3.4.7 อนพุนัธ์ทีถ่อืไวเ้พือ่การบรหิารความเสีย่งและการบญัชปีอ้งกนัความเสีย่ง 
 

อนุพนัธท์ี่ถือไวเ้พื่อการบริหารความเสี่ยงรวมถึงสินทรพัยอ์นุพนัธแ์ละหนีส้ินอนุพนัธท์ัง้หมดที่ไม่ไดจ้ัดประเภท
รายการเป็นสินทรพัยห์รอืหนีส้ินเพื่อคา้ อนพุนัธท์ี่ถือไวโ้ดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการบรหิารความเสี่ยงจะถกูวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ธนาคารและบริษัทย่อยก าหนดใหบ้างอนพุนัธท์ี่ถือไวเ้พื่อการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่
อนพุนัธเ์ป็นเครือ่งมือที่ใชใ้นการปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัความสมัพนัธข์องการปอ้งกนัความเสี่ยงที่เขา้เง่ือนไข ณ 
วนัเริ่มตน้ที่ก  าหนดใหม้ีการป้องกันความเสี่ยง ธนาคารและบริษัทย่อยไดจ้ัดท าเอกสารที่ระบุถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างเครื่องมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงรวมถึงวตัถปุระสงคใ์นการ
บริหารความเสี่ยงและกลยุทธใ์นการจัดการกับความเสี่ยงรวมถึงวิธีการที่ใชใ้นการประเมินประสิทธิผลในการ
ป้องกนัความเสี่ยง ธนาคารและบริษัทย่อยท าการประเมินทัง้เมื่อเริ่มตน้ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยง
และประเมินอย่างต่อเน่ืองว่าเครื่องมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเสี่ยงที่คาดการณไ์วม้ีประสิทธิผลในการหกักลบ
การเปลี่ยนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมหรอืการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง
ในระหว่างช่วงเวลาที่ก าหนดใหม้ีการป้องกนัความเสี่ยงหรอืไม่ และผลของการป้องกนัความเสี่ยงที่เกิดขึน้จรงิแต่
ละครัง้อยู่ในช่วงที่ก  าหนดไวห้รอืไม่ การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดของรายการที่คาดการณ ์ธนาคารและ
บริษัทย่อยท าการประเมินว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่รายการที่คาดการณจ์ะเกิดขึน้และแสดงฐานะเปิดต่อ
ความผนัผวนของกระแสเงินสดที่สง่ผลกระทบตอ่ก าไรหรอืขาดทนุ 

 

ความสมัพนัธข์องการปอ้งกนัความเสี่ยงมีดงันี ้
 

การปอ้งกนัความเสีย่งในมูลคา่ยตุธิรรม 
 

เมื่ออนพุนัธถ์กูก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยห์รอืหนีส้ินที่รบัรู ้หรอืภาระผกูพนัของธนาคารและบรษัิทย่อยที่อาจสง่ผลกระทบต่อ
ก าไรหรอืขาดทนุ การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของอนพุนัธจ์ะรบัรูท้นัทีในก าไรหรอืขาดทนุ การเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมของรายการที่มีการปอ้งกนัความเสี่ยงที่เกิดจากความเสี่ยงที่ไดร้บัการปอ้งกนัจะรบัรูใ้นก าไรหรอื
ขาดทนุ หากรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหรอืราคาทนุตดัจ าหน่ายใหป้รบัปรุงกบัมลูค่า
ตามบญัชี  
 

หากอนพุนัธท์ี่ใชใ้นการป้องกนัความเสี่ยงครบก าหนดตามสญัญา ถกูขาย ถกูยกเลิก ถกูใชส้ิทธิ หรือการป้องกนั
ความเสี่ยงไม่เขา้เง่ือนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมอีกต่อไป หรือยกเลิกการก าหนดใหม้ี        
การปอ้งกนัความเสี่ยง การบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงจะถกูยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 
 

เมื่ออนพุนัธถ์กูก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสเงินสดที่เกิดจากความเสี่ยงเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินที่รบัรู ้หรือรายการคาดการณท์ี่มี
ความเป็นไปไดใ้นระดบัสงูซึ่งส่งผลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทนุ ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมลูค่า
ยุติธรรมของอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็นส ารองการป้องกันความเสี่ยงในส่วนของ
เจา้ของ ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของอนพุนัธจ์ะรบัรูท้นัทีในก าไรหรอืขาดทนุ  
จ านวนเงินที่รบัรูใ้นส ารองการป้องกนัความเสี่ยงจะถกูจดัประเภทรายการใหม่จากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไปยงั
ก าไรหรือขาดทนุโดยถือเป็นการปรบัปรุงการจดัประเภทรายการในงวดเดียวกนักับกระแสเงินสดที่มีการป้องกนั
ความเสี่ยงกระทบก าไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในบรรทัดเดียวกันในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น  
 
หากอนพุนัธท์ี่ใชใ้นการป้องกนัความเสี่ยงครบก าหนดตามสญัญา ถกูขาย ถกูยกเลิก ถกูใชส้ิทธิ หรือการป้องกนั
ความเสี่ยงไม่เข้าเง่ือนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดอีกต่อไป หรือยกเลิกการก าหนดใหม้ี          
การปอ้งกนัความเสี่ยง การบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงจะถกูยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 
 

หากกระแสเงินสดที่มีการป้องกนัความเสี่ยงมีการคาดการณว์่าจะไม่เกิดขึน้อีกต่อไป ธนาคารและบริษัทย่อยจะ
โอนรายการส ารองการป้องกนัความเสี่ยงในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไปยงัก าไรหรอืขาดทนุ ส าหรบัความสมัพนัธ์
ของการป้องกันความเสี่ยงที่ยกเลิก หากกระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงยังคงคาดการณว์่าจะเกิดขึน้        
ผลสะสมในส ารองการป้องกันความเสี่ยงจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่จนกว่ากระแสเงินสดที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงจะกระทบก าไรหรือขาดทนุ หากกระแสเงินสดที่มีการป้องกนัความเสี่ยงคาดการณว์่าจะกระทบก าไร
หรอืขาดทนุในหลายรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารและบรษัิทย่อยจะโอนส ารองการป้องกนัความเสี่ยงจากก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นไปยงัก าไรหรอืขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรง 
 
การปอ้งกนัความเสีย่งทีไ่ม่ไดว้ดัมูลคา่ยตุธิรรมของอนพุนัธ์ 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูร้ายการที่ถกูป้องกนัความเสี่ยงตามเกณฑค์งคา้ง อนพุนัธท์ี่ใชป้้องกนัความเสี่ยงจะ
รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

ตราสารทางการเงนิแบบผสม  
 

อนพุนัธอ์าจแฝงอยู่ในขอ้ก าหนดของอีกสญัญาหนึ่ง (สญัญาหลกั) ธนาคารและบริษัทย่อยบนัทึกบญัชีส าหรบั
อนพุนัธแ์ฝงดงักลา่วแยกตา่งหากจากสญัญาหลกัเมื่อ  

- สญัญาหลกัไม่ใช่สินทรพัยท์ี่อยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9  

- สญัญาหลกัไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ  

- ขอ้ก าหนดของอนพุนัธแ์ฝงนัน้เขา้ค านิยามของอนพุนัธซ์ึง่ท  าเป็นสญัญาแยกตา่งหาก  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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- ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนพุนัธแ์ฝงไม่มีความสมัพนัธอ์ย่างใกลชิ้ดกบัลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ
และความเสี่ยงของสญัญาหลกั 

 

อนพุนัธแ์ฝงที่แยกออกจากสญัญาหลกัวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม โดยผลต่างจากมลูค่ายุติธรรมรบัรูเ้ขา้ก าไร
หรือขาดทุน เวน้แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดหรือเงินลงทนุสทุธิที่เข้าเง่ือนไขความสมัพนัธใ์นการป้องกัน
ความเสี่ยง  

 
3.5 หลักทรัพยซ์ือ้โดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซือ้คืน 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีการท าสญัญาซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาขายคืนหรือมีการท าสญัญาขายหลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาซือ้คืน
โดยมีการก าหนดวัน และราคาที่แน่นอนในอนาคต จ านวนเงินที่จ่ายส าหรบัหลกัทรพัยซ์ือ้โดยมีสญัญาขายคืนในอนาคตแสดง
เป็นสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ดา้นสินทรพัย)์” หรือ “เงินให้
สินเช่ือแก่ลกูหนี”้ ขึน้อยู่กับประเภทของคู่คา้ โดยหลกัทรพัยภ์ายใตส้ญัญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ในขณะที่หลกัทรพัย์
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในอนาคตแสดงเป็นหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(ดา้นหนีส้ิน)” หรือ “ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ” ขึน้อยู่กับประเภทของคู่คา้ดว้ยจ านวนเงินที่ไดร้บัมาจากการขาย
หลกัทรพัยด์งักล่าว โดยหลกัทรพัย์ภายใตส้ญัญาซือ้คืนถือเป็นหลกัประกนั  
 
ผลต่างระหว่างราคาซือ้และราคาขายจะถกูรบัรูต้ามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายไดด้อกเบีย้หรอืค่าใชจ้่ายดอกเบีย้
แลว้แต่กรณี 

 
3.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมลูค่าดว้ยวิธีราคาทนุหกัค่าเผ่ือขาดทนุจากการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) ขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุ ส่วนการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
ในงบการเงินรวมใชว้ิธีสว่นไดเ้สีย  
 

ในกรณีที่ธนาคารและบรษัิทย่อยไดหุ้น้มาจากการปรบัโครงสรา้งหนีถ้ึงแมว้า่การไดม้าดงักลา่วจะท าใหธ้นาคารและบรษัิทย่อยถือหุน้
เกินกวา่อตัรารอ้ยละ 50 หรอือตัรารอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิทดงักลา่ว ธนาคารและบรษัิทย่อยจะไม่ถือเงินลงทนุดงักลา่ว
เป็นเงินลงทนุในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่มตามล าดบั  
 

ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสดัส่วนการลงทุนเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 50 หรืออัตรารอ้ยละ 20 ของหน่วยที่
ออกจ าหน่ายแลว้ของกองทนุดงักลา่ว เป็นเงินลงทนุในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่ม ตามล าดบั เน่ืองจากธนาคารและบรษัิทย่อยไม่มีอ  านาจ
ควบคมุหรอืมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานของกองทนุรวมดงักล่าวซึ่งอยู่ภายใตก้ารจดัการที่เป็นอิสระ
ของผูจ้ดัการกองทนุตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.7 ธุรกรรมการรับซือ้ต๋ัวเงนิ ธุรกรรมสินเชือ่เพือ่การค้าและธุรกรรมแฟ็กเตอร่ิง      
 

ธนาคารและบรษัิทย่อยจดัประเภทธรุกรรมการรบัซือ้ตั๋วเงิน ธรุกรรมสินเช่ือเพื่อการคา้ (Trade finance) โดยการรบัซือ้ ซือ้ลด รบัช่วง
ซือ้ลดตราสารภายใตเ้ล็ตเตอรอ์อฟเครดิต และธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง  เป็นสินทรพัยโ์ดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของคู่สญัญาที่
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิไล่เบีย้ตามกฎหมาย กรณีที่มีสถาบันการเงินอื่นรบัรอง อาวัล หรือค า้ประกัน  จะจัดประเภทเป็น
สินทรพัยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (ดา้นสินทรพัย)์” และกรณีที่ไม่มีสถาบนัการเงินอื่นรบัรอง อาวลั 
หรือค า้ประกนั จะจดัประเภทเป็นสินทรพัยภ์ายใตบ้ญัชี “เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี”้ หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
(ดา้นสินทรพัย)์” ขึน้อยู่กบัประเภทธรุกิจของคูส่ญัญา 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยบนัทึกผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่จ่ายและภาระหนีต้ามตั๋วเงินเป็นส่วนลดรบัโดยจะแสดงเป็นรายการหกั
จาก “เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี”้ หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (ดา้นสินทรพัย)์” แลว้แต่กรณี และจะทยอยรบัรู ้
สว่นลดรบัดงักลา่วเป็นรายไดด้อกเบีย้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิตามระยะเวลาในการรบัซือ้ลดหรอืรบัช่วงซือ้ลด 

 

3.8 ทรัพยส์ินรอการขาย 
 

ทรพัยส์ินรอการขายแสดงตามราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที่คาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ขาดทนุจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้ป็น
ค่าใชจ้่ายในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ ก าไรหรอืขาดทนุจากการจ าหน่ายจะรบัรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทนุเมื่อมีการจ าหน่าย 
 

ราคาทุนของทรพัยส์ินรอการขายกรณีที่ไดม้าจากการรบัโอนช าระหนีจ้ากลูกหนี ้แสดงราคาทุนถือตามมูลค่ายุติธรรมหักดว้ย
ประมาณการค่าใชจ้่ายทางตรงในการขาย แต่ไม่เกินกว่ามลูหนีต้ามบญัชีบวกดอกเบีย้ที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิไดร้บัตาม
กฎหมายที่ยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี ราคาทนุของทรพัยส์ินรอการขายกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยเขา้ซือ้จากการขายทอดตลาดของ
กรมบงัคบัคดี ไดแ้ก่ราคาท่ีธนาคารและบรษัิทย่อยเขา้ซือ้ บวกค่าใชจ้่ายในการรบัโอนกรรมสิทธ์ิ และหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ้่าย
ทางตรงในการขาย 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะไดร้บัของทรพัยส์ินรอการขายเป็นรายหน่วย มูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัไดแ้ก่  
มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินรอการขายหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย ทัง้นีม้ลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บั
จากการขายอา้งอิงจากราคาประเมินของทรพัยส์ินแต่ละหน่วยและปรบัลดลงในอัตราที่แตกต่างกันโดยพิจารณาจากคุณภาพ
ทรพัยส์ิน (ท าเลที่ตัง้ สาธารณปูโภค และศกัยภาพในการใชป้ระโยชนข์องทรพัยส์ิน) ระยะเวลาถือครอง ขอ้มลูการขายทรพัยส์ินรอ
การขายในอดีต และความตอ้งการของตลาด 
 

3.9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ที่ดินแสดงมลูค่าตามราคาที่ตีใหม่หกัค่าเผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารแสดงมลูค่าตามราคาที่ตีใหม่หกัค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) อุปกรณแ์สดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือขาดทุนจาก  
การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ธนาคารและบริษัทย่อยบนัทึกมลูค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณใ์นราคาทนุ ณ วนัที่ได ้สินทรพัยม์า ราคาทนุรวมถึง
ตน้ทนุทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรพัย ์ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วรท่ี์เป็นระบบปฏิบติังานหลกัของอปุกรณถื์อเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทนุอปุกรณ ์
 
สว่นประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณแ์ตล่ะรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เทา่กนัตอ้งบนัทกึแต่ละส่วนประกอบที่มี
นยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 
ตน้ทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่ธนาคารและบรษัิทย่อยจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าตน้ทนุ
ของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ชิน้ส่วนที่ถกูเปลี่ยนแทนจะถกูตดัจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี ตน้ทนุที่เกิดขึน้ในการซ่อมบ ารุง
ที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่เกิดขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
หลงัจากนัน้ธนาคารและบริษัทย่อยไดจ้ดัใหม้ีการประเมินราคาของที่ดินและอาคารอย่างสม ่าเสมอโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ
บนัทึกสินทรพัยด์งักล่าวในราคาที่ตีใหม่ (ราคาที่ตีใหม่ หมายถึง มลูค่ายตุิธรรมประเมินขึน้โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์
ราคาตลาดส าหรบัสินทรพัยป์ระเภทที่ดิน และเกณฑร์าคาตน้ทนุเปลี่ยนแทนหลงัหกัค่าเสื่อมราคาส าหรบัสินทรพัยป์ระเภทอาคาร)  
เพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมลูค่ายตุิธรรมอย่างมีสาระส าคญั 

 
ธนาคารและบรษัิทย่อยบนัทกึสว่นเกิน/สว่นต ่าซึง่เกิดจากการตีราคาสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) ธนาคารและบรษัิทย่อยบนัทกึราคาตามบญัชีของสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้จากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นและรบัรู ้

จ  านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย์” ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรพัยน์ัน้เคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารและบริษัทย่อยไดร้บัรูร้าคาที่ลดลงเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนแลว้ 
สว่นที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี่จ้ะถกูรบัรูเ้ป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนที่เคยลดลงซึง่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายปีก่อนแลว้ 

 
(2) ธนาคารและบรษัิทย่อยรบัรูร้าคาตามบญัชีของสินทรพัยท์ี่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทนุ อย่างไรก็ตาม หาก

สินทรพัยน์ัน้เคยมีการตีราคาเพิ่มขึน้และยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย”์ อยู่ในองคป์ระกอบ
อื่นของสว่นของเจา้ของ สว่นที่ลดลงจากการตีราคาใหมจ่ะถกูรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือ
ของบญัชี “ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย”์ และจะรบัรูส้ว่นที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ที่เกินกวา่ยอดคงเหลือของบญัชี 
“สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย”์ ในก าไรหรอืขาดทนุ 

 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณค์ านวณจากราคาทนุของสินทรพัยห์รือราคาที่ตีใหม่โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสินทรพัย ์(ยกเวน้ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสาขาตา่งประเทศค านวณในอตัราตามกฎหมายของประเทศนัน้ซึง่ก าหนดใน
อตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี หรอือายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 ปี) ดงัต่อไปนี ้ 
 
อาคาร    ตามการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ (เฉลี่ย  50  ปี) 
สว่นปรบัปรุงอาคาร                                   6 - 20  ปี 
อปุกรณ ์   3 - 10  ปี 
 
ค่าเสื่อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรบัที่ดิน สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง และงาน
ระหว่างติดตัง้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์และมลูค่าคงเหลือถกูทบทวนอย่างนอ้ยที่สดุทกุสิน้รอบปี
บญัชี และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
 
ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัยจ์ะทยอยตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณที่เหลืออยู่ของสินทรพัย์
นัน้ และบนัทกึโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง และเมื่อใดที่ธนาคารและบรษัิทย่อยตดัรายการสินทรพัยท์ี่มีการตีราคาเพิ่ม ส่วนเกินทนุ
จากการตีราคาสินทรพัยท์ี่คงเหลืออยู่ ณ วนัตดัรายการจะถกูโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยตดัรายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรพัยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสินทรพัย ์รายการผลก าไรหรอืขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์(ผลต่างระหว่างสิ่งตอบ
แทนสทุธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้) จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุเมื่อธนาคารและบรษัิทย่อย
ตดัรายการสินทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 
 

3.10 สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาธนาคารและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า หากสญัญา
ประกอบดว้ยส่วนประกอบที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าธนาคารและบรษัิทย่อยจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ตอ้งจ่าย
ตามสญัญาโดยถือปฏิบตัิตาม TFRS 15 
 
ธนาคารและบรษัิทย่อยรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละหนีส้ินตามสญัญาเชา่ ณ วนัที่สญัญาเช่าเริม่มีผล ยกเวน้สญัญาเช่าซึง่สินทรพัย์
มีมลูค่าต ่าหรอืสญัญาเช่าระยะสัน้จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
สินทรพัยส์ิทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า และปรบัปรุงเมื่อมีการวดัมลูค่า
ใหม่ของหนีส้ินตามสญัญาเช่า ตน้ทนุของสินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินที่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรกของหนีส้ินตามสญัญาเช่า
ปรบัปรุงดว้ยจ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล รวมกับตน้ทุน
ทางตรงเริ่มแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ไดร้บัค่าเสื่อมราคารบัรูใ้นก าไรหรือ
ขาดทนุดว้ยวิธีเสน้ตรงนบัจากวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวนัสิน้สดุของอายุสญัญาเช่า การประมาณอายุการใชป้ ระโยชนข์อง
สินทรพัยส์ิทธิการใชจ้ะก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรพัยแ์ละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าที่ยงัไม่ไดจ้่ายช าระ ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล คิดลดดว้ย
อัตราดอกเบีย้ตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้ธนาคารและบริษัทย่อยใชอ้ัตราดอกเบีย้เงินกู้ยืม                  
สว่นเพ่ิมของธนาคารและบรษัิทย่อย หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ  
 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าจะถกูวดัมลูค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า การเปลี่ยนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจ านวนเงินที่คาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลือ หรอืการเปลี่ยนแปลงการประเมินการ
ใชส้ิทธิเลือกซือ้ สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า เมื่อมีการวดัมลูค่าหนีส้ินตามสญัญา
เช่าใหม่จะปรบัปรุงกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยส์ิทธิการใช ้หรือรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุหากมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ิทธิ
การใชไ้ดถ้กูลดมลูค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้ 

 
ธนาคารและบรษัิทย่อยแสดงสินทรพัยส์ิทธิการใชเ้ป็น ที่ดิน อาคารและอปุกรณ/์สินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน และแสดงรายการหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าเป็นหนีส้ินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3.11 ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอืน่ 
 

ค่าความนยิม 
 
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซือ้กิจการของบรษัิทย่อยรบัรูใ้นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน การรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายใน
หมายเหตขุอ้ 3.1 ภายหลงัจากการรบัรูเ้ริม่แรก คา่ความนิยมจะถกูวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทนุหกัคา่เผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอืน่ ๆ 
 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ ที่ธนาคารและบริษัทย่อยซือ้มาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ค่าเผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นรวมถึง ความสมัพนัธก์บัตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ โดยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวไดม้าจากการรวมธุรกิจซึ่ง
รบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจและรบัรูภ้ายหลงัดว้ยราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือขาดทนุจากการ
ดอ้ยค่า 

 
คา่ตดัจ าหนา่ย  
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทนุของสินทรพัยห์รอืจ านวนอื่นที่ใชแ้ทนราคาทนุหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตดัจ าหน่ายรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรพัยน์ั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัด
จ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัยน์ัน้พรอ้มที่จะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชนข์องค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์
และความสมัพนัธก์บัตวัแทนจ าหน่ายรถยนตส์  าหรบัปีปัจจบุนัและปีเปรยีบเทียบอายุระหว่าง 3 - 15 ปี 

 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาที่คาดวา่จะไดร้บัประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ จะไดร้บัการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชีและปรบัปรุงตาม
ความเหมาะสม  
 

3.12 การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรพัยต์ามบญัชีของธนาคารและบรษัิทย่อยไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัที่รายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรอืไม่ ในกรณี
ที่มีขอ้บ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสินทรพัยท์ี่คาดว่าจะไดร้บัคืน  ส าหรบัค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนที่มีอายุการให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรอื ยงัไม่พรอ้มใชง้าน จะประมาณมลูค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสด  
สงูกว่ามลูค่าที่จะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ เวน้แต่เมื่อมีการกลบัรายการการประเมินมลูค่าของ
สินทรพัยเ์พิ่มของสินทรพัยชิ์น้เดียวกันที่เคยรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีจ้ะรบัรูใ้นส่วนของ
เจา้ของ 
 
การค านวณมูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 
 
มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน หมายถึงมลูค่าจากการใชข้องสินทรพัยห์รือมลูค่ายตุิธรรมของ
สินทรพัยห์กัตน้ทนุในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูค่าจากการใชข้องสินทรพัย ์ประมาณการกระแสเงินสดที่
จะไดร้บัในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าที่อาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจบุนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรพัย ์ ส  าหรบัสินทรพัยท์ี่ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัย์
อื่นจะพิจารณามลูค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคืนรวมกบัหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่สินทรพัยน์ัน้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรบัปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัย์
ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทกุวนัที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรอืไม่  ขาดทนุจากการ
ดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน  ขาดทนุจากการดอ้ย
ค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด
จ าหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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3.13 ผลประโยชน์พนักงาน   
  
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 
 

 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานเมือ่เกษียณอายแุละผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ 
 
โครงการสมทบเงิน 
   

 ธนาคารและบริษัทย่อย และพนักงานไดร้่วมกันจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องธนาคารและ
บรษัิทย่อย เงินที่ธนาคารและบรษัิทย่อยจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีที่เกิดรายการ 

 
โครงการผลประโยชน ์ 
 

 ธนาคารและบรษัิทย่อยถือว่าเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชนอ์ื่น (ถา้มี) 
เป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานเมื่อเกษียณอายแุละภาระผกูพนัจากการมอบของที่ระลึกใหแ้ก่พนกังานเมื่อท างานครบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 

 
 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นไดป้ระเมินขึน้โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ

ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ทั้งนี ้ในการ
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตรด์งักล่าวเก่ียวข้องกบัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์(เช่น อตัราการลาออก
ของพนกังาน อตัราการมรณะ เป็นตน้) และตวัแปรทางการเงิน (เช่น อตัราการขึน้เงินเดือน และอตัราคิดลด เป็นตน้) 

 
 ก าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน

จะรบัรูใ้นสว่นของก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น และรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของก าไรสะสม 
 
 ก าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจะรบัรูใ้นส่วนของ

ก าไรหรอืขาดทนุ 
 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

รายจ่ายส าหรบัโครงการจัดสรรหุน้สามัญส าหรบัพนักงานธนาคาร (โครงการ) (TTB Stock Retention Program) รบัรูเ้มื่อไดร้บั
บริการจากพนกังานแลว้ โดยวดัมลูค่าของรายจ่ายโครงการโดยอา้งอิงกบัมลูค่ายตุิธรรมของตราสารทนุที่ออกให ้ณ วนัที่ใหส้ิทธิ 
(วนัที่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่พนกังาน) 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายจ่ายโครงการรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทนุโดยในขณะเดียวกนับนัทกึเป็นส่วนเพิ่มในรายการ “ทนุส ารองอื่น - การจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของเจา้ของ ตลอดระยะเวลาที่เง่ือนไขของระยะเวลาการใหบ้ริการโดยพนกังานและเง่ือนไขเก่ียวกับ
ผลงานที่ก าหนดไวใ้นโครงการเป็นผลส าเร็จ ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูร้ายจ่ายโครงการสะสมทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน
จนถึงวนัที่ไดร้บัสิทธิ โดยรายจ่ายโครงการสะสมค านวณตามจ านวนหุน้สามญัที่คาดว่าจะไดร้บัสิทธิที่ประมาณการอย่างดีที่สดุโดย
ฝ่ายบรหิารของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายโครงการสะสม ณ วนัตน้ปีและวนัสิน้ปีบญัชีที่รายงาน รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายหรือ
รายการโอนกลบัคา่ใชจ้่ายในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

 
3.14 ประมาณการหนีสิ้น  

 
ประมาณการหนีส้ินจะรบัรูก็้ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนมุานที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตซึ่งสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถกูจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนที่อาจประเมินได้
ในตลาดปัจจบุนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนีส้ิน ประมาณการหนีส้ินส่วนที่เพิ่มขึน้เน่ืองจากเวลาที่ผ่านไปรบัรูเ้ป็น
ตน้ทนุทางการเงิน  
 
ประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึน้จากภาระผูกพนัทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติ 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยตัง้ประมาณการหนีส้ินส าหรบัลกูหนีท้ี่มีภาระผกูพนัทางการเงิน (off-balance sheet items) ที่มีความเสี่ยง
ดา้นเครดิต เช่น การค า้ประกันการกูยื้ม การอาวลั หรือภาระผูกพนัที่สถาบนัการเงินไม่สามารถยกเลิกได ้และส าหรบัภาระตาม
หนงัสือค า้ประกันที่ธนาคารและบริษัทย่อยถูกเรียกรอ้ง โดยอตัราการตัง้ประมาณการหนีส้ินส าหรบัภาระผูกพนัทางการเงิน (off-
balance sheet items) ดงักล่าวใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกนักบัค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.4.6  
 

3.15 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
 
มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินในรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้
รว่มตลาด ณ วนัที่วดัมลูค่า ซึ่งเกิดขึน้ในตลาดหลกัหรือกรณีที่ไม่มีตลาดหลกัใหใ้ชต้ลาดที่ใหป้ระโยชนส์งูสดุซึ่งธนาคารและบรษัิท
ย่อยเขา้ถึง ณ วนัดงักล่าว ทัง้นีม้ลูค่ายตุิธรรมของหนีส้ินไดส้ะทอ้นผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ
ภาระผกูพนั 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมลูค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มลูค่าซึ่งมีความรบัผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมลูค่ายตุิธรรมที่มีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผูบ้รหิารสงูสดุทางดา้นการเงิน  
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มผูป้ระเมินมลูค่ามีการทบทวนขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตได ้และปรบัปรุงการวดัมลูค่าที่มีนยัส าคญัอย่างสม ่าเสมอ หากมีการใช้
ขอ้มลูจากบคุคลที่สามเพ่ือวดัมลูค่ายตุิธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรอืการตัง้ราคา กลุม่ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที่ไดม้าจาก
บุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าที่มีนยัส าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารและบรษัิทยอ่ย 
 
การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ิน ธนาคารและบริษัทย่อยใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดใ้หม้ากที่สดุเท่าที่จะท าได ้มลูค่า
ยตุิธรรมเหลา่นีถ้กูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมตามขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงันี ้ 
 

• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรบัสินทรพัยห์รอืหนีส้ินอย่างเดียวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอื่นที่สงัเกตไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้มส าหรบัสินทรพัยน์ัน้หรอืหนีส้ินนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขาย
ซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 

• ขอ้มลูระดบั 3  ขอ้มลูที่ใชเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดส้  าหรบัสินทรพัยห์รอืหนีส้ินนัน้ 
 
หากขอ้มลูที่น  ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยห์รอืหนีส้ินถกูจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมที่แตกต่างกนั การวดั
มลูค่ายตุิธรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมของขอ้มลูที่อยู่ในระดบัต ่าสดุที่
มีนยัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมโดยรวม 
 
ธนาคารและบรษัิทย่อยรบัรูก้ารโอนระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึน้ 
 

3.16  ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 
 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการซึ่งเป็นองคป์ระกอบของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ิน

ทางการเงินจะรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
 

รายไดค้่าธรรมเนียมที่ไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินรบัรูเ้ป็น
รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง รายไดค้่าบริการรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้โดยพิจารณาถึง ขัน้ความส าเรจ็ของงานและเง่ือนไขของสญัญา 
ค่าธรรมเนียมรบัลว่งหนา้บนัทกึเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิาร ทัง้นี ้
ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีการใหโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ อาทิ การใหค้ะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นสินคา้หรือบริการ           
ต่าง ๆ เป็นตน้ ในการใชบ้ริการจากธนาคารและบริษัทย่อยในแต่ละคราวเพื่อเป็นแรงจงูใจใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้ริการจากธนาคาร
และบรษัิทย่อยอยู่อย่างสม ่าเสมอนัน้ ธนาคารและบรษัิทย่อยจะตอ้งปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัจากการใหบ้รกิารดงักล่าวในแต่ละ
คราวดว้ยมลูค่ายตุิธรรมของคะแนนสะสม ซึ่งบนัทกึเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายได้
ในก าไรหรอืขาดทนุเมื่อลกูคา้มาใชส้ิทธิพิเศษดงักลา่ว 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูค้่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงของสินทรพัย์
ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามเกณฑค์งคา้ง 

  
3.17 รายได้จากสัญญาเช่าการเงนิ 

 
ธนาคารและบรษัิทย่อยรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ (Effective Interest Method)  
 

3.18 เงนิปันผลรับ 
 

ธนาคารและบรษัิทย่อยบนัทึกเงินปันผลรบัเป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทนุในวนัที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล เงิน
ปันผลรบัแสดงรายการในรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
 

3.19 รายได้เพือ่ค้าสุทธิและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ  
 
รายไดเ้พื่อคา้สุทธิประกอบดว้ยก าไรหักขาดทุนที่เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยแ์ละหนีส้ินเพื่อคา้และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยตุิธรรม และผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน  
 
รายไดเ้พื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศค านวณจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องทางการเงินรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุตาม
เกณฑค์งคา้ง 

 
3.20 ภาษีเงนิได้ 

 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รบัรู ้
โดยตรงในสว่นของเจา้ของหรอืก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น  
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัไดแ้ก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรอืไดร้บัช าระ โดยค านวณจากก าไรหรอืขาดทนุส าหรบัปีที่ตอ้งเสียภาษี โดย
ใชอ้ตัราภาษีที่ประกาศใชห้รอืที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่รายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินและ
จ านวนที่ใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถกูรบัรูเ้มื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี ้ การรบัรูค้่า
ความนิยมในครัง้แรก  การรบัรูส้ินทรพัยห์รอืหนีส้ินในครัง้แรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการ
ในอนาคตอนัใกล ้   
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวดัมลูค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที่ธนาคารและบรษัิทย่อย
คาดวา่จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากสินทรพัยห์รอืจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่สิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที่คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีที่
ประกาศใชห้รอืที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่รายงาน  
 
ในการก าหนดมลูค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ธนาคารและบรษัิทย่อยตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณท์างภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้  านวนภาษีที่ตอ้งจ่ายเพิ่มขึน้และมีดอกเบีย้ที่ตอ้งช าระ ธนาคารและบรษัิทย่อย
เช่ือว่าไดต้ัง้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรบัภาษีเงินไดท้ี่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย 
รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณใ์นอดีต  การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน
และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตกุารณใ์นอนาคต ขอ้มลูใหม่ ๆ อาจจะท าใหธ้นาคารและบริษัทย่อยเปลี่ยนการ
ตดัสินใจโดยขึน้อยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่มีอยู่การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่าย
ภาษีเงินไดใ้นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน า
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้ินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ป้ระเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัส าหรบัหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรบัหน่วยภาษีต่างกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระ
หนีส้ินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรอืตัง้ใจจะรบัคืนสินทรพัยแ์ละจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั    
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทกึต่อเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอ
กับการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรบัปรุงการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจ
ของแตล่ะบรษัิทย่อยในกลุม่บรษัิทแลว้อาจมีจ านวนไมเ่พียงพอที่จะบนัทกึสนิทรพัยภ์าษีเงินไดท้ัง้จ  านวน สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัที่รายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่ที่ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ 
 

3.21 ก าไรต่อหุ้น  
 
ธนาคารและบรษัิทย่อยแสดงก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัหุน้สามญั ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการ
หารก าไรของผูถื้อหุน้สามญัของธนาคาร ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัที่ออกจ าหน่ายระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้
สามัญที่ซือ้คืน ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรของผู้ถือหุน้สามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก ที่
ออกจ าหน่ายและปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่ซือ้คืน และผลกระทบของจ านวนหุน้สามญัที่อาจตอ้งออกตามโครงการจดัสรรหุน้
สามญัส าหรบัพนกังาน 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.22 บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน  
 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบรหิารของธนาคารและบรษัิทย่อยหรอื บคุคลหรอืกิจการที่อยู่ภายใต้
การควบคมุเดียวกันหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย หรือ ธนาคารและบริษัทย่อยมี
อ านาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกันทัง้ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการ
บรหิารต่อบคุคลหรอืกิจการนัน้ 

 
3.23 ส่วนงานด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร (ผู้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถึงรายการที่ไดร้บัการ ปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 
ส าหรบัรายการที่ไมไ่ดใ้ชใ้นการตดัสินใจดา้นการด าเนินงานไม่ไดม้ีการแยกตามสว่นงาน 

 
3.24 การหักกลบ 

 
สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินจะแสดงหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็ต่อเมื่อ
ธนาคารและบรษัิทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รบัรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบหนี้กนั และธนาคารและ
บรษัิทย่อยตัง้ใจที่จะรบัหรอืจ่ายช าระดว้ยยอดสทุธิ 

 

4 ผลกระทบจากโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 
 
จากการเริ่มการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 ธนาคารและบริษัทย่อยไดอ้อกมาตรการในการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้     

ทกุกลุ่ม ผ่านการพกัช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ การปรบัลดดอกเบีย้ การขยายเวลาผ่อนช าระ รวมทัง้การใหส้ินเช่ือดอกเบีย้ต ่า    

(soft loan) ระหว่างงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ลกูหนีภ้ายใตม้าตรการใหค้วามช่วยเหลือในปี 2563 ครบก าหนดตาม

มาตรการ อย่างไรก็ตามภายหลงัจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 ระลอก 3 เริ่มมีค ารอ้งขอความช่วยเหลือใหม่จาก

ลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบเพิ่มขึน้ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหส้ินเช่ือภายใต้

มาตรการช่วยเหลือลูกคา้คิดเป็นประมาณรอ้ยละ  14 และรอ้ยละ 15 ตามล าดับ (เฉพาะธนาคาร: รอ้ยละ 15 และรอ้ยละ 15 

ตามล าดบั) ของสินเช่ือรวม หลงัจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ธนาคารและบริษัทย่อยยงัคงติดตาม

ดูแลลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหแ้น่ใจว่าคุณภาพสินทรพัยโ์ดยรวมของธนาคารยังดีอยู่  พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ที่ไดร้บั

ผลกระทบผ่านมาตรการความช่วยเหลือต่างๆ พรอ้มทัง้การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้พื่อมั่นใจว่าลกูคา้สามารถฟ้ืนตวัไดใ้นระยะยาว 

 

ส าหรบัการรายงานทางการเงิน ธนาคารและบรษัิทย่อยไดใ้ชม้าตรการผ่อนปรนทางบญัชี โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ (EIR) ใหม ่ณ 
วนัที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ส าหรบัลกูคา้ทัง้หมดที่อยู่ภายใตม้าตรการความช่วยเหลือ 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019  ยงัคงด าเนินอยู่ ผูบ้ริหารพิจารณาผลกระทบต่อสินทรพัยท์างการเงินจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 โดยพิจารณาจากขอ้มลูปัจจบุนั และผลกระทบที่เป็นไปไดจ้ากการประมาณการผลขาดทนุดา้น

เครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในเบือ้งตน้ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารพิจารณารบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้เพิ่มเติม (Management overlay) โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรบัลกูหนีท้ี่อยู่ภายใตม้าตรการความช่วยเหลือรวมถึง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึน้ 

 
5 การบริหารความเสีย่งของธนาคาร 

 
วิธีการบริหารความเสีย่ง 
 
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนส าคัญของกิจกรรมทางธุรกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธนาคารและบริษัทย่อยโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหม้ีระดบัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงรวมทัง้สรา้งมลูค่าที่ยั่งยืนแก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีธ้นาคารและบรษัิท
ย่อยไดก้ าหนดกรอบการก ากบัความเสี่ยงเพื่อเป็นรากฐานส าหรบัการบริหารความเสี่ยงใหม้ีความสอดคลอ้งกนัและมีประสิทธิผล 
ซึ่งประกอบดว้ย ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้นโยบายและกลยทุธก์ารบรหิารความเสี่ยง วฒันธรรมองคก์รกระบวนการความเสี่ยง 
กระบวนการและระบบในการบรหิารความเสี่ยง ที่ครอบคลมุความเสี่ยงโดยรวมและความเสี่ยงที่ส  าคญัของธนาคารและบรษัิทย่อย 
อนัไดแ้ก่ ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นตลาด ความเสี่ยงที่มิใช่ดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี่ยงดา้น
ช่ือเสียง และ ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์
 
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) เป็นผูร้บัผิดชอบสงูสดุในการบรหิารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการสื่อสาร
กรอบการก ากับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทั่ วทั้งองค์กร ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัความเสี่ยงท าหนา้ที่ทบทวนและก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงทกุ
ดา้นของธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงไดร้บัมอบอ านาจในการอนุมัตินโยบาย  แนวทาง กลยุทธ์ กรอบและมาตรฐานในการ
ด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสี่ยง ตามที่ไดร้บัมอบหมาย รวมทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการความเสี่ยงชดุย่อยรบัผิดชอบก ากบั
ดูแลความเสี่ยงเฉพาะดา้น เพื่อใหม้ั่นใจว่าความเสี่ยงในแต่ละดา้นมีการจดัการที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม  

 
หน่วยธุรกิจต่าง ๆ เป็นแนวป้องกนัระดบัที่ 1 ซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบขัน้ตน้ในการบริหารความเสี่ยงและน าแนวทางการบรรเทาความ
เสี่ยงมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสมภายใตก้ลุ่มลกูหนีท้ี่หน่วยงานตนเองเป็นผูร้บัผิดชอบ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นแนวป้องกัน
ระดบัที่ 2 ภายใตก้ารดแูลของประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นบริหารความเสี่ยง มีหนา้ที่รบัผิดชอบหลกัในการบริหารความเสี่ยงที่มี
นยัส าคญัแตล่ะดา้นของธนาคารและบรษัิทย่อย รวมไปถึงก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้นโยบาย แนวทาง และกลยทุธใ์นการ
บรหิารความเสี่ยง พฒันาเครื่องมือ / ระบบที่ใชใ้นการบรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลแนวป้องกนัระดบัที่ 1 หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึง่เป็นหน่วยงานอิสระจากแนวปอ้งกนัระดบัที่ 1 และ ระดบัที่ 2 ท าหนา้ที่เสมือนแนวปอ้งกนัระดบัที่ 3 โดยใหค้วามเห็นที่เป็น
อิสระเพื่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุ รวมถึงใหค้  าแนะน าในการปรบัปรุงการก ากบัดแูล กรอบความเสี่ยงและการควบคมุ
ความเสี่ยง 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน่วยงานบรหิารความเสี่ยงดา้นการใหบ้รกิารลกูคา้อย่างเป็นธรรม (MCRM - Market Conduct Risk Management) ซึ่งอยู่ภายใต้
หน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน มีหนา้ที่รบัผิดชอบด าเนินงานตามแนวปอ้งกนัระดบัที่ 2 โดยท าหนา้ที่ก  ากบัดแูลภาพรวมการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิารลกูคา้อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ทัง้ 9 ระบบงานตามเกณฑธ์นาคารแห่ง
ประเทศไทย ตัง้แตเ่รือ่งวฒันธรรมองคก์ร และบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู  การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการ
จดักลุ่มลกูคา้ การจ่ายค่าตอบแทน กระบวนการขาย การสื่อสารและการใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน การดแูลขอ้มลูของลกูคา้ การแกไ้ข
ปัญหาและจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน แนวปอ้งกนัทัง้ 3 ระดบัมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินงาน เพื่อใหม้ั่นใจว่าธนาคารและบรษัิทย่อย
น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการที่เหมาะสมกับลกูคา้ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรม  รวมถึงมีการดแูลเก็บรกัษาขอ้มลูของลกูคา้
อย่างปลอดภยั 

นอกจากนัน้ ธนาคารไดม้ีการจดัตัง้หน่วยงานบรหิารความเสี่ยงดา้นเครดิตตามกลุม่ลกูคา้และผลิตภณัฑท์ี่น  าเสนอ ประกอบดว้ย 1) 
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงสินเช่ือธุรกิจ(Commercial Credit Risk Management) มีหนา้ที่รบัผิดชอบหลกัในการอนมุตัิ การวดั 
และการบริหารความเสี่ยงลกูคา้ธุรกิจ โดยลกูคา้จะถกูแบ่งตามขนาดของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง โดย 
แบ่งเป็นกลุ่มลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 2) หน่วยงานบรหิารความเสี่ยงสินเช่ือรายย่อย (Retail Credit Risk 
Management) มีหนา้ที่รบัผิดชอบหลกัในการอนุมตัิ การวดั และการบริหารความเสี่ยงลูกคา้รายย่อย ประกอบดว้ยสินเช่ือส่วน
บคุคล ทัง้สินเชื่อที่มีหลกัประกนั และสินเชื่อที่ไมม่ีหลกัประกนั รวมถึงลกูคา้รายย่อยที่ประกอบธรุกิจขนาดเลก็  
 

5.1  ความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit risk)  
 
ความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคารและบริษัทย่อย คือความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการที่ผูกู้แ้ละ/หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระคืนเงินกู้
หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของสญัญาที่ไดต้กลงไว ้ความเสี่ยงดา้นเครดิตส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการใหส้ินเช่ือและ
หนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ และภาระผูกพนัทางการเงิน (off-balance sheet items) เช่น การค า้ประกันการกูยื้ม และตราสารอนพุนัธ ์
เป็นตน้ 
 
ระดบัความเสีย่งดา้นเครดติทีย่อมรบัได ้(Credit RAS) 
 
ระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตที่ยอมรบัได ้คือ ระดบัสงูสดุของความเสี่ยงดา้นเครดิตที่ธนาคารและบรษัิทย่อยสามารถยอมรบัไดใ้นการ
ด าเนินธุรกิจตามวตัถุประสงคข์องธนาคารและบริษัทย่อย ธนาคารและบริษัทย่อยมีการพฒันาและทบทวนระดบัความเสี่ยงดา้น
เครดิตที่ยอมรบัได ้ทัง้ในระดบัธนาคาร ระดบัหน่วยธุรกิจ และระดบักลุ่มย่อย ซึ่งครอบคลมุตวัชีว้ดัความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เก่ียวขอ้ง
ทัง้หมด เพื่อใชต้ิดตามคณุภาพของพอรต์โฟลิโอสินเช่ือและควบคมุการกระจกุตวัของกลุม่ลกูหนี ้
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ  
 
ธนาคารไดจ้ดัท าแมบ่ทนโยบายการบรหิารความเสี่ยงดา้นเครดิตเพื่อใชก้ ากบัดแูลการบรหิารความเสี่ยงดา้นเครดิต นอกจากนี ้ยงัมี
การก าหนดนโยบาย(ย่อย) แนวทางการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต และระเบียบปฏิบตัิ เพื่อใหเ้ป็นแนวทางส าหรบัการบริหาร
ความเสี่ยงดา้นเครดิตในแต่ละดา้น ตามที่ระบุไวใ้นแม่บทนโยบายการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต  โดยหน่วยงานธุรกิจ และ
หน่วยงานสนบัสนนุที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดตอ้งจดัท าเอกสารสนบัสนนุในสว่นของนโยบายดา้นเครดิต แนวทาง กรอบและมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน หลกัเกณฑ ์กระบวนการ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจที่รบัผิดชอบ 
 
ขัน้ตอนการอนมุตัสินิเชือ่ 
 
ในการจดัการความเสี่ยงดา้นเครดิต ธนาคารและบริษัทย่อยไดแ้ยกบทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของหน่วยงานดา้นการตลาด
ออกจากหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่อนุมัติสินเช่ือเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล ความเสี่ยงดา้นเครดิตแต่ละรายจะถูกวิเคราะหแ์ละ
ประเมินผลโดยเจา้หนา้ที่สินเช่ือที่มีประสบการณแ์ละอนมุตัิโดยผูม้ีอ  านาจตามขนาดและระดบัความเสี่ยงสินเชื่อของสินเช่ือที่ขอกู ้ 
 
ธนาคารและบรษัิทย่อยอาจขอใหล้กูคา้วางหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นการค า้ประกนัหนีใ้นรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ที่ดินและ
สิ่งปลกูสรา้ง เงินฝากธนาคาร หลกัทรพัยป์ระเภทตา่ง ๆ และการค า้ประกนัโดยบคุคลหรอืนิติบคุคล เป็นตน้  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากการค า้ประกันการจ่ายเงินและการค า้ประกันอื่น รวมทัง้การออกเล็ตเตอรอ์อฟ
เครดิตและการอาวลัตั๋วเงินใหก้บัลกูคา้ ในการก่อภาระผกูพนัดงักล่าว ธนาคารและบริษัทย่อยไดม้ีการพิจารณาข้อมลูทางการเงิน
ของลกูคา้และไดจ้ดัท ามาตรฐานการปฏิบตัิงานโดยการก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑ์
การพิจารณาเช่นเดียวกบัการใหส้ินเช่ือ 
 
การตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการประเมินและแนะน าแนวทางในการปรบัปรุงความเพียงพอ
และประสิทธิภาพของกระบวนตา่ง ๆ ดา้นเครดิต ตลอดจนกระบวนการบรหิารความเสี่ยง  

 
การสอบทานสนิเชือ่ 
 
หน่วยงานสอบทานสินเช่ือ (Independent Credit Review) ภายใตห้น่วยงานบริหารความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ ท าหนา้ที่อย่างเป็น
อิสระ ในการสอบทานการท าธุรกรรมดา้นสินเช่ือ ตั้งแต่เริ่มตน้จนสิน้สุดกระบวนการ (End to end process) เพื่อใหม้ั่นใจว่า
กระบวนการดา้นสินเช่ือ รวมถึงการควบคมุและบรหิารความเสี่ยงดา้นเครดิตภายหลงัการอนมุตัิสินเช่ือ การพิจารณาจดัชัน้ การกนั
เงินส ารอง และการตัดสินทรพัยอ์อกจากบัญชี มีความถูกตอ้ง สมบูรณแ์ละเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิที่ก  าหนดไว ้
รวมทัง้มีการถ่วงดลุการด าเนินงานอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของทางการ  
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การจดัระดบัความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
การจดัระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตขึน้อยู่กบัปัจจยัการวิเคราะหส์ินเช่ือและ/หรอืสภาวะตลาด โดยพิจารณาทัง้ขอ้มลูเชิงปรมิาณ และ
ขอ้มลูเชิงคณุภาพ  ธนาคารและบริษัทย่อยไดพ้ฒันาแบบจ าลองความเสี่ยงดา้นเครดิตเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจดัการ 
และเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคารและบรษัิทย่อย โดยแบบจ าลองนีค้รอบคลมุกระบวนการ
สินเช่ือ เช่น  การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ การพิจารณาสินเช่ือ การวัดคุณภาพและประสิทธิภาพของพอรต์โฟลิโอ 
นอกจากนีย้ังใชใ้นการคาดการณก์ารเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกลุ่มลูกหนีแ้ละเป็นสัญญาณเตือนถึงแนวโนม้การดอ้ยลงของ
คณุภาพกลุม่ลกูหนี ้อีกทัง้ยงัมีประโยชนส์  าหรบัการก าหนดอตัราดอกเบีย้ในการใหส้ินเช่ือ การวดัผลการด าเนินงานของพอรต์โฟลิโอ
สินเช่ือ รวมถึงใชเ้ป็นเครือ่งมือสื่อสารระดบัความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัภายในองคก์ร 
 
ธนาคารและบรษัิทย่อยไดพ้ฒันาแบบจ าลองความเสี่ยงดา้นเครดิตเพื่อพิจารณา ค่าความน่าจะเป็นที่ลกูหนีจ้ะผิดนดัช าระหนี ้(PD) 
ประมาณการยอดหนีเ้มื่อลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนี ้(EAD) และรอ้ยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนีต้่อ
ยอดหนี ้(LGD) โดยแบบจ าลองทัง้หมดอาศยัหลกัการวิเคราะหบ์นพืน้ฐานของขอ้มลูเชิงปรมิาณและขอ้มลูเชิงคณุภาพ ซึ่งขอ้มลูเชิง
คณุภาพจะรวบรวมจากขอ้มลูในอดีตหรือจากผูใ้หบ้ริการภายนอก การด าเนินการตามแบบจ าลองความเสี่ยงดา้นเครดิตเหล่านี ้
นอกจากจะใชใ้นกระบวนการสินเช่ือดงัที่ไดก้ล่าวไวเ้บือ้งตน้ ยงัมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชใ้นการตัง้ค่าเผ่ือการสญูเสีย ประมาณการเงิน
ทนุในการก ากบัดแูลและทนุทางเศรษฐกิจอีกดว้ย 

 
ธนาคารและบรษัิทย่อยก าหนดแนวทางการจดัระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิต เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าและตรวจสอบการจดัระดบั
ความเสี่ยงดา้นเครดิตตามแบบจ าลอง โดยในปัจจบุนัธนาคารและบรษัิทย่อยใชแ้บบจ าลองการจดัระดบัความเสี่ยงเครดิตที่แตกต่าง
กนัตามกลุม่ของผูกู้ ้
 
ระดบัความเสี่ยงของสินเช่ือขึน้อยู่กบัการประมาณค่าความเสี่ยงที่ลกูหนีจ้ะผิดนดัช าระหนีแ้ละการจดัอนัดบัความเสี่ยง ธนาคารและ
บริษัทย่อยไดม้ีการออกแบบแบบจ าลองการประเมินความเสี่ยงดา้นเครดิตโดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบจ าลองส าหรบั
สินเช่ือเพื่อการพาณิชย ์ใชข้อ้มลูตามสถานะทางการเงินล่าสดุและการประเมินคณุภาพของลกูคา้และ (2) แบบจ าลองส าหรบัธรุกิจ
ขนาดเล็กและสินเช่ือรายย่อย ศึกษาจากพฤติกรรม และ/หรือประวตัิการใชว้งเงินสินเช่ือ รว่มกบัวิธีการทางสถิติที่น่าเช่ือถือเพื่อจดั
ระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิต หรอืก าหนดค่าความน่าจะเป็นที่จะผิดนดัช าระหนีท้ี่เหมาะสมตามระดบัความเสี่ยงของลกูหนี ้
 
ฐานะเปิดและระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตของลกูคา้จะตอ้งไดร้บัการประเมินและทบทวนใหมอ่ย่างนอ้ยที่สดุตามความถ่ีที่ก  าหนดไว้
ตามแนวทางของธนาคารและบริษัทย่อย  แบบจ าลองเพื่อประเมินและจัดอันดับความเสี่ยงต้องถูกทบทวนและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ ซึง่เป็นกระบวนการในการรกัษาระดบัความเสี่ยงและแบบจ าลองใหท้นัสมยัและมีคณุภาพ 

อนัดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตถกูจดัจากล าดบัต ่าสดุไปยงัสงูสดุ โดยตวัเลขอยู่ในระดบัต ่าจะมีความเสี่ยงอยู่ในระดบัต ่า อนัดบัความ
เสี่ยงดา้นเครดิตสงูสดุแสดงถึงสินเช่ือที่ดอ้ยค่าโดยมีความน่าจะเป็นที่ผิดนดัช าระหนีเ้ทา่กบัรอ้ยละ 100 

นอกจากแบบจ าลองความเสี่ยงดา้นเครดิตที่พฒันาภายในแลว้  ธนาคารและบรษัิทย่อยยงัใชร้ะดบัความน่าเช่ือถือภายนอกที่ไดร้บั
การจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตสากล เพื่ออา้งอิงระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตของกิจกรรมการลงทนุ 
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ขอ้มูลเกีย่วกบัผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
 
การเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
การเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตถกูประเมินโดยเปรยีบเทียบความเสี่ยงของการผิดสญัญาที่จะเกิดขึน้ ณ วนัที่
รายงานกบัความเสี่ยงของการผิดสญัญาที่จะเกิดขึน้ ณ การรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกซึ่งพิจารณาความมีนยัส าคญัจากการใชปั้จจยั
ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ สินทรพัยท์างการเงินที่คา้งช าระ 30 วนัหรือเกินกว่านัน้แต่ยงัไม่เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูก
พิจารณาวา่เกิดการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตเช่นเดียวกนั 
 
เกณฑเ์ชิงปริมาณไดร้วมถึงการประเมินว่ามีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความน่าจะ เป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่มีการ
คาดการณไ์ปในอนาคตนบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกหรอืไม่ ความน่าจะเป็นของการปฏิบตัิผิดสญัญาที่มีการคาดการณไ์ป
ในอนาคตเป็นหนึ่งในปัจจยัที่ใชใ้นการปรบัปรุงส าหรบัสภาพเศรษฐกิจในอนาคตในลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงขอ ง
ความเสี่ยงดา้นเครดิต ถา้เกินกวา่อตัราที่ก  าหนดจะถกูพิจารณาว่ามีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต 
 
การประเมินเกณฑเ์ชิงคณุภาพรวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตในปัจจบุนั ขอ้บ่งชีร้วมถึงผลการด าเนินงานไม่ดี มี
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและอื่น ๆ 
 
ค านยิามของการผดินดัช าระหนี ้
 
สินทรพัยท์างการเงินจะถกูประเมินการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ ทกุสิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน และประเมินในความถ่ีที่มากขึน้เมื่อเกิด
เหตกุารณท์ี่ส่งผลใหค้วรประเมินเพิ่มเติม โดยหลกัฐานที่แสดงว่าสินทรพัยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึงการคา้งช าระ
เกินกวา่ 90 วนัในภาระสินเช่ือที่มีสาระส าคญั เมื่อมีขอ้บง่ชีว้า่ผูกู้ก้  าลงัประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั การฝ่าฝืนสญัญา 
การลม้ละลาย หรอืการปรบัโครงสรา้งหนีด้อ้ยคณุภาพ 
 
คา่เผือ่การสูญเสยี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 และ ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  
 
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารและบรษัิทย่อยไดร้บัรูค้่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (ECL) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 ซึ่งไดร้บัการออกแบบใหค้าดการณค์วามเสี่ยงล่วงหนา้ ขอ้ก าหนดการดอ้ยค่า TFRS 9 ใชก้บัสินทรพัย์
ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยค่าตดัจ าหน่ายหรือมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) เช่น  
เงินใหส้ินเช่ือ และ ตราสารหนี ้ รวมถึงรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น สินเช่ือที่ไม่ไดเ้บิก ภาระผูกพนัดา้นสินเช่ือ การค า้
ประกนัทางการเงินและการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน โดยสินทรพัยท์างการเงินเหล่านีจ้ะถกูแบ่งออกเป็นสามขัน้ (Staging) 
ขึน้อยู่กบัคณุภาพทางเครดิต แบบจ าลอง ECL ถกูประเมินตามเทคนิคทางสถิติและการใชว้ิจารณญาณของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ปัจจยัทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 ก าหนดใหม้ีการพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางปัจจยัดา้นเศรษฐกิจหรอื
ปัจจัยที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ในการประมาณค่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยใหม้ีการรวมการคาดการณส์ภาวะ
เศรษฐกิจ โดยมองวา่คา่ GDP เป็นขอ้มลูที่สะทอ้นสภาวะเศรษฐกิจไดด้ี  

ธนาคารและบริษัทย่อยมีขัน้ตอนในการสรา้งขอ้มลู คาดการณล์่วงหนา้ ขัน้ตอนแรกทางธนาคารจัดเตรียมขอ้มูลประมาณการ
เศรษฐกิจมหภาคจากแหล่งขอ้มลูภายนอกต่าง ๆ เช่น ขอ้มลูเศรษฐกิจฉันทามติหรือการคาดการณท์ี่เผยแพรโ่ดยหน่วยงานของรฐั 
จากนัน้จึงน าเทคนิคทางสถิติมาใชท้  าการแปลงขอ้มลูประเภทสถานการณจ์ าลองต่าง ๆ ขัน้ตอนสดุทา้ยจึงน าสถานการณจ์ าลองที่
ไดม้าใชเ้ป็นตวัแปรในการค านวนผลขาดทุนดา้นเครดิตที่อาจจะเกิดขึน้และในการระบุคุณภาพเครดิตของสินทรพัยท์างการเงิน
ตามที่อธิบายไวก่้อนหนา้นี ้

ธนาคารและบรษัิทย่อยไดม้ีการน าการคาดการณก์ารเปลี่ยนแปลงทางปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ หรอื ปัจจยัที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต
เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการจดัท าแบบจ าลองเพื่อประเมินค่าผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยธนาคารและบรษัิทย่อยมี
การก าหนดสถานการณส์ าหรบัการคาดการณค์วามเสี่ยงล่วงหนา้ 3 สถานการณ ์ สถานการณพ์ืน้ฐาน (base case scenario) 
สถานการณด์ีกว่าปกติ (upside scenario) และสถานการณท์ี่แย่กว่าปกติ (downside scenario) โดยใหน้ า้หนกัของสถานการณท์ี่
แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ ์ตวัอย่าง ค่าของตวัแปรเครื่องชีเ้ศรษฐกิจมหภาค เช่น  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
อตัราดอกเบีย้ และอตัราว่างงาน 
 
การตัง้ส ารองเพิม่เตมิ (Management Overlay)    
 

ธนาคารและบริษัทย่อยค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ดว้ยแบบจ าลอง อย่างไรก็ตาม การตัง้ส  ารอง
เพิ่มเติมโดยผูบ้ริหาร (Management Overlay) จะถกูน ามาใชพ้ิจารณาเป็นรายการปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงัเมื่อสมมติฐาน
หรอืขอ้มลูที่น  ามาใชค้  านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ไมส่ามารถบง่ชีส้ถานการณแ์ละเหตกุารณปั์จจบุนัของธนาคาร
และบรษัิทย่อย ณ วนัที่รายงานได ้
 
การตัง้ส  ารองเพิ่มเติมโดยผูบ้ริหาร (Management Overlay) ยงัถกูน ามาใชพ้ิจารณาเป็นรายการปรบัปรุงส าหรบัความไม่แน่นอนที่
เก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโคโรนาไวรสั 19 ในปัจจบุนั และผลกระทบของการระบาดของโคโรนาไวรสั 19 ต่อสถานการณเ์ศรษฐกิจ
และพอรต์สินเช่ือ 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.1.1  คณุภาพของเครดติ    
 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัคณุภาพของเครดิต ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  ของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้
(ไม่รวมถึงหลกัประกนัและการปรบัเครดิตใหด้ีขึน้ดา้นอื่น ๆ) ระดบัความเสี่ยงของธนาคารและบรษัิทย่อยขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงิน
ลา่สดุ พฤติกรรม และปัจจยัเชิงคณุภาพตา่ง ๆ  
 

 

  

  งบการเงนิรวม 

  30 มิถนุายน 2564 
ระดบัความเสี่ยง  ชัน้ที่ 1  ชัน้ที่ 2  ชัน้ที่ 3  รวม 

  (ลา้นบาท) 

เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ       
ความเสี่ยงต ่า    885,404    2,902    -      888,306  
ความเสี่ยงปานกลาง   317,482    38,861    -      356,343  
ความเสี่ยงสงู  1,850    75,147    -      76,997  
เงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ   -      74    44,176    44,250  
มูลค่าตามบัญชขีัน้ตน้ 1,204,736  116,984  44,176  1,365,896 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (12,588)  (21,003)  (20,828)  (54,419) 
มูลค่าตามบัญช ี 1,192,148  95,981  23,348  1,311,477 

  งบการเงนิรวม 

  31 ธนัวาคม 2563 
ระดบัความเสี่ยง  ชัน้ที่ 1  ชัน้ที่ 2  ชัน้ที่ 3  รวม 

  (ลา้นบาท) 

เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ       
ความเสี่ยงต ่า   905,827  5,269  -  911,096 
ความเสี่ยงปานกลาง  330,188  47,415  -  377,603 
ความเสี่ยงสงู  1,623  69,451  -  71,074 
เงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ  -  -  40,674  40,674 
มูลค่าตามบัญชขีัน้ตน้ 1,237,638  122,135  40,674  1,400,447 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (11,126)  (21,617)  (19,224)  (51,967) 
มูลค่าตามบัญช ี 1,226,512  100,518  21,450  1,348,480 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทนุในตราสารหนี ้

 
เงินลงทนุในตราสารหนีส้ว่นใหญ่ของธนาคารและบรษัิทย่อยจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินที่มีความเสี่ยงต ่า เน่ืองจากเป็นเงิน
ลงทนุในหลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ ยกเวน้เงินลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง จ านวนประมาณ 1,260 
ลา้นบาท ที่บรษัิทย่อยแหง่หนึ่งถืออยู่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินดอ้ยคณุภาพ (31 ธนัวาคม 2563 : 1,563 ลา้นบาท) 
 

 
 
 
 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  30 มิถนุายน 2564 
ระดบัความเสี่ยง  ชัน้ที่ 1  ชัน้ที่ 2  ชัน้ที่ 3  รวม 

  (ลา้นบาท) 

เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ       
ความเสี่ยงต ่า   458,832  896  -  459,728 
ความเสี่ยงปานกลาง  180,706  25,468  -  206,174 
ความเสี่ยงสงู  762  31,954  -  32,716 
เงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ  -  -  23,528  23,528 
มูลค่าตามบัญชขีัน้ตน้ 640,300  58,318  23,528  722,146 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (6,975)  (13,578)  (12,979)  (33,532) 
มูลค่าตามบัญช ี 633,325  44,740  10,549  688,614 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  31 ธนัวาคม 2563 
ระดบัความเสี่ยง  ชัน้ที่ 1  ชัน้ที่ 2  ชัน้ที่ 3  รวม 

  (ลา้นบาท) 

เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ       
ความเสี่ยงต ่า   459,316  852  -  460,168 
ความเสี่ยงปานกลาง  182,197  28,046  -  210,243 
ความเสี่ยงสงู  788  31,449  -  32,237 
เงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ  -  -  22,458  22,458 
มูลค่าตามบัญชขีัน้ตน้ 642,301  60,347  22,458  725,106 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (4,904)  (14,495)  (11,932)  (31,331) 
มูลค่าตามบัญช ี 637,397  45,852  10,526  693,775 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.1.2  หลกัประกนัและสว่นปรบัปรุงดา้นเครดติอืน่ 
 
 นอกจากการพิจารณาคุณภาพเครดิตของคู่สัญญาผ่านการจัดระดับความเสี่ยงดา้นเครดิตแลว้ ธนาคารยังใช้หลักประกันเป็น

เครื่องมืออย่างหนึ่งในการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดิตเพื่อลดความเสียหายดา้นเครดิตที่อาจเกิดขึน้กับธนาคารและบริษัทย่อย 
ประเภทของหลกัประกันที่ธนาคารและบริษัทย่อยรบั ประกอบไปดว้ย หลกัประกันทางการเงินและหลกัประกันที่มิใช่หลกัประกนั
ทางการเงิน ซึ่งมูลค่าเป็นไปตามคุณภาพและสภาพคล่อง โดยการประเมินมูลค่าของหลักประกันจะอยู่บนพืน้ฐานของความ
รอบคอบเพื่อใหม้ั่นใจว่ามลูค่าที่ไดร้บัการประเมินเป็นปัจจบุนั 

 
 การประเมินความเหมาะสมของหลกัประกันส าหรบัธุรกรรมสินเช่ือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตดัสินใจดา้นสินเช่ือที่ด  าเนินการตาม

หลกัความรอบคอบและความระมดัระวงั ซึ่งรวมถึงการปรบัลดมลูค่าหลกัประกัน นอกจากนีธ้นาคารและบริษัทย่อยไดมุ้่งเนน้การ
หลีกเลี่ยงลกัษณะความเสี่ยงใน “ทางที่ผิด” โดยที่ความเสี่ยงของคูส่ญัญานัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความเสี่ยงของการดอ้ยค่า
มลูค่าหลกัประกนั  

 
 ส าหรบัการค า้ประกนันัน้ กระบวนการในการวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือทางดา้นเครดิตของผูค้  า้ประกนัตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการ

ประเมินเครดิตของลกูหนี ้ทัง้นีธ้นาคารใชส้ดัส่วนของเงินใหกู้ต้่อมลูค่าหลกัประกนัในกระบวนการดา้นเครดิตดว้ย 
 
 ตวัอย่างการใชส้ดัส่วนของเงินใหกู้ต้่อมลูค่าหลกัประกนั (LTV) ในกระบวนการสินเช่ือ 

• กระบวนการวิเคราะหส์ินเช่ือ -  ระดบัความเสี่ยงเครดิตที่ต่างกัน จะใชส้ดัส่วน ของเงินใหกู้ต้่อมลูค่าหลกัประกันใน
กระบวนการดา้นเครดิตที่ต่างกนั  

• กระบวนการอนมุตัิสินเช่ือ - สดัส่วนของเงินใหกู้ต้่อมลูค่าหลกัประกันในกระบวนการดา้นเครดิตมีผลต่อการก าหนด
อ านาจอนมุตัิในกระบวนการอนมุตัิสินเช่ือ  โดยปัจจบุนัธนาคารก าหนดอ านาจอนมุตัิตามประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรม 
ระดบัความเสี่ยงของลกูหนี ้รวมทัง้ระดบั LTV ทัง้นีห้ากเป็นกลุม่ลกูคา้ธรุกิจ ธนาคารพิจารณา LTV ในระดบัที่เหมาะสม
ตามแต่ละอตุสาหกรรม ส าหรบัลกูคา้รายย่อยประเภทสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั ธนาคารใชเ้กณฑ ์LTV ที่ระดบั รอ้ยละ 70 
ถึง รอ้ยละ 100 และส าหรบัสินเช่ือเพื่อเช่าซือ้ ธนาคารใชเ้กณฑ ์LTV ที่ระดับรอ้ยละ 60 ถึงรอ้ยละ 100 ตามระดับ     
ความเสี่ยงของลกูหนีแ้ละหลกัประกนั 
 

วิธีการประเมินราคาหลกัประกนั 

 
สินทรพัยท์ี่น  ามาใชส้  าหรบัการค านวณการกนัส ารองและการค านวณ LTV ตามกฎเกณฑ ์ตอ้งผ่านกระบวนการประเมิน โดยการ
ประเมินราคาจะตอ้งด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินใน
ประเทศไทยที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของ  
ฝ่ายประเมินราคาทรพัยส์ิน  ตวัอย่าง 

 

• อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชย ์ใหใ้ชว้ิธีคิดจากตน้ทนุ (Cost approach) หรือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct 
sales comparison approach) หรอืวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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• อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทที่อยู่อาศยั ใหใ้ชว้ิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct sales comparison approach) หรือ
วิธีคิดจากตน้ทนุ (Cost approach) 

• อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ใหใ้ช้วิธีคิดจากตน้ทุน (Cost approach) หรือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct sales 
comparison approach) หรอืวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) 

• เครือ่งจกัรและยานพาหนะ ใหใ้ชว้ิธีการเปรยีบเทียบราคาตลาด (Direct sales comparison approach) หรอืวิธีคิดจาก
ตน้ทนุ (Cost approach)  

• หลกัเกณฑใ์นการประเมินหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในความตอ้งการของตลาดทัง้หลกัทรพัยป์ระเภททนุและหลกัทรพัยป์ระเภท
หนี ้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประเมินราคาและก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 

 
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงประเภทหลกัของหลกัประกนัของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 
และ 31 ธนัวาคม 2563    
 

 งบการเงนิรวม   

 
 

30 มิถนุายน 
2564 

 31 ธนัวาคม 
2563 

 
 

ประเภทของฐานะเปิดด้านเครดิต    (ลา้นบาท)  ประเภทของหลกัประกันหลัก 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั      

- เงินใหส้ินเช่ือแก่กลุม่ลกูคา้ธรุกิจ 586,788  614,749  ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์และ ค า้
ประกนัโดยหน่วยงานภาครฐั 

- เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีร้ายย่อยเพื่อที่อยู่อาศยั 300,865  296,074  ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 

- สินเช่ือเพื่อเช่าซือ้ 399,754  404,865  รถยนต ์

- อื่น ๆ  78,489  84,759  ไม่มี 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร   

 
 

30 มิถนุายน 
2564 

 31 ธนัวาคม 
2563 

 
 

ประเภทของฐานะเปิดด้านเครดิต    (ลา้นบาท)  ประเภทของหลกัประกันหลัก 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั      

- เงินใหส้ินเช่ือแก่กลุม่ลกูคา้ธรุกิจ 461,034  473,667  ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์และ ค า้
ประกนัโดยหน่วยงานภาครฐั 

- เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีร้ายย่อยเพื่อที่อยู่อาศยั 206,414  193,769  ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 

- อื่น ๆ  54,698  57,670  ไม่มี 
 
 
 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.1.3  การกระจกุตวัของความเสีย่งดา้นเครดติ   
 

ธนาคารและบรษัิทย่อยมีการติดตามการกระจกุตวัของความเสี่ยงดา้นเครดิตเป็นรายอตุสาหกรรม  การวิเคราะหก์ารกระจกุตวัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิตจากเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรับ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มี
รายละเอียดดงันี ้
 

  งบการเงนิรวม 
  30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
  (ลา้นบาท) 
การกระจกุตวัตามอตุสาหกรรม      
การเกษตรและเหมืองแร ่   19,626   20,485  
ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง   59,907   59,080  
การสาธารณปูโภคและบรกิาร    130,572   158,489  
สินเช่ือรายย่อยเพื่อที่อยู่อาศยั   300,865   296,074  
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์   364,722   361,381  
สินเช่ือเพ่ือเช่าซือ้   399,754   404,865  
อื่น ๆ   90,450   100,073  
รวม   1,365,896   1,400,447  

 
  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
  30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
  (ลา้นบาท) 
การกระจกุตวัตามอตุสาหกรรม      
การเกษตรและเหมืองแร ่  15,125  14,996  
ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง  29,552  24,927  
การสาธารณปูโภคและบรกิาร   88,766  113,623  
สินเช่ือรายย่อยเพื่อที่อยู่อาศยั  206,414  193,769  
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์  319,762  311,787  
อื่น ๆ  62,527  66,004  
รวม  722,146  725,106  

 
5.2  ความเสีย่งดา้นตลาด (Market risk) 
 

ความเสี่ยงดา้นตลาด หมายถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาตราสารทนุ 
ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูค่าของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของธนาคาร รวมทัง้ภาระผกูพนัทางการเงิน (Off-balance sheet items) 

 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ธนาคารและบริษัทย่อยไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดในดา้นต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานและแนวทางส าหรบั
การบรหิารความเสี่ยงดา้นตลาด โดยมีคณะกรรมการย่อยท าหนา้ที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง
ดแูลใหก้ารบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดของธนาคารและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ ยงที่เก่ียวขอ้งและระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องธนาคารที่ไดก้ าหนดไว ้ธนาคารและบริษัทย่อยแบ่งการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดออกเป็น  2 ส่วน คือ
บญัชีเพื่อคา้ (Trading Book) และบญัชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) โดยธนาคารไดม้ีการจดัท านโยบายเพื่อก าหนดค านิยาม
ของบญัชีดงักลา่ว หลกัเกณฑใ์นการแบง่แยกธรุกรรม และวิธีปฎิบตัิส  าหรบัแตล่ะบญัชี 
 
ความเสีย่งดา้นตลาดของบญัชเีพือ่คา้ 
 
ความเสี่ยงดา้นตลาดของบญัชีเพื่อคา้ ประกอบดว้ยความเสี่ยงดา้นตลาดที่เกิดจากฐานะของเครื่องมือทางการเ งิน และตราสาร
อนพุนัธท์ี่ถือครองไวโ้ดยมีเจตนาเพื่อการคา้หรือเพื่อป้องกนัความเสี่ยงของฐานะอื่น ๆ  ในบญัชีเพื่อคา้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้
จดัท านโยบายการบรหิารความเสี่ยงดา้นตลาดส าหรบับญัชีเพื่อคา้ เพื่อควบคมุใหก้ารบรหิารความเสี่ยงดา้นตลาดในบญัชีดงักล่าว
เป็นไปอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม รวมถึงมีการก าหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคมุความเสี่ยงในบญัชีดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในระดบั
ความเสี่ยงที่ธนาคารและบรษัิทย่อยยอมรบัได ้
 
ความเสีย่งดา้นตลาดของบญัชเีพือ่การธนาคาร 
 
ความเสี่ยงดา้นตลาดของบญัชีเพื่อการธนาคารของธนาคารและบริษัทย่อยประกอบดว้ยความเสี่ยงดา้นตลาดของรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน และภาระผูกพนัทางการเงิน (Off-balance sheet items) รวมถึงฐานะอนุพนัธท์างการเงินที่ใชใ้นการป้องกัน
ความเสี่ยงของบญัชีเพื่อการธนาคาร  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยไดจ้ัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดส าหรบับญัชีเพื่อการธนาคาร  เพื่อก าหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงดา้นตลาดในบญัชีเพื่อการธนาคาร รวมทัง้มีการก าหนดเพดานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความ
เสี่ยงของฐานะในบญัชีดงักลา่วและอยู่ภายในระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องธนาคารและบรษัิทย่อย 
 
ทัง้นี ้ธนาคารและบรษัิทย่อยมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงรวมทัง้มีการประเมินผลกระทบอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การบรหิารจดัการโครงสรา้งของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้หมาะกบัการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด 
 

5.2.1  ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 
 
ความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ตลาดในอนาคต รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่มีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ (Rate sensitive) ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และมลูค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบรษัิทย่อย 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรพัยท์างการเงินหลกัของธนาคารและบริษัทย่อยไดแ้ก่ เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ซึ่งส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเป็นอตัราดอกเบีย้
ลอยตวั อา้งอิงกับ MRR, MLR, MOR อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า หรืออัตราดอกเบีย้ลอยตวัอา้งอิง อื่น  ๆ เช่น BIBOR, LIBOR 
เป็นตน้ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่ส  าคญัจ าแนกตามการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ 
ไดด้งันี ้
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถนุายน 2564 
 ระยะเวลาในการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่       
   มากกว่า         
 ภายใน  3 เดือน    สินทรพัย ์  ไม่มี   
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  ดอ้ยคณุภาพ  ดอกเบีย้  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพยท์างการเงนิ            
เงินสด -  -  -  -  16,088  16,088 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 148,452  972  -  -  20,251  169,675 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรม ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 6,154  

 
-  -  -  379  6,533 

เงินลงทนุสทุธิ 20,784  35,960  103,850  1,260  976  162,830 
เงินลงทนุในบรษัิทย่อย            
   และบรษัิทรว่มสทุธิ -  -  -  -  8,676  8,676 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก            
   รายไดร้อตดับญัชี 600,256  81,859  623,323  43,542  9,786  1,358,766 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 2,963  -  -  -  5,058  8,021 
รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 778,609  118,791  727,173  44,802  61,214  1,730,589 
            

หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินรบัฝาก 1,209,115  60,738  14,197  -  40,109  1,324,159 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 63,870  2,450  11,112  -  3,298  80,730 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  5,564  5,564 
หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดใหแ้สดงดว้ย            
   มลูค่ายตุิธรรม 436  -  -  -  -  436 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม 8,023  10,536  56,894  -  63  75,516 
หนีส้ินทางการเงินอื่น 1,710  -  -  -  15,234  16,944 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 1,283,154  73,724  82,203  -  64,268  1,503,349 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ระยะเวลาในการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่       
   มากกว่า         
 ภายใน  3 เดือน    สินทรพัย ์  ไม่มี   
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  ดอ้ยคณุภาพ  ดอกเบีย้  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพยท์างการเงนิ            
เงินสด -  -  -  -  21,943  21,943 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 192,953  937  -  -  17,349  211,239 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรม ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 979  

 
-  2,435  -  374  3,788 

เงินลงทนุสทุธิ 27,444  20,186  83,571  1,563  1,587  134,351 
เงินลงทนุในบรษัิทย่อย            
   และบรษัิทรว่มสทุธิ -  -  -  -  8,599  8,599 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก            
   รายไดร้อตดับญัชี 586,581  136,906  619,351  39,593  10,494  1,392,925 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 1,227  -  -  -  11,095  12,322 
รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 809,184  158,029  705,357  41,156  71,441  1,785,167 

            
หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินรบัฝาก 1,256,893  73,084  8,557  -  34,874  1,373,408 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 62,615  1,425  7,684  -  4,185  75,909 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  3,895  3,895 
หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดใหแ้สดงดว้ย            
   มลูค่ายตุิธรรม 432  -  -  -  -  432 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม 15,498  17,553  55,804  -  110  88,965 

หนีส้ินทางการเงินอื่น 3,859  -  -  -  16,228  20,087 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 1,339,297  92,062  72,045  -  59,292  1,562,696 

 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564 
 ระยะเวลาในการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่       
   มากกว่า         
 ภายใน  3 เดือน    สินทรพัย ์  ไม่มี   
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  ดอ้ยคณุภาพ  ดอกเบีย้  รวม 

 (ลา้นบาท) 

สินทรัพยท์างการเงนิ            
เงินสด -  -  -  -  12,480  12,480 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 246,978  972  -  -  12,159  260,109 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรม ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 6,154  -  -  -  151  6,305 

เงินลงทนุสทุธิ 20,167  13,112  46,275  -  584  80,138 
เงินลงทนุในบรษัิทย่อย            
   และบรษัิทรว่มสทุธิ -  -  -  -  161,625  161,625 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก            
   รายไดร้อตดับญัชี 565,731  52,691  65,859  23,430  9,744  717,455 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 2,477  -  -  -  3,576  6,053 
รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 841,507  66,775  112,134  23,430  200,319  1,244,165 

            

หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินรบัฝาก 791,855  30,098  6,634  -  31,677  860,264 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 53,277  1,432  8,795  -  2,995  66,499 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  4,075  4,075 
หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดใหแ้สดงดว้ย            
   มลูค่ายตุิธรรม 436  -  -  -  -  436 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม 8,018  10,536  56,894  -  63  75,511 
หนีส้ินทางการเงินอื่น 1,463  -  -  -  8,320  9,783 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 855,049  42,066  72,323  -  47,130  1,016,568 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ระยะเวลาในการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่       
   มากกว่า         
 ภายใน  3 เดือน    สินทรพัย ์  ไม่มี   
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  ดอ้ยคณุภาพ  ดอกเบีย้  รวม 
 (ลา้นบาท) 

สินทรัพยท์างการเงนิ            
เงินสด -  -  -  -  12,836  12,836 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 178,357  29,936  -  -  13,000  221,293 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรม ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 979  -  -  -  147  1,126 

เงินลงทนุสทุธิ 23,444  6,322  43,028  -  529  73,323 
เงินลงทนุในบรษัิทย่อย            
   และบรษัิทรว่มสทุธิ -  -  -  -  158,852  158,852 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก            
   รายไดร้อตดับญัชี 544,007  108,313  35,143  22,005  10,494  719,962 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 800  -  -  -  8,556  9,356 

รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 747,587  144,571  78,171  22,005  204,414  1,196,748 

            

หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินรบัฝาก 753,225  31,011  2,724  -  28,718  815,678 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 42,140  795  5,207  -  3,007  51,149 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  2,898  2,898 
หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดใหแ้สดงดว้ย            
   มลูค่ายตุิธรรม 432  -  -  -  -  432 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม 15,493  17,553  55,804  -  110  88,960 

หนีส้ินทางการเงินอื่น 3,217  -  -  -  8,153  11,370 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 814,507  49,359  63,735  -  42,886  970,487 
 
5.2.2 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign exchange risk) 

 
ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนหมายถึงความเสี่ยงที่มลูค่าของเครื่องมือทางการเงินจะไดร้บัผลกระทบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี่ยน 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกเหนือจากสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไดเ้ปิดเผยแลว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง ณ 
วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีฐานะสทุธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ส  าคญัโดยจ าแนกเป็น
สกลุเงินไดด้งัต่อไปนี ้
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ดอลลาร์

สหรฐั  ยโูร (*)  สกลุอื่น ๆ (*)  
ดอลลาร์
สหรฐั  ยโูร (*)  สกลุอื่น ๆ (*) 

 (ลา้นเหรยีญสหรฐั) 
ฐานะทนัท ี (22)  (423)  380  59  (964)  139 
ฐานะลว่งหนา้ 31  425  (380)  (47)  963  (134) 
ฐานะสุทธิ 9  2  -  12  (1)  5 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ดอลลาร์

สหรฐั  ยโูร (*)  สกลุอื่น ๆ (*)  
ดอลลาร์
สหรฐั  ยโูร (*)  สกลุอื่น ๆ (*) 

 (ลา้นเหรยีญสหรฐั) 
ฐานะทนัท ี (134)  (425)  379  (295)  (965)  111 
ฐานะลว่งหนา้ 126  425  (380)  292  962  (108) 
ฐานะสุทธิ (8)  -  (1)  (3)  (3)  3 

(*) ส าหรบัสกลุยโูรและสกลุอ่ืน ๆ แสดงฐานะสทุธิเป็นเงินตราตา่งประเทศเทียบเท่าสกลุเงนิเหรยีญสหรฐั 

 
5.2.3 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาตราสารทนุ (Equity price risk) 

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทนุคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทนุหรอื
หุน้ทนุ ท าใหเ้กิดความผนัผวนตอ่รายไดห้รอืมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินของธนาคารและบรษัิทย่อย 
 
การลงทนุในตราสารทนุของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภายใตก้ารบริหารของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัมอบหมายซึ่งขึน้อยู่กบั     
กลยทุธ ์ประเภทธุรกิจของผูอ้อกตราสารทนุ และวตัถปุระสงคใ์นการถือครองของธนาคารและบริษัทย่อยโดยอยู่ภายใตก้ารก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน  (Asset and Liability Management Committee) และ/หรือคณะประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร (Chief Executive Committee) และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร (Board of Executive Directors) ทัง้นี ้เงินลงทนุ
ในตราสารทุนทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามกรอบและนโยบายการลงทนุและนโยบายความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง  ธนาคารและบริษัทย่อยมี
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด โดยมีการก าหนดระดบัเพดานความเสี่ยง (Limit) ในการท าธุรกรรมเพื่อควบคมุความ
เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ธนาคารรบัได ้เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคมุความเสี่ยง (Risk Control 
Unit) ซึ่งแยกออกจากหน่วยงานที่ท  าธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานที่บนัทึกรายการ(Back Office) ท าหนา้ที่ควบคมุความ
เสี่ยง และรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ตอ่หน่วยงานหรอืผูบ้รหิารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อบรหิารความเสี่ยงไดท้นัทว่งที 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บรษัิทย่อยแหง่หนึ่งมีเงินลงทนุในบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยจ์  านวน 458 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2563 : 1,304 ลา้นบาท) โดยมีราคาตลาด (Mark to market) จ านวน 228 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 910 ลา้นบาท) 
 

5.2.4 การวเิคราะหค์่าความอ่อนไหว 
 
 ความเสีย่งดา้นตลาดของบญัชเีพือ่คา้ 
 

ธนาคารและบรษัิทย่อยใชค้่าความอ่อนไหวจ านวนหนึ่งในการติดตามดแูลความเสี่ยงดา้นตลาดของบญัชีเพื่อคา้ ค่าความอ่อนไหวที่
ส  าคญั ไดแ้ก่ PV01 และ FX Delta  โดย PV01 ใชใ้นการติดตามดแูลความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ ซึ่งจะวดัผลกระทบต่อมลูค่าของ
พอรต์โฟลิโอหากอตัราดอกเบีย้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 1 basis point ส่วน FX Delta คืออตัราการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าของ
พอรต์โฟลิโอต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน ใชใ้นการติดตามดแูลความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัแตล่ะสกลุเงิน 
 
วิธีการและตัวแปรที่ธนาคารและธนาคารธนชาตใชใ้นการค านวณค่าความอ่อนไหวเหล่านีเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยการ
ค านวณมีบางรายละเอียดที่แตกต่างกนั ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ค่าความอ่อนไหวที่ส  าคญัมีรายละเอียด 
ดงันี ้
 

ณ 30 มถินุายน 2564 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร  ธนาคารธนชาต 

 ค่าความอ่อนไหวตอ่อตัราดอกเบีย้ (PV01)    ค่าความอ่อนไหวตอ่อตัราดอกเบีย้ (PV01)    
(พนับาท)  (พนับาท) 

สกลุบาท    (666) สกลุบาท    60 
สกลุดอลลารส์หรฐั    457 สกลุดอลลารส์หรฐั    75 
สกลุอื่น ๆ 11 สกลุอื่น ๆ (1) 
รวม (198) รวม 134 

    
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร  ธนาคารธนชาต 

 ค่าความอ่อนไหวตอ่อตัราแลกเปลี่ยน  
(FX Delta) 

 ค่าความอ่อนไหวตอ่อตัราแลกเปลี่ยน 
 (FX Delta) 

 (พนัเหรยีญสหรฐั)  (พนัเหรยีญสหรฐั) 
สกลุดอลลารส์หรฐั    (8,299) สกลุดอลลารส์หรฐั    252 
สกลุยโูร 2,368 สกลุปอนดส์เตอรล์ิง 8 
สกลุอื่น ๆ 712 สกลุอื่น ๆ 8 
รวม (5,219) รวม 268 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ 31 ธนัวาคม 2563 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร  ธนาคารธนชาต 

 ค่าความอ่อนไหวตอ่อตัราดอกเบีย้ (PV01)    ค่าความอ่อนไหวตอ่อตัราดอกเบีย้ (PV01)    
(พนับาท)  (พนับาท) 

สกลุบาท    410 สกลุบาท    (890) 
สกลุดอลลารส์หรฐั    (156) สกลุดอลลารส์หรฐั    116 
สกลุอื่น ๆ 14 สกลุอื่น ๆ (4) 
รวม 268 รวม (778) 

    
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร  ธนาคารธนชาต 

 ค่าความอ่อนไหวตอ่อตัราแลกเปลี่ยน  
(FX Delta) 

 ค่าความอ่อนไหวตอ่อตัราแลกเปลี่ยน 
 (FX Delta) 

 (พนัเหรยีญสหรฐั)  (พนัเหรยีญสหรฐั) 
สกลุดอลลารส์หรฐั    (2,753) สกลุดอลลารส์หรฐั    (65) 
สกลุเยน 845 สกลุปอนดส์เตอรล์ิง 67 
สกลุอื่น ๆ 208 สกลุอื่น ๆ (93) 
รวม (1,700) รวม (91) 

 
ความเสีย่งดา้นตลาดของบญัชเีพือ่การธนาคาร 

 

ธนาคารและบริษัทย่อย ใชว้ิธีการ Repricing gap เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ต่อ
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ และมลูค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบรษัิทย่อยในแต่ละเดือน โดยใชอ้ายสุญัญาคงเหลือหรอืระยะเวลาการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้ครัง้ต่อไปตามที่ระบใุนสญัญา โดยธนาคารและบรษัิทย่อยมีการก าหนดเพดานความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ 
เพื่อใชใ้นการดแูลและควบคมุผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ที่มีต่อรายไดด้อกเบีย้สทุธิ และมลูค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคารและบรษัิทย่อย การค านวณผลกระทบที่เกิดขีน้ต่อรายไดด้อกเบีย้สทุธิ และ มลูค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบรษัิทย่อย
ตัง้สมมติฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงของดอกเบีย้บนเสน้โครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ (Yield Curve) ในระดบัตา่ง ๆ กบัธนาคารและบรษัิท
ย่อย โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีการรายงานผลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้สทุธิจากการเปลี่ยนแปลง
อตัราดอกเบีย้เพิ่ม 100 bps เท่ากนัตลอดเสน้โครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ (Parallel Shift) ภายในระยะเวลา 1 ปีล่วงหนา้มีรายละเอียด 
ดงันี ้
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     งบการเงนิรวม 
     30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
     เพิ่มขึน้ 100 bps  เพิ่มขึน้ 100 bps 

     (ลา้นบาท) 
เงินบาท     (2,857)  (2,692) 
เงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา     119  148 
เงินสกลุอื่น ๆ     (4)  2 
รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ 
   อัตราดอกเบีย้     (2,742)  (2,542) 

 

     งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
     30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
     เพิ่มขึน้ 100 bps  เพิ่มขึน้ 100 bps 

     (ลา้นบาท) 
เงินบาท     (400)  (293) 
เงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา     117  130 
เงินสกลุอื่น ๆ     (4)  (4) 
รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ 
   อัตราดอกเบีย้     (287)  (167) 

 
5.3  ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (Liquidity risk) 

 

ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงที่ธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเ้มื่อครบก าหนด  
เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรพัยเ์ป็นเงินสดไดท้ันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนไดเ้พียงพอส าหรบัการด าเนินงานจน
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคาร 
 

คณะกรรมการบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ท าหนา้ที่ช่วยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง ในการก ากับ
ดแูลการบรหิารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคารเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย และก ากบัดแูลให้
ธนาคารมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการด าเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรหิารสินทรพัย์
และหนีส้ินรบัผิดชอบดแูลใหม้ีการจดัหาแหลง่เงินทนุที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน่วยงานบริหารเงิน  (The Balance Sheet Management Unit) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับ
ภาพรวม และหน่วยงานธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงิน (The Global Markets and Transaction Banking Unit)  
เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบในการบรหิารสภาพคลอ่งรายวนั นอกจากนีห้น่วยงานบรหิารเงินยงัท าหนา้ที่วดัความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง
และรายงานการบริหารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ส่วนหน่วยงานบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด (The 
Market Risk Management Unit) ท าหนา้ที่ระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง ธนาคารไดจ้ัดท านโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องซึ่งมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ  1 ครัง้ หรือเมื่อจ าเป็นเพื่อใหเ้หมาะสมกับ
สถานการณ ์ทัง้นีธ้นาคารและบรษัิทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแต่ละบรษัิทมีการบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องแยก
จากกนั 
 
ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารและบริษัทย่อยมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเขา้ถึงตลาดทนุอย่าง
ต่อเน่ือง การบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีส้ินมีการใชอ้นพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเสี่ยงของเงินใหส้ินเช่ือ เงินฝาก ตราสารหนีท้ี่ออกและเงิ น
กูยื้ม รวมทัง้ใหค้วามส าคญัในการถือครองสินทรพัยท์ี่มีสภาพคล่องสงู ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืสามารถใช้
เป็นหลกัประกนัในการระดมเงินทนุได ้
 
ธนาคารและบริษัทย่อยไดก้ าหนดใหม้ีการวัด และติดตามความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องโดยใช้ตัวบ่งชีร้ะดับความเสี่ยง (Risk 
Indicators) ซึ่งไดแ้ก่ อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก (Loans to Deposits Ratio : LDR) การด ารง
สินทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) และอัตราส่วน
ที่มาและใชไ้ปของแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) รวมทัง้การจัดท าแบบจ าลองกระแสเงินสดซึ่ง
ครอบคลมุรายการตามอายสุญัญาคงเหลือ (Contractual Liquidity Gap) และตามอายสุญัญาคงเหลือที่มีการปรบัตามพฤติกรรม
ของลกูคา้ (Behavioral Liquidity Gap) โดยธนาคารและบรษัิทย่อยมีการก าหนดเพดานความเสี่ยงและตวับง่ชีร้ะดบัความเสี่ยง เพื่อ
ควบคมุความเสี่ยงใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องที่ยอมรบัไดข้องธนาคารและบรษัิทย่อยที่ไดร้บัการอนมุตัิ ทัง้นีม้ีการ
ติดตามและรายงานสถานะสภาพคลอ่งรายวนัและรายเดือนตอ่คณะกรรมการบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยจดัใหม้ีการทดสอบความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) โดยฐานะสภาพคล่องของ
ธนาคารและบริษัทย่อยจะถกูทดสอบภายใตส้ถานการณจ์ าลองหลายรูปแบบตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  เพื่อ
ประเมินความสามารถในการรองรบัภาวะวิกฤติที่เกิดขึน้ นอกจากนีธ้นาคารและบริษัทย่อยไดจ้ัดท าแผนรองรบัเหตุฉุกเฉินดา้น
สภาพคล่อง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใตส้ถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึน้  ซึ่งมีการระบุถึงบทบาทของหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง แผนการจดัหาเงินทนุ แผนการสื่อสารและติดตอ่กบัลกูคา้ เป็นตน้ 

 
ธนาคารจะท าการเปิดเผยขอ้มลูการด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องที่มีความ รุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio : LCR)  ส าหรบัขอ้มลู ณ 30 มิถนุายน 2564 ไวบ้นเว็บไซตข์องธนาคาร (www.ttbbank.com/ir/capital_funds/basel3)  
ภายในเดือน ตลุาคม 2564  
  

http://www.ttbbank.com/ir/capital_funds/basel3
http://www.ttbbank.com/ir/capital_funds/basel3
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สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่ส  าคญั วิเคราะหต์ามระยะเวลาที่เหลือของสญัญา นบัจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 
30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 จ าแนกตามระยะเวลาสญัญาไดด้งันี ้
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถนุายน 2564 
   ภายใน    มากกว่า  ไมม่ีก าหนด   
 เมื่อทวงถาม (1)  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสด  -  -  -  -  16,088  16,088 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 111,334 

 
58,221 

 
120 

 
- 

 
- 

 
169,675 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ - 

 
2,588 

 
3,079 

 
487 

 
379(2) 

 
6,533 

เงินลงทนุสทุธิ            
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ย
ราคาทนุตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  - 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น -  42,755  117,485  423  1,260  161,923 

เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดั 
มลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น -  -  -  -  907(2)  907 

เงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสทุธิ -  -  -  -  8,676(2)  8,676 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก  

รายไดร้อตดับญัชี  121,996  378,452  435,112  379,664  43,542(3)  1,358,766 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 718  2,468  -  191  4,644  8,021 
รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 234,048  484,484  555,796  380,765  75,496  1,730,589 
            
หนีสิ้นทางการเงิน            
เงินรบัฝาก  1,179,941  129,999  14,219  -  -  1,324,159 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 36,820  32,797  11,111  2  -  80,730 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,564  -  -  -  -  5,564 
หนีส้ินทางการเงินที่ก  าหนดใหแ้สดงดว้ย           
มลูค่ายตุิธรรม  -  -  300  136  -  436 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม  10  13,748  61,682  76  -  75,516 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน  998  3,171  265  238  12,272  16,944 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ  1,223,333  179,715  87,577  452  12,272  1,503,349 
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (989,285)  304,769  468,219  380,313  63,224  227,240 
            

(1) รวมรายการท่ีมีอาย ุ1 วนั 
(2) เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ 
(3) เป็นเงินใหส้นิเช่ือดอ้ยคณุภาพ  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
   ภายใน    มากกว่า  ไมม่ีก าหนด   
 เมื่อทวงถาม (1)  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสด  -  -  -  -  21,943  21,943 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 23,308 

 
187,641 

 
290 

 
- 

 
- 

 
211,239 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ - 

 
314 

 
2,270 

 
830 

 
374(2) 

 
3,788 

เงินลงทนุสทุธิ            
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ย
ราคาทนุตดัจ าหน่าย -  35  569  17  -  621 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 101  27,806  103,476  830  -  132,213 

เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดั 
มลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น -  -  -  -  1,517(2)  1,517 

เงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสทุธิ -  -  -  -  8,599(2)  8,599 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก  

รายไดร้อตดับญัชี  118,447  423,422  433,288  378,175  39,593(3)  1,392,925 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 597  1,048  -  208  10,469  12,322 
รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 142,453  640,266  539,893  380,060  82,495  1,785,167 
            
หนีสิ้นทางการเงิน            
เงินรบัฝาก  1,186,604  177,876  8,928  -  -  1,373,408 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 31,282  36,942  7,685  -  -  75,909 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,895  -  -  -  -  3,895 
หนีส้ินทางการเงินที่ก  าหนดใหแ้สดงดว้ย           
มลูค่ายตุิธรรม  -  -  300  132  -  432 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม  10  28,542  60,292  121  -  88,965 

หนีส้ินทางการเงินอ่ืน  925  5,346  901  310  12,605  20,087 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ  1,222,716  248,706  78,106  563  12,605  1,562,696 
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (1,080,263)  391,560  461,787  379,497  69,890  222,471 
            

 (1) รวมรายการท่ีมีอาย ุ1 วนั 
(2) เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ 
(3) เป็นเงินใหส้นิเช่ือดอ้ยคณุภาพ 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564 
   ภายใน    มากกว่า  ไมม่ีก าหนด   
 เมื่อทวงถาม (1)  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสด  -  -  -  -  12,480  12,480 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 102,993 

 
156,996 

 
120 

 
- 

 
- 

 
260,109 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ - 

 
2,588 

 
3,079 

 
487 

 
151(2) 

 
6,305 

เงินลงทนุสทุธิ            
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ย
ราคาทนุตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  - 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ            

 เบ็ดเสรจ็อื่น -  19,291  59,912  420  -  79,623 
เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดั 
มลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น -  -  -  -  515(2)  515 

เงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสทุธิ -  -  -  -  161,625(2)  161,625 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก 
      รายไดร้อตดับญัชี  108,265  221,664  143,285  220,811  23,430(3)  717,455 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 606  1,982  -  191  3,274  6,053 
รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 211,864  402,521  206,396  221,909  201,475  1,244,165 
            
หนีสิ้นทางการเงิน            
เงินรบัฝาก  802,461  51,146  6,657  -  -  860,264 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 27,012  30,692  8,793  2  -  66,499 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,075  -  -  -  -  4,075 
หนีส้ินทางการเงินที่ก  าหนดใหแ้สดงดว้ย           
มลูค่ายตุิธรรม  -  -  300  136  -  436 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม  5  13,748  61,682  76  -  75,511 

หนีส้ินทางการเงินอ่ืน  998  1,781  -  233  6,771  9,783 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ  834,551  97,367  77,432  447  6,771  1,016,568 
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (622,687)  305,154  128,964  221,462  194,704  227,597 
            

 (1) รวมรายการท่ีมีอาย ุ1 วนั 
(2) เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ 
(3) เป็นเงินใหส้นิเช่ือดอ้ยคณุภาพ 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 
   ภายใน    มากกว่า  ไมม่ีก าหนด   
 เมื่อทวงถาม (1)  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสด  -  -  -  -  12,836  12,836 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 18,236 

 
202,767 

 
290 

 
- 

 
- 

 
221,293 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ - 

 
314 

 
344 

 
321 

 
147(2) 

 
1,126 

เงินลงทนุสทุธิ            
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ย
ราคาทนุตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  - 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ            

 เบ็ดเสรจ็อื่น -  9,785  62,249  830  -  72,864 
เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดั 
มลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น -  -  -  -  459(2)  459 

เงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสทุธิ -  -  -  -  158,852(2)  158,852 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก 
      รายไดร้อตดับญัชี  105,414  255,791  133,738  203,014  22,005(3)  719,962 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 472  621  -  207  8,056  9,356 
รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 124,122  469,278  196,621  204,372  202,355  1,196,748 
            
หนีสิ้นทางการเงิน            
เงินรบัฝาก  758,249  54,688  2,741  -  -  815,678 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 10,675  35,267  5,207  -  -  51,149 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,898  -  -  -  -  2,898 
หนีส้ินทางการเงินที่ก  าหนดใหแ้สดงดว้ย           
มลูค่ายตุิธรรม  -  -  300  132  -  432 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม  5  28,542  60,292  121  -  88,960 

หนีส้ินทางการเงินอ่ืน  925  3,798  479  298  5,870  11,370 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ  772,752  122,295  69,019  551  5,870  970,487 
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (648,630)  346,983  127,602  203,821  196,485  226,261 

 
(1) รวมรายการท่ีมีอาย ุ1 วนั 
(2) เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ 
(3) เป็นเงินใหส้นิเช่ือดอ้ยคณุภาพ 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยท์างการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ 
 

ตารางต่อไปนีแ้สดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน รวมถึงล าดับชั้นมูลค่า
ยตุิธรรมส าหรบัเครื่องมือทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 แต่ไม่รวมถึง
การแสดงขอ้มลูมลูค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหากมลูค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ายตุิธรรมอย่างสมเหตสุมผล 

 

 งบการเงนิรวม 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564          

สินทรัพยท์างการเงนิ          
สนิทรัพยท์างการเงนิทีว่ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน 6,533  -  6,154  379  6,533 

สนิทรัพยอ์นุพนัธ ์          
อตัราแลกเปลี่ยน 7,171  -  7,171  -  7,171 
อตัราดอกเบีย้ 3,300  -  3,300  -  3,300 

รวม 10,471  -  10,471  -  10,471  

เงนิลงทุนสุทธิ          
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
  ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 161,923  -  160,663  1,260  161,923 

เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 907  228  -  679  907 

รวม 162,830  228  160,663  1,939  162,830 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,311,477  -  921,637  392,736  1,314,373 

รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 1,491,311  228  1,098,925  395,054  1,494,207 

          
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงนิรับฝาก 1,324,159  -  1,324,179  -  1,324,179 

หนีส้นิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 436  -  436  -  436 
หนีส้นิอนุพนัธ ์          
 อตัราแลกเปลี่ยน 5,803  -  5,803  -  5,803 
 อตัราดอกเบีย้ 3,251  -  3,251  -  3,251 

รวม 9,054  -  9,054  -  9,054 
ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยมื 75,516  -  78,401  -  78,401 
รวมหนีส้นิทางการเงนิ 1,409,165  -  1,412,070  -  1,412,070 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564          

สินทรัพยท์างการเงนิ          
สนิทรัพยท์างการเงนิทีว่ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน 6,305  -  6,154  151  6,305 

สนิทรัพยอ์นุพนัธ ์          
  อตัราแลกเปลี่ยน 6,852  -  6,852  -  6,852 
  อตัราดอกเบีย้ 2,861  -  2,861  -  2,861 
รวม 9,713  -  9,713  -  9,713 
เงนิลงทุนสุทธิ          

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 79,623  -  79,623  -  79,623 

เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 515  -  -  515  515 

รวม 80,138  -  79,623  515  80,138 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 688,614  -  688,614  -  688,614 
รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 784,770  -  784,104  666  784,770 

          
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงนิรับฝาก 860,264  -  860,248  -  860,248  

หนีส้นิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 436  -  436  -  436 
หนีส้นิอนุพนัธ ์          
  อตัราแลกเปลี่ยน 5,423  -  5,423  -  5,423 

  อตัราดอกเบีย้ 2,823  -  2,823  -  2,823 

รวม 8,246  -  8,246  -  8,246  

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยมื 75,511  -  78,396  -  78,396 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 944,457  -  947,326  -  947,326 
 

 งบการเงนิรวม 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563          

สินทรัพยท์างการเงนิ          
สนิทรัพยท์างการเงนิทีว่ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน 3,788  -  3,414  374  3,788 

สนิทรัพยอ์นุพนัธ ์          
อตัราแลกเปลี่ยน 7,402  -  7,402  -  7,402 
อตัราดอกเบีย้ 4,557  -  4,557  -  4,557 

รวม 11,959  -  11,959  -  11,959  

เงนิลงทุนสุทธิ          
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดั

 จ าหน่าย 621  -  677  -  677 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
  ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 132,213  -  130,650  1,563  132,213 

เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 1,517  910  -  607  1,517 

รวม 134,351  910  131,327  2,170  134,407 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,348,480  -  953,346  397,845  1,351,191 

รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 1,498,578  910  1,100,046  400,389  1,501,345 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

          

หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงนิรับฝาก 1,373,408  -  1,373,493  -  1,373,493 

หนีส้นิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 432  -  432  -  432 
หนีส้นิอนุพนัธ ์          
 อตัราแลกเปลี่ยน 4,859  -  4,859  -  4,859 
 อตัราดอกเบีย้ 4,409  -  4,409  -  4,409 

รวม 9,268  -  9,268  -  9,268 
ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยมื 88,965  -  90,940  -  90,940 
รวมหนีส้นิทางการเงนิ 1,472,073  -  1,474,133  -  1,474,133 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563          

สินทรัพยท์างการเงนิ          
สนิทรัพยท์างการเงนิทีว่ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน 1,126  -  979  147  1,126 

สนิทรัพยอ์นุพนัธ ์          
  อตัราแลกเปลี่ยน 6,118  -  6,118  -  6,118 
  อตัราดอกเบีย้ 3,895  -  3,895  -  3,895 
รวม 10,013  -  10,013  -  10,013 
เงนิลงทุนสุทธิ          

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 72,864  -  72,864  -  72,864 

เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก  าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย 
   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 459  -  -  459  459 

รวม 73,323  -  72,864  459  73,323 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 693,775  -  693,775  -  693,775 
รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 778,237  -  777,631  606  778,237 

          



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงนิรับฝาก 815,678  -  815,693  -  815,693 

หนีส้นิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 432  -  432  -  432 
หนีส้นิอนุพนัธ ์          
  อตัราแลกเปลี่ยน 4,436  -  4,436  -  4,436 

  อตัราดอกเบีย้ 3,708  -  3,708  -  3,708 

รวม 8,144  -  8,144  -  8,144  

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยมื 88,960  -  90,935  -  90,935 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 913,214  -  915,204  -  915,204 
 

ธนาคารและบรษัิทย่อยใชว้ิธีการ และขอ้สมมติฐานในการประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน สรุปไดด้งันี ้
 
- เงินสด  
 
มลูค่ายตุิธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี 
 

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ดา้นสินทรพัย)์ 
 
มลูค่ายตุิธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี ยกเวน้มลูค่ายตุิธรรมของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินที่มี
อตัราดอกเบีย้คงที่และมีระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี ค านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตของ
เงินตน้และดอกเบีย้ ซึง่คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ในตลาด  
 

- สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุและเงินลงทนุ 
 
มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีป้ระเภทตราสารหนีภ้าครฐั ค านวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนีอ้ื่นที่ออกจ าหน่ายในประเทศค านวณโดยใชร้าคาตลาดที่
ประเมินโดยสถาบนัที่เช่ือถือไดห้รอือตัราผลตอบแทนของตราสารหนีน้ัน้หรอืค านวณจากอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย ปรบัดว้ยปัจจยัความเสี่ยงตามความเหมาะสม มลูค่ายตุิธรรมของตราสารหนีผิ้ดนดัช าระพิจารณาจากการประมาณ
การมลูค่าที่คาดวา่จะไดร้บัโดยพิจารณาความเสี่ยงดา้นเครดิต 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายตุิธรรมส าหรบัเงินลงทนุประเภทตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดจะใชร้าคาเสนอซือ้ครัง้สดุทา้ย ณ วนัท าการสดุทา้ย
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบญัชีที่รายงาน มลูค่ายตุิธรรมของหน่วยลงทนุใชม้ลูค่าสินทรพัยส์ทุธิที่
ประกาศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุที่ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดอา้งอิงจาก
เทคนิคการประเมินมลูค่าที่ใชแ้พร่หลายในตลาดไดแ้ก่วิธีราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีราคาทุน (Cost Approach) 
หรือวิธีรายได ้(Income Approach) ในการค านวณมลูค่าของกิจการรวมถึงใช้ขอ้มลูทางบญัชี (Book Value) หรือการปรบัปรุง
มลูค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) 
 

- เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 
 
มลูค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี ยกเวน้มลูค่ายุติธรรมของสญัญาเช่าซือ้ที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ 
ค  านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยอตัราดอกเบีย้ซึ่งใชก้บัเงินใหส้ินเช่ือ
ซึง่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั สทุธิจากค่าเผ่ือขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
 

- สินทรพัยท์างการเงินอื่น 
 
มลูค่ายตุิธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี 
 

- เงินรบัฝาก และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (ดา้นหนีส้ิน) 
 
มลูค่ายตุิธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี ยกเวน้มลูค่ายตุิธรรมของเงินรบัฝากหรอืรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่และมีระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี ค านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงิน
สดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ปัจจบุนัซึ่งใชก้บัเงินรบัฝากหรอืรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินในแต่ละประเภทหรอืเงินรบัฝากอื่นที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
 

- หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
 
มลูค่ายตุิธรรมค านวณจากแบบจ าลองการวดัมลูค่าโดยใชข้อ้มลูตลาดที่หาไดจ้ากแหลง่ที่น่าเช่ือถือ 
 

- ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม  
 
มลูค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี ยกเวน้มลูค่ายุติธรรมของเงินกูยื้มที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่และมี
ระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี ค านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิด
ลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ในตลาด ณ วนัที่ในรายงานส าหรบักรณีที่ไม่มีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบั และใชร้าคาตลาดกรณีมีตลาด
ซือ้ขายคล่องรองรบั 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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- หนีส้ินทางการเงินอื่น 
 
มลูค่ายตุิธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี 

 
- ตราสารอนพุนัธ ์
 
ในกรณีตราสารอนพุนัธม์ีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบั ธนาคารและบรษัิทย่อยใชร้าคาตลาดเป็นมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์
กรณีที่ไม่มีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบั มลูค่ายุติธรรมค านวณโดยใชข้อ้มลูตลาดที่หาไดจ้ากแหล่งที่เป็นอิสระและน่าเช่ือถือ โดย
อา้งอิงจากราคาซือ้ขายในตลาดอนุพนัธ ์ราคาเสนอซือ้ขายของนายหนา้/ตวัแทน หรอืราคาเสนอซือ้ขายจากคู่สญัญา ซึ่งไดม้ีการ
ทดสอบความสมเหตสุมผลของราคาเหลา่นัน้ โดยคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไ์วด้ว้ยอตัราดอกเบีย้ในตลาดส าหรบั
เครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกนั ณ วนัที่มีการวดัมลูค่า ทัง้นี ้มลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธท์ี่ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรพัย์
สะทอ้นผลกระทบของความเสี่ยงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรบัปรุงความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคารและบริษัทย่อยและ
คูส่ญัญาตามความเหมาะสม 

 
ธนาคารและบรษัิทย่อยรบัรูก้ารโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดการโอนขึน้ ทัง้นีไ้ม่มีการ
โอนระหวา่งระดบั 1 และ ระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรมในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และในระหว่าง
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 การเปลี่ยนแปลงสภาพตลาดและสถานการณ์ผิดนัดช าระส่งผลใหอ้ัตรา
ผลตอบแทนของเงินลงทนุในหุน้กูข้องคู่สญัญารายหนึ่งไม่สามารถเช่ือถือไดโ้ดยมีขอ้มลูอย่างจ ากดัในการวดัมลูค่ายตุิธรรมดว้ยวิธี
อื่น ผูบ้รหิารใชด้ลุยพินิจในการเปรยีบเทียบมลูค่าที่จะไดร้บัคืนในการวดัมลูค่ายตุิธรรมโดยรวมถึงการพิจารณาประมาณการมลูค่าที่
จะไดร้บัคืนจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตราสารดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี 1.3 พันลา้นบาท 
รวมอยู่ในมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3 (31 ธนัวาคม 2563: 1.6 พนัลา้นบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 การด ารงเงนิกองทุน 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ .ศ. 2551 โดยด ารงเงินกองทุน
ทัง้สิน้เป็นอตัราส่วนกบัสินทรพัยเ์สี่ยงตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดอา้งอิงตามหลกัเกณฑ ์
Basel III องคป์ระกอบของเงินกองทนุตามรายงานการก ากบัแบบรวมกลุม่และแบบเฉพาะธนาคารของธนาคาร ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 
2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 จ าแนกไดด้งันี ้
 

 รายงานการก ากับแบบรวมกลุ่ม 

 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 (ลา้นบาท) 

เงนิกองทุนชัน้ที ่1    

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ    

ทนุช าระแลว้ 91,589  91,589 
สว่นเกินมลูค่าหุน้สามญั 43,322  43,322 
ทนุส ารองตามกฎหมาย 10,091  10,091 
ก าไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 49,585  47,819 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 4,781  4,903 
รายการของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มเฉพาะสว่นของผูถื้อหุน้    
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ และบคุคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น    
   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจา้ของ 14  14 
รายการปรบัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจา้ของ (51)  (65) 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจา้ของ (26,362)  (25,949) 
รวมเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 172,969  171,724 

 

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ 

   

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 12,089  12,089 
รายการของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มเฉพาะสว่นของผูถื้อหุน้    
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ และบคุคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น    
   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธรุกิจ 

   ทางการเงิน        2 
 

2 
รวมเงนิกองทนุชัน้ที ่1  185,060  183,815 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 รายงานการก ากับแบบรวมกลุ่ม 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 (ลา้นบาท) 

เงนิกองทุนชัน้ที ่2    
เงินส ารองทั่วไป 13,498  13,612 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 35,430  35,430 
รายการของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มเฉพาะสว่นของผูถื้อหุน้    
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ และบคุคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น    
   เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ีเป็นของกลุม่ธรุกิจทางการเงิน 3  3 
รวมเงนิกองทนุชัน้ที ่2  48,931  49,045 
    
รวมเงนิกองทนุ 233,991  232,860 
    
รวมสินทรัพยเ์สี่ยง 1,193,305  1,188,683 

 

 
 ขัน้ต ่าตามที่ 

ธปท. ก าหนด* 
 

30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (รอ้ยละ) 

อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี่ยง  11.0 19.61 19.59 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ต่อสินทรพัยเ์สี่ยง  8.5 15.51 15.46 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของตอ่สินทรพัยเ์สี่ยง  7.0 14.49 14.45 
* รวมเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรบัผลขาดทนุในภาวะวิกฤตตามขอ้ก าหนดของธปท. โดยเริ่มตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 (ลา้นบาท) 

เงนิกองทุนชัน้ที ่1    
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ    
ทนุช าระแลว้ 91,589  91,589 
สว่นเกินมลูค่าหุน้สามญั 43,322  43,322 
ทนุส ารองตามกฎหมาย 10,091  10,091 
ก าไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 48,351  45,914 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 5,140  5,293 
รายการปรบัจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ (51)  (65) 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ (8,850)  (7,965) 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ 189,592  188,179 

    



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 (ลา้นบาท) 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1  12,089  12,089 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1  201,681  200,268 

    

เงนิกองทุนชัน้ที ่2    
เงินส ารองทั่วไป 9,482  8,146 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่นบัเป็นงินกองทนุชัน้ที่ 2 35,430  35,430 
รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2  44,912  43,576 
    

รวมเงนิกองทุน 246,593  243,844 

    

รวมสนิทรัพยเ์สีย่ง 840,600  833,315 
 

 ขัน้ต ่าตามที่ 

ธปท. ก าหนด* 

 
30 มิถนุายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (รอ้ยละ)  

อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี่ยง 11.0 29.34 29.26 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ต่อสินทรพัยเ์สี่ยง 8.5 23.99 24.03 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของตอ่สินทรพัยเ์สี่ยง 7.0 22.55 22.58 

         * รวมเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรบัผลขาดทนุในภาวะวิกฤตตามขอ้ก าหนดของธปท. โดยเริ่มตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 

 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบรษัิทย่อยไม่มีเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพื่อรองรบัการใหส้ินเช่ือแก่กลุม่
ลกูหนีร้ายใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปิดเผยขอ้มลูตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูการด ารงเงินกองทนุส าหรบัธนาคารพาณิชย ์
การเปิดเผยขอ้มลูการด ารงเงินกองทนุส าหรบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลูการด ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่งเพื่อรองรบั
สถานการณด์า้นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง กลุม่ธนาคารไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นช่องทางต่อไปนี ้

 

ช่องทางที่เปิดเผยขอ้มลู  เวบ็ไซตธ์นาคารภายใตส้ว่นของนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ 
www.ttbbank.com/ir/capital_funds/basel3 

ขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มลู ภายใน 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้ปีตามขอ้ก าหนดในประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ขอ้มลูลา่สดุ ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2563 

 

การเปิดเผยขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 จะเปิดเผยภายในเดือนตลุาคม 2564 ในเว็บไซตธ์นาคารดงักลา่วขา้งตน้ 
 

การบริหารจัดการเงนิกองทุน 
 

การบริหารจัดการเงินกองทนุของธนาคารและบริษัทย่อยมีวตัถุประสงคใ์นการรกัษาฐานะเงินกองทนุที่เขม้แข็งเพื่อสนบัสนนุการ
พฒันาธุรกิจ รวมทัง้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นเงินกองทนุตามกฎหมาย และเพื่อรกัษาอนัดบัความน่าเช่ือถือทางเครดิต 

 

8 การจดัประเภทสนิทรัพยท์างการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ  
 

 งบการเงนิรวม 
 เครือ่งมือทาง

การเงินท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 

เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื 
ขาดทนุ  

 
เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทางการเงิน 
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
เครือ่งมือทาง
การเงินท่ีวดั

มลูค่าดว้ยราคา
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
30 มิถุนายน 2564       
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด - - - - 16,088 16,088 
รายการระหว่างธนาคาร 
     และตลาดเงินสทุธิ - - - - 169,648 169,648 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 
     มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
     ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 6,533 - - - - 6,533 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 8,835 - 1,636 - - 10,471 
เงินลงทนุสทุธิ - - 161,923 907 - 162,830 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้
     และดอกเบีย้คา้งรบั  
     สทุธิ - - - - 1,311,477 1,311,477 
สินทรพัยท์างการเงินอ่ืน - สทุธิ - - - - 8,012 8,012 
รวม 15,368 - 163,559 907 1,505,225 1,685,059 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 เครือ่งมือทาง

การเงินท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 

เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื 
ขาดทนุ  

 
เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทางการเงิน 
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
เครือ่งมือทาง
การเงินท่ีวดั

มลูค่าดว้ยราคา
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรบัฝาก - - - - 1,324,159 1,324,159 
รายการระหว่างธนาคาร  
     และตลาดเงินสทุธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 80,730 80,730 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - 5,564 5,564 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดให ้
แสดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม - 436 - - - 436 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 8,558 - 496 - - 9,054 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม - - - - 75,516 75,516 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน - - - - 16,944 16,944 

รวม 8,558 436 496 - 1,502,913 1,512,403 

 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 เครือ่งมือทาง

การเงินท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 

เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื 
ขาดทนุ  

 
เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทางการเงิน 
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
เครือ่งมือทาง
การเงินท่ีวดั 

มลูค่าดว้ยราคา 
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
30 มิถุนายน 2564       
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด - - - - 12,480 12,480 
รายการระหว่างธนาคาร 
     และตลาดเงินสทุธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 260,089 260,089 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 
     มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
     ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 

 
 

6,305 
8,077 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 6,305 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ - 1,636 - - 9,713 
เงินลงทนุสทุธิ - - 79,623 515 - 80,138 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้
     และดอกเบีย้คา้งรบั  
     สทุธิ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 688,614 688,614 
สินทรพัยท์างการเงินอ่ืน - สทุธิ - - - - 6,053 6,053 

รวม 14,382 - 81,259 515 967,236 1,063,392 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 เครือ่งมือทาง

การเงินท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 

เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื 
ขาดทนุ  

 
เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทางการเงิน 
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
เครือ่งมือทาง
การเงินท่ีวดั 

มลูค่าดว้ยราคา 
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรบัฝาก - - - - 860,264 860,264 
รายการระหว่างธนาคาร  
     และตลาดเงินสทุธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 66,499 66,499 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - 4,075 4,075 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดให้
แสดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม - 436 

 
- 

 
- - 436 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 7,808 - 438 - - 8,246 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม - - - - 75,511 75,511 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน - - - - 9,783 9,783 
รวม 7,808 436 438 - 1,016,132 1,024,814 

 

 งบการเงนิรวม 
 เครือ่งมือทาง

การเงินท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 

เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื 
ขาดทนุ  

 
เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทางการเงิน 
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
เครือ่งมือทาง
การเงินท่ีวดั

มลูค่าดว้ยราคา
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
31 ธันวาคม 2563       
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด - - - - 21,943 21,943 
รายการระหว่างธนาคาร 
     และตลาดเงินสทุธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
211,185 

 
211,185 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 
     มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
     ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 

 
 

3,788 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3,788 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 9,561 - 2,398 - - 11,959 
เงินลงทนุสทุธิ - - 132,213 1,517     621  134,351 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้
     และดอกเบีย้คา้งรบั  
     สทุธิ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1,348,480 

 
 

1,348,480 
สินทรพัยท์างการเงินอ่ืน - สทุธิ - - - -   12,322   12,322 
รวม 13,349 - 134,611 1,517 1,594,551 1,744,028 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 เครือ่งมือทาง

การเงินท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 

เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื 
ขาดทนุ  

 
เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทางการเงิน 
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
เครือ่งมือทาง
การเงินท่ีวดั

มลูค่าดว้ยราคา
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรบัฝาก - - - - 1,373,408 1,373,408 
รายการระหว่างธนาคาร  
     และตลาดเงินสทุธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
75,909 

 
75,909 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - 3,895 3,895 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดให ้
แสดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม - 432 - - - 432 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 9,268 - - - - 9,268 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม - - - - 88,965 88,965 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน - - - - 20,087 20,087 

รวม 9,268 432 - - 1,562,264 1,571,964 

 
  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 เครือ่งมือทาง

การเงินท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 

เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื 
ขาดทนุ  

 
เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทางการเงิน 
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
เครือ่งมือทาง
การเงินท่ีวดั 

มลูค่าดว้ยราคา 
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
31 ธันวาคม 2563       
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด - - - - 12,836 12,836 
รายการระหว่างธนาคาร 
     และตลาดเงินสทุธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
221,263 

 
221,263 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 
     มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
     ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 

 
 

1,126 
8,389 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1,126 
สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ - 1,624 - - 10,013 
เงินลงทนุสทุธิ - - 72,864 459 - 73,323 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้
     และดอกเบีย้คา้งรบั  
     สทุธิ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

693,775 

 
 

693,775 
สินทรพัยท์างการเงินอ่ืน - สทุธิ - - - - 9,356 9,356 

รวม 9,515 - 74,488 459 937,230 1,021,692 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 เครือ่งมือทาง

การเงินท่ีวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 

เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรอื 
ขาดทนุ  

 
เครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทางการเงิน 
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
เครือ่งมือทาง
การเงินท่ีวดั 

มลูค่าดว้ยราคา 
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรบัฝาก - - - - 815,678 815,678 
รายการระหว่างธนาคาร  
     และตลาดเงินสทุธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
51,149 

 
51,149 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - 2,898 2,898 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดให้
แสดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม - 432 - - - 432 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 8,144 - - - - 8,144 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม - - - - 88,960 88,960 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน - - - - 11,370 11,370 
รวม 8,144 432 - - 970,055 978,631 

 
9  สนิทรัพยท์างการเงนิทีว่ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงนิรวม 

  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

  (ลา้นบาท) 
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ  6,154  3,414 

อื่น ๆ   379  374 

รวม  6,533  3,788 

 
 
  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

  (ลา้นบาท) 
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ  6,154  979 

อื่น ๆ   151  147 

รวม  6,305  1,126 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สนิทรัพย)์ 
 

   งบการเงนิรวม 

  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

  (ลา้นบาท) 

ในประเทศ     
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟฯู  135,851  147,651 
ธนาคารพาณิชย ์  8,251  26,720 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  3,680  16,690 
สถาบนัการเงินอื่น  14,484  10,987 
รวม  162,266  202,048 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  14  16 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้   (43)  (72) 
รวมในประเทศ  162,237  201,992 

     

ต่างประเทศ     
เงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  6,088  7,957 
เงินเยน  264  297 
เงินยโูร  195  177 
เงินสกลุอื่น  861  760 

รวม  7,408  9,191 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  12  12 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้  (9)  (10) 
รวมต่างประเทศ  7,411  9,193 

     
รวมในประเทศและตา่งประเทศ  169,648  211,185 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

  (ลา้นบาท) 

ในประเทศ     
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟฯู  126,265  142,778 
ธนาคารพาณิชย ์  108,705  57,020 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  3,680  4,190 
สถาบนัการเงินอื่น  14,484  9,075 
รวม  253,134  213,063 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  14  14 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้   (37)  (47) 
รวมในประเทศ  253,111  213,030 

     

ต่างประเทศ     
เงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  5,819  7,240 
เงินเยน  260  212 
เงินยโูร  100  133 
เงินสกลุอื่น  796  645 

รวม  6,975  8,230 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  12  12 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้  (9)  (9) 
รวมต่างประเทศ  6,978  8,233 

     
รวมในประเทศและตา่งประเทศ  260,089  221,263 

 
 

 
 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 อนุพนัธ ์  
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มลูค่ายตุิธรรมของอนพุนัธเ์พื่อคา้ การปรบับญัชีตามเกณฑค์งคา้งของอนพุนัธ์
เพื่อการบรหิารความเสี่ยงของธนาคาร และจ านวนเงินตามสญัญาจดัประเภทตามความเสี่ยง มีดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 มลูค่ายตุิธรรม   จ านวนเงิน  มลูค่ายตุิธรรม   จ านวนเงิน 

ประเภทความเสี่ยง สินทรพัย ์  หนีส้ิน  ตามสญัญา  สินทรพัย ์  หนีส้ิน  ตามสญัญา 
 (ลา้นบาท) 
อตัราแลกเปลี่ยน            
- อนพุนัธเ์พื่อคา้ 5,429  5,306  398,467  4,997  4,772  376,568 
- อนพุนัธเ์พื่อ 
   การบรหิารความ 
    เสี่ยงของธนาคาร  

 
 

106 

  
 

1 

  
 

4,980  

 
 

7 

  
 

86 

  
 

9,377 
- อนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความ
เสี่ยงในกระแสเงินสด 

 
1,636 

  
496 

  
33,808  

 
2,398 

  
1 

  
39,106 

            
อตัราดอกเบีย้            
- อนพุนัธเ์พื่อคา้ 3,232  3,251  192,481  4,444  4,374  236,396 
- อนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความ
เสี่ยงในมลูค่ายตุธิรรม 68  -  8,013  113  35  8,509 
รวม 10,471  9,054  637,749  11,959  9,268  669,956 

             
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 มลูค่ายตุิธรรม   จ านวนเงิน  มลูค่ายตุิธรรม   จ านวนเงิน 

ประเภทความเสี่ยง สินทรพัย ์  หนีส้ิน  ตามสญัญา  สินทรพัย ์  หนีส้ิน  ตามสญัญา 
 (ลา้นบาท) 
อตัราแลกเปลี่ยน            
- อนพุนัธเ์พื่อคา้ 5,109  4,985  378,478  4,487  4,349  342,815 
- อนพุนัธเ์พื่อ 
   การบรหิารความ 
    เสี่ยงของธนาคาร 107  -  4,981  7  86  9,377 
- อนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความ    
   เสี่ยงในกระแสเงินสด 1,636  438  30,602  1,624  1  30,095 

            
อตัราดอกเบีย้            
- อนพุนัธเ์พื่อคา้ 2,793  2,823  162,428  3,782  3,708  192,481 
- อนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความ 
   เสี่ยงในมลูค่ายตุิธรรม 68  -  8,013  113  -  7,509 

รวม 9,713  8,246  584,502  10,013  8,144  582,277 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิลงทุนสุทธิ 
 
12.1 จ าแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 
 

     งบการเงนิรวม 
     30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     (ลา้นบาท) 

เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
ตราสารหนีภ้าคเอกชน     -  622 

รวม     -  622 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้     -  (1) 

สุทธ ิ     -  621 

        

เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน        

   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่        

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ     136,253  108,268 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน     11,895  11,976 
ตราสารหนีต้่างประเทศ     13,706  11,900 

ตราสารหนีอ้ื่น ๆ     69  69 

รวม     161,923  132,213 
        

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     (2,010)  (1,767) 

        

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่         
ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ     228  910 

ตราสารทนุที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ     675  603 

ตราสารทนุที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ     4  4 

รวม     907  1,517 

        

รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ     162,830  134,351 
 

 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
     30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     (ลา้นบาท) 

เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน        

   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่        

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ     61,204  64,221 
ตราสารหนีภ้าคเอกชน     7,996  5,901 

ตราสารหนีต้่างประเทศ     10,354  2,673 

ตราสารหนีอ้ื่น ๆ     69  69 

รวม     79,623  72,864 
        

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     (93)  (83) 

        

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่         
ตราสารทนุที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ     512  456 

ตราสารทนุที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ     3  3 

รวม     515  459 

        

รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ     80,138  73,323 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก  าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 จ านวน 114 ลา้นบาท และ 130 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(เฉพาะธนาคาร: 50 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท ตามล าดับ) และ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 40 ลา้นบาท และ 248 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร: - ลา้นบาท และ 29 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.2 เงนิลงทุนของกจิการทีธ่นาคารและบริษัทยอ่ยถอืหุน้ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุน้
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของทนุช าระแลว้ของกิจการดงักล่าวที่ไม่เขา้ข่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบรษัิทรว่ม  ซึ่งเงินลงทนุดงักล่าว
สรุปไดด้งันี ้

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (ลา้นบาท) 

ธรุกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 4  4  4  4 

การสาธารณปูโภคและบรกิาร 108  101  108  101 

กองทนุรวมและกลุม่ธรุกิจทางการเงิน 246  199  245  198 
อื่น ๆ 2  3  2  3 
รวม 360  307  359  306 

 
สว่นไดเ้สยีในกจิการซึ่งมโีครงสรา้งเฉพาะตวัซึ่งไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวมซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิ 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยอาจมีรายการกบักิจการซึ่งมีโครงสรา้งเฉพาะตวัในรูปของเงินลงทนุในหน่วยลงทนุ การใหกู้ยื้มและธุรกรรม
ตราสารอนพุนัธ ์เงินลงทนุในหน่วยลงทนุรบัรูร้ายการเป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ ส่วนเงินใหกู้ยื้มและธุรกรรมตราสารอนพุนัธท์  า
รายการโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจและมีการบรหิารจดัการเช่นเดียวกบัคูค่า้อ่ืน ๆ 

 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงและรายการท่ีเป็นสาระส าคญัที่เก่ียวขอ้ง
กบักิจการซึง่มีโครงสรา้งเฉพาะตวัที่ตอ้งเปิดเผยในงบการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.3 เงนิลงทุนในบริษัททีม่ปัีญหาเกีย่วกับฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทนุในบริษัทจดทะเบียนที่เขา้ข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และตราสารหนีท้ี่ผิดนัดช าระหนี  ้หรือบริษัทที่มีปัญหา
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรอืบรษัิทอื่นที่มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกบับรษัิทจดทะเบียนที่เขา้
ข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน เงินลงทนุดงักล่าววดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ หรือก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัต่อไปนี ้
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
       ค่าเผ่ือ        ค่าเผ่ือ 
       ผลขาดทนุ        ผลขาดทนุ 
       ดา้นเครดิต        ดา้นเครดิต 
 จ านวน  ราคา  มลูค่า  ท่ีคาดว่า  จ านวน  ราคา  มลูค่า  ท่ีคาดว่า 
 บรษัิท  ทนุ  ยตุิธรรม  จะเกิดขึน้  บรษัิท  ทนุ  ยตุิธรรม  จะเกิดขึน้ 
   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
- บรษัิทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถกูเพิกถอน                
   จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน                
   และตราสารหนีท่ี้ผิดนดัช าระหนี ้ 1  12  -  -  1  12  -  - 
- บรษัิทท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ 
สยด าเนินงาน 

               
   ด  าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรอื                
   บรษัิทอ่ืนท่ีมีผลการด าเนินงานและ                
   ฐานะการเงิน เช่นเดียวกบับรษัิทจด                
   ทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถกูเพิกถอนจาก                
   การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 11  3,843  1,260  1,890  11  3,854  1,563  1,597 
รวม 12  3,855  1,260  1,890  12  3,866  1,563  1,597 
  

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
       ค่าเผ่ือ        ค่าเผ่ือ 
       ผลขาดทนุ        ผลขาดทนุ 
       ดา้นเครดิต        ดา้นเครดิต 
 จ านวน  ราคา  มลูค่า  ท่ีคาดว่า  จ านวน  ราคา  มลูค่า  ท่ีคาดว่า 
 บรษัิท  ทนุ  ยตุิธรรม  จะเกิดขึน้  บรษัิท  ทนุ  ยตุิธรรม  จะเกิดขึน้ 
   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
- บรษัิทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถกูเพิกถอน                
   จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน                
   และตราสารหนีท่ี้ผิดนดัช าระหนี ้ 1  12  -  -  1  12  -  - 
- บรษัิทท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ 
สยด าเนินงาน 

               
   ด  าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรอื                
   บรษัิทอ่ืนท่ีมีผลการด าเนินงานและ                
   ฐานะการเงิน เช่นเดียวกบับรษัิทจด                
   ทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถกูเพิกถอนจาก                
   การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 10  693  -  -  10  693  -  - 
รวม 11  705  -  -  11  705  -  - 

 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตามสญัญาของเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นจ านวน 1,260 ลา้นบาท



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสุทธ ิ
 
13.1  รายละเอยีดเงนิลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  สดัสว่นการถือ        เงินปันผลรบัส าหรบั 
บรษัิท ประเภทธุรกิจ หุน้สามญั ทนุช าระแลว้ สว่นไดเ้สีย ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า สว่นไดเ้สยีสทุธิ ราคาทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ราคาทนุสทุธิ งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 

  30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 30 มถินุายน 
  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (รอ้ยละ)   (ลา้นบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                    
บรษัิท บรหิารสนิทรพัย ์
 พหลโยธิน จ ากดั 

ธุรกิจบรหิาร 
สนิทรพัย ์ 100.00 100.00 500 25 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 298 25 

 
- 

 
- 298 25 - - 

ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ** ธนาคารพาณิชย ์ 99.98 99.98 60,649 60,649 - - - - - - 167,930 167,930 (6,800) (9,300) 161,130 158,630 - 20,249 
บริษัทย่อยทางอ้อม                    
บรษัิท ธนชาต โบรกเกอร ์จ ากดั  ธุรกิจนายหนา้

ประกนั 99.99 99.99 100 100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 
 

- 
 

- - - - - 
บริษัทร่วม                    
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการ 
กองทนุทหารไทย จ ากดั * 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์
จดัการกองทนุ 35.00 35.00 100 100 

 
4,180 

 
4,487 

 
- 

 
- 

 
4,180 

 
4,487 197 197 

 
- 

 
- 197 197 81 324 

บริษัทร่วมทางอ้อม                    
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการ 
กองทนุธนชาต จ ากดั * 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์
จดัการกองทนุ 49.90 49.90 100 100 4,496 4,112 - - 4,496 4,112 - - - - - - - - 

รวม      8,676 8,599 - - 8,676 8,599 168,425 168,152 (6,800) (9,300) 161,625 158,852 81 20,573 
 

* เงินลงทนุในบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั และบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จ ากดั ท่ีคงเหลืออยู่  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิในการซือ้และสิทธิในการขายในอนาคต 

** ธนาคารไดบ้นัทกึกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบรษัิทย่อยจ านวน 2,500 ลา้นบาท โดยใชป้ระมาณการมลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด และไดแ้สดงรายการในรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.2 การเปิดเผยงบกระแสเงนิสดของบริษัทบริหารสนิทรัพย ์ 
 

 งบกระแสเงนิสด 
 บริษัท บริหารสินทรัพย ์พหลโยธิน จ ากัด 
 ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี  
 30 มิถนุายน 
 2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 16  2 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 
    เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (32)  (5) 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (6)  - 
เงินสดรบัดอกเบีย้ 1  - 
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (2)  - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (3)  - 
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย ์    
    และหนีส้นิด าเนินงาน (26)  (3) 
    
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)    
รายการระหวา่งบรษัิทและตลาดเงิน (279)  13 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ (466)  5 
สินทรพัยอ่ื์น (3)  - 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกระแสเงนิสด 
 บริษัท บริหารสินทรัพย ์พหลโยธิน จ ากัด 
 ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี  
 30 มิถนุายน 
 2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
เจา้หนีอ่ื้น 2  (15) 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 14  - 
หนีส้ินอ่ืน 2  - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (756)  - 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณ ์ (1)  - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1)  - 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรบัจากการกูยื้มเงิน 484  - 
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั 273  - 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 757  - 

    

เงนิสดลดลงสุทธิ -  - 

เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  - 
เงนิสด ณ วันที ่30 มถุินายน -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
 
14.1 จ าแนกตามประเภทเงนิใหส้นิเชือ่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (ลา้นบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี 98,457  104,006  86,415  91,511 
เงินใหกู้ยื้ม 661,594  666,471  455,762  441,128 
ตั๋วเงิน 197,609  216,044  175,194  187,188 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 399,745  404,855  -  - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 1,145  1,268  -  - 
อื่น ๆ 216  281  84  135 
รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,358,766  1,392,925  717,455  719,962 

บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ* 7,130  7,522  4,691  5,144 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 1,365,896  1,400,447  722,146  725,106 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (54,419)  (51,967)  (33,532)  (31,331) 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,311,477  1,348,480  688,614  693,775 

* ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระส าหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนีท้ี่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตแสดงยอดหลงัค่าเผ่ื อผลขาดทุนดา้น
เครดิต  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14.2 จ าแนกตามสกุลเงนิและถิน่ทีอ่ยูข่องลูกหนี ้
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (ลา้นบาท) 
เงินบาท 1,328,222  3,082  1,331,304  1,369,088  3,298  1,372,386 
เงินดอลลารส์หรฐั 20,466  5,012  25,478  14,091  4,606  18,697 
เงินสกลุอื่น ๆ 1,261  723  1,984  1,154  688  1,842 
รวม* 1,349,949  8,817  1,358,766  1,384,333  8,592  1,392,925 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (ลา้นบาท) 
เงินบาท 690,444  3,082  693,526  699,232  3,298  702,530 
เงินดอลลารส์หรฐั 18,492  4,211  22,703  12,474  3,856  16,330 
เงินสกลุอื่น ๆ 1,226  -  1,226  1,102  -  1,102 
รวม* 710,162  7,293  717,455  712,808  7,154  719,962 

 * ยอดรวมเงินใหส้ินเช่ือสทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
 

14.3 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (ลา้นบาท) 

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ*        
ชัน้ที่ 1 (สินทรพัยท์างการเงินที่ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ        
   ความเสี่ยงดา้นเครดิต) 1,204,736  1,237,638  640,300  642,301 
ชัน้ที่ 2 (สินทรพัยท์างการเงินที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ        
   ความเสี่ยงดา้นเครดิต) 116,984  122,135  58,318  60,347 
ชัน้ที่ 3 (สินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) 44,176  40,674  23,528  22,458 
รวม 1,365,896  1,400,447  722,146  725,106 
* ยอดรวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัในหมายเหตขุอ้ 14.1 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14.4 เงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ยคุณภาพ  
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่
ธนาคารและตลาดเงิน) สรุปไดด้งันี ้
 

 30 มิถนุายน 2564 
 ธนาคาร บรษัิท    
 ทหารไทย บรหิาร ธนาคาร   
 ธนชาต สินทรพัย ์ ธนชาต   
 จ ากดั พหลโยธิน จ ากดั ตดัรายการ งบการเงิน 
 (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) ระหว่างกนั รวม 

เงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ยคุณภาพ (เงนิตน้)      
เงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 23,430 536 20,083 (507) 43,542 
เงินใหส้ินเช่ือรวม (ลา้นบาท) 961,566 536 641,766 (99,766) 1,504,102 
อตัรารอ้ยละของเงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (รอ้ยละ) 2.44 100.00 3.13  2.89 

 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ธนาคาร บรษัิท    
 ทหารไทย บรหิาร ธนาคาร   
 ธนชาต สินทรพัย ์ ธนชาต   
 จ ากดั พหลโยธิน จ ากดั ตดัรายการ งบการเงิน 
 (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) ระหว่างกนั รวม 

เงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ยคุณภาพ (เงนิตน้)      
เงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 22,005 29 17,559 - 39,593 
เงินใหส้ินเช่ือรวม (ลา้นบาท) 923,021 29 713,846 (56,000) 1,580,896 
อตัรารอ้ยละของเงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (รอ้ยละ) 2.38 100.00 2.46  2.50 

 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 ธนาคารและบรษัิทย่อยไดโ้อนขายสินเช่ือดอ้ยคณุภาพโดยมีภาระเงิน
ตน้จ านวนเงินประมาณ 2,800 ลา้นบาท และ 7,200 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร: จ านวนเงินประมาณ 2,400 ลา้นบาท 
และ 6,800 ลา้นบาท ตามล าดบั) ใหแ้ก่บรษัิทบรหิารสินทรพัย ์ทัง้นี ้ราคาขายส่วนที่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินเช่ือดอ้ยคณุภาพ
ดงักล่าวไดแ้สดงหกัจาก “ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้” ในงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ส าหรบังวดหก
เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 ตามล าดบั 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14.5 เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีท้ีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม่ 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ี่มีการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม่ ขณะที่เงินใหส้ินเช่ือดงักลา่วมีจ านวนเงินค่าเผ่ือผลขาดทนุเท่ากบัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอาย ุดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีท้ีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม่ในระหว่างงวด*    
ราคาทนุตดัจ าหน่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม่ 5,350  9,036 
ผลขาดทนุสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่ 117  138 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีท้ีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม่ในระหว่างงวด*    
ราคาทนุตดัจ าหน่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม่ 4,435  3,961 
ผลขาดทนุสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่ 121  115 

* ไมร่วมเงินใหส้ินเช่ิอแก่ลกูหนีภ้ายใตแ้นวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีต้ามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ไมม่ีก าไร (ขาดทนุ)  
จากการเปลี่ยนแปลงในกลุม่ลกูคา้นี ้

 
 งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีท้ีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม่นับจากวันทีรั่บรู้    

   รายการเมือ่แรกเร่ิม    
มลูค่าคงเหลือของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีท้ี่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม่    
   เฉพาะสว่นที่ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี    
   จากชัน้ที่มกีารเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต หรอืที่มี    
   การดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Lifetime ECL) เป็นชัน้ที่ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมี    
   นยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต (12-month ECL) 265  380 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีท้ีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม่นับจากวันทีรั่บรู้    

   รายการเมือ่แรกเร่ิม    
มลูค่าคงเหลือของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีท้ี่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม่    
   เฉพาะสว่นที่ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี    
   จากชัน้ที่มกีารเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต หรอืที่มี    
   การดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Lifetime ECL) เป็นชัน้ที่ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมี    
   นยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต (12-month ECL) -  - 

 
14.6 เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกับฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบรษัิทย่อยมีเงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบักบับรษัิทจดทะเบียน
ที่มีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและไดต้ัง้ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ไวแ้ลว้ ดงัต่อไปนี ้

 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
       ค่าเผ่ือผล        ค่าเผ่ือผล 
       ขาดทนุ        ขาดทนุ 
   เงินใหส้ินเช่ือ    ดา้นเครดิต    เงินใหส้ินเช่ือ    ดา้นเครดิต 
 จ านวน  และดอกเบีย้  หลกั  ท่ีคาดว่า  จ านวน  และดอกเบีย้  หลกั  ท่ีคาดว่า 
 ราย  คา้งรบั  ประกนั  จะเกิดขึน้  ราย  คา้งรบั  ประกนั  จะเกิดขึน้ 
   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

บริษัทจดทะเบยีนทีเ่ข้าข่ายถูก                
   เพกิถอนจากการเป็นหลักทรัพย ์                
   จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์                

   แหง่ประเทศไทย 1  3  -  1  1  3  -  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
       ค่าเผ่ือผล        ค่าเผ่ือผล 
       ขาดทนุ        ขาดทนุ 
   เงินใหส้ินเช่ือ    ดา้นเครดิต    เงินใหส้ินเช่ือ    ดา้นเครดิต 
 จ านวน  และดอกเบีย้  หลกั  ท่ีคาดว่า  จ านวน  และดอกเบีย้  หลกั  ท่ีคาดว่า 
 ราย  คา้งรบั  ประกนั  จะเกิดขึน้  ราย  คา้งรบั  ประกนั  จะเกิดขึน้ 
   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

บริษัทจดทะเบยีนทีเ่ข้าข่ายถูก                
   เพกิถอนจากการเป็นหลักทรัพย ์                
   จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์                

   แหง่ประเทศไทย 1  3  -  1  1  3  -  1 

 
14.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถนุายน 2564 

   สว่นที่ถึง     

 สว่นที่ถึง  ก าหนดช าระ  สว่นที่ถึง   

 ก าหนดช าระ  เกินหนึ่งปี  ก าหนดช าระ   
 ภายในหนึ่งปี  แตไ่ม่เกินหา้ปี  เกินหา้ปี  รวม 

 (ลา้นบาท) 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 116,125  308,819  34,743  459,687 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 496  730  -  1,226 

ผลรวมของเงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า 116,621  309,549  34,743  460,913 

หกั รายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (20,975)  (37,360)  (1,688)  (60,023) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีลู่กหนี ้        
   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 95,646  272,189  33,055  400,890 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้       (11,050) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าสุทธิ       389,840 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 
   สว่นที่ถึง     

 สว่นที่ถึง  ก าหนดช าระ  สว่นที่ถึง   

 ก าหนดช าระ  เกินหนึ่งปี  ก าหนดช าระ   
 ภายในหนึ่งปี  แตไ่ม่เกินหา้ปี  เกินหา้ปี  รวม 

 (ลา้นบาท) 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 117,372  311,698  37,530  466,600 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 489  871  -  1,360 

ผลรวมของเงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า 117,861  312,569  37,530  467,960 

หกั รายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (20,718)  (39,158)  (1,961)  (61,837) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีลู่กหนี ้        

   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 97,143  273,411  35,569  406,123 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้       (10,989) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าสุทธิ       395,134 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
 
รายการเคลื่อนไหวของคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ระหวา่งงวด สรุปไดด้งันี ้
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถนุายน 2564 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ท่ีไม่มีการเพิ่ม  ท่ีมีการเพิ่ม     

 ขึน้อย่างมี  ขึน้อย่างมี  สินทรพัย ์   

 นยัส าคญัของ  นยัส าคญัของ  ทางการเงิน   

 ความเสี่ยง  ความเสี่ยง  ท่ีมีการดอ้ยคา่   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

เงนิลงทนุ        

ยอดตน้งวด 54  5  1,708  1,767 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าคา่เผ่ือ        

   ผลขาดทนุใหม่ (1)  (2)  232  229 

ซือ้หรอืไดม้า 40  -  -  40 

ตดัรายการ (26)  -  -  (26) 

ยอดปลายงวด 67  3  1,940  2,010 

        
เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ        
ยอดตน้งวด 11,126  21,617  19,224  51,967 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้ (951)  380  8,181  7,610 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าคา่เผ่ือ        
   ผลขาดทนุใหม่ 1,736  (786)  2,096  3,046 
ไดม้า  995  151  42  1,188 
ตดัรายการ (318)  (359)  (1,333)  (2,010) 
ค่าเผ่ือผลขาดทนุส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี -  -  (7,382)  (7,382) 

ยอดปลายงวด 12,588  21,003  20,828  54,419 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ท่ีไม่มีการเพิ่ม  ท่ีมีการเพิ่ม     

 ขึน้อย่างมี  ขึน้อย่างมี  สินทรพัย ์   

 นยัส าคญัของ  นยัส าคญัของ  ทางการเงิน   

 ความเสี่ยง  ความเสี่ยง  ท่ีมีการดอ้ยคา่   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

เงนิลงทนุ        

ยอดตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ 61  -  50  111 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้ (9)  5  1,658  1,654 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าคา่เผ่ือ        

   ผลขาดทนุใหม่ (4)  -  -  (4) 

ซือ้หรอืไดม้า 44  -  -  44 

ตดัรายการ (38)  -  -  (38) 

ยอดปลายปี 54  5  1,708  1,767 

        
เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ        
ยอดตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ 9,199  19,047  16,177  44,423 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้ (1,722)  441  13,390  12,109 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าคา่เผ่ือ        
   ผลขาดทนุใหม่ 2,128  1,886  6,583  10,597 
ไดม้า  1,997  896  267  3,160 
ตดัรายการ (476)  (653)  (3,021)  (4,150) 
ค่าเผ่ือผลขาดทนุส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี -  -  (14,172)  (14,172) 
ยอดปลายปี 11,126  21,617  19,224  51,967 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน 2564 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ท่ีไม่มีการเพิ่ม  ท่ีมีการเพิ่ม     

 ขึน้อย่างมี  ขึน้อย่างมี  สินทรพัย ์   

 นยัส าคญัของ  นยัส าคญัของ  ทางการเงิน   

 ความเสี่ยง  ความเสี่ยง  ท่ีมีการดอ้ยคา่   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

เงนิลงทนุ        

ยอดตน้งวด 33  -  50  83 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าคา่เผ่ือ        

   ผลขาดทนุใหม่ (1)  -  -  (1) 

ซือ้หรอืไดม้า 23  -  -  23 

ตดัรายการ (12)  -  -  (12) 

ยอดปลายงวด 43  -  50  93 

        

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ        

ยอดตน้งวด 4,904  14,495  11,932  31,331 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้ (315)  (534)  4,275  3,426 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าคา่เผ่ือ        

   ผลขาดทนุใหม่ 2,187  (222)  1,537  3,502 

ไดม้า 344  37  1  382 

ตดัรายการ (146)  (197)  (1,015)  (1,358) 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี -  -  (3,751)  (3,751) 

ยอดปลายงวด 6,974  13,579  12,979  33,532 

        
 
 
 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 110 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ท่ีไม่มีการเพิ่ม  ท่ีมีการเพิ่ม     

 ขึน้อย่างมี  ขึน้อย่างมี  สินทรพัย ์   

 นยัส าคญัของ  นยัส าคญัของ  ทางการเงิน   

 ความเสี่ยง  ความเสี่ยง  ท่ีมีการดอ้ยคา่   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

เงนิลงทนุ        

ยอดตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ 23  -  50  73 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าคา่เผ่ือ        

   ผลขาดทนุใหม่ (2)  -  -  (2) 

ซือ้หรอืไดม้า 29  -  -  29 

ตดัรายการ (17)  -  -  (17) 

ยอดปลายปี 33  -  50  83 

        

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ        

ยอดตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ 3,544  13,562  7,535  24,641 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้ (37)  (331)  7,326  6,958 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าคา่เผ่ือ        

   ผลขาดทนุใหม่ 1,090  1,359  4,052  6,501 

ไดม้า 536  182  82  800 

ตดัรายการ (229)  (277)  (2,434)  (2,940) 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี -  -  (4,629)  (4,629) 

ยอดปลายปี 4,904  14,495  11,932  31,331 

        
 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ทรัพยส์นิรอการขายสุทธิ 
  

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 การเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์ินรอการขายสทุธิมีดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถนุายน 2564 

 ยอดตน้งวด  เพิ่มขึน้  จ าหน่าย/ลดลง  ยอดปลายงวด 
 (ลา้นบาท) 

ทรพัยส์ินรอการขายที่ไดจ้ากการช าระหนี ้        
-  อสงัหารมิทรพัย ์ 3,720  150  (267)  3,603 
-  สงัหารมิทรพัย ์ 565  3,667  (3,779)  453 
ทรพัยส์ินรอจ าหนา่ย 2,066  425  (358)  2,133 
รวม 6,351  4,242  (4,404)  6,189 
บวก (หกั) ค่าเผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยค่า (314)  (451)  438  (327) 
สทุธิ 6,037  3,791  (3,966)  5,862 

 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดตน้ปี  เพิ่มขึน้  จ าหน่าย/ลดลง  ยอดปลายปี 
 (ลา้นบาท) 

ทรพัยส์ินรอการขายที่ไดจ้ากการช าระหนี ้        
-  อสงัหารมิทรพัย ์ 3,562  419  (261)  3,720 
-  สงัหารมิทรพัย ์ 777  5,819  (6,031)  565 
ทรพัยส์ินรอจ าหนา่ย 820  1,706  (460)  2,066 
รวม 5,159  7,944  (6,752)  6,351 
บวก (หกั) ค่าเผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยค่า (349)  (898)  933  (314) 
สทุธิ 4,810  7,046  (5,819)  6,037 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน 2564 

 ยอดตน้งวด  เพิ่มขึน้  จ าหน่าย/ลดลง  ยอดปลายงวด 
 (ลา้นบาท) 

ทรพัยส์ินรอการขายที่ไดจ้ากการช าระหนี ้        
-  อสงัหารมิทรพัย ์ 2,372  88  (240)  2,220 
ทรพัยส์ินรอจ าหนา่ย 942  108  (89)  961 
รวม 3,314  196  (329)  3,181 
บวก (หกั) คา่เผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยค่า (164)  (20)  15  (169) 
สทุธิ 3,150  176  (314)  3,012 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดตน้ปี  เพิ่มขึน้  จ าหน่าย/ลดลง  ยอดปลายปี 
 (ลา้นบาท) 

ทรพัยส์ินรอการขายที่ไดจ้ากการช าระหนี ้        
-  อสงัหารมิทรพัย ์ 2,378  157  (163)  2,372 
ทรพัยส์ินรอจ าหนา่ย 494  757  (309)  942 
รวม 2,872  914  (472)  3,314 
บวก (หกั) คา่เผ่ือขาดทนุจากการดอ้ยค่า (134)  (39)  9  (164) 
สทุธิ 2,738  875  (463)  3,150 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีทรพัยส์ินรอการขาย ซึ่งมีราคาตามบญัชีสทุธิจ านวน 331 ลา้นบาท ที่ใหส้ิทธิแก่ลกูหนีใ้นการซือ้คืน 
เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 
 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ไดจ้ากการช าระหนีท้ี่แยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ                       
วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  2564  2563   2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการช าระหนี ้
อสงัหารมิทรพัย ์

       

-  ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 3,603  3,649  2,220  2,301 
-  ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน -  71  -  71 
รวม 3,603  3,720  2,220  2,372 

        
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 114 

17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณสุ์ทธิ   
 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สรุปไดด้งันี ้
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถนุายน 2564 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า  
 มลูค่าสทุธิ       จ าหน่าย/   มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี       ตดัจ าหน่าย/   ขาดทนุ   ทางบญัชี 

 ณ วนัที่   จ าหน่าย/    โอนออก/   จากการ จ าหน่าย/  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  เพ่ิมขึน้/ ตดัจ าหน่าย/   คา่เส่ือม ปรบัปรุงจาก   ดอ้ยค่า ตดัจ าหน่าย/  30 มิถนุายน 
 2564 ยอดตน้งวด โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายงวด ยอดตน้งวด ราคา การตีราคา ยอดปลายงวด ยอดตน้งวด ระหว่างงวด โอนออก ยอดปลายงวด 2564 

 (ลา้นบาท) 
ที่ดิน               
- ราคาทนุเดิม 5,101 5,252 - (179) 5,073 - - - - (151) - 6 (145) 4,928 
- สว่นที่ตีราคาเพ่ิม* 7,063 7,063 - (226) 6,837 - - - - - - - - 6,837 
อาคารระหวา่งก่อสรา้ง 59 59 133 (124) 68 - - - - - - - - 68 
อาคาร               
- ราคาทนุเดิม 3,130 6,565 98 (79) 6,584 (3,434) (154) 40 (3,548) (1) - 1 - 3,036 
- สว่นที่ตีราคาเพ่ิม* 2,965 6,231 - (125) 6,106 (3,266) (122) 65 (3,323) - - - - 2,783 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- อาคาร 1,151 1,808 289 (305) 1,792 (657) (337) 255 (739) - - - - 1,053 
สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า 222 1,169 38 (109) 1,098 (947) (41) 99 (889) - (10) 10 - 209 
อปุกรณร์ะหว่าง ก่อสรา้งและติดตัง้ 107 107 153 (149) 111 - - - - - - - - 111 
อปุกรณ ์ 3,195 7,078 166 (1,046) 6,198 (3,883) (775) 1,339 (3,319) - - 2 2 2,881 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้
  - อปุกรณ ์ 1,046 1,816 15 (22) 1,809 (770) (380) 19 (1,131) - - - - 678 

รวม 24,039 37,148 892 (2,364) 35,676 (12,957) (1,809) 1,817 (12,949) (152) (10) 19 (143) 22,584 
 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิรวม 
31 ธนัวาคม 2563 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า  
 มลูค่าสทุธิ  ผลกระทบ      จ าหน่าย/   มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี  จากการ      ตดัจ าหน่าย/   ขาดทนุ   ทางบญัชี 

 ณ วนัที่  เปลี่ยนแปลง  จ าหน่าย/    โอนออก/   จากการ จ าหน่าย/  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  นโยบายทาง เพ่ิมขึน้/ ตดัจ าหน่าย/   คา่เส่ือม ปรบัปรุงจาก   ดอ้ยค่า ตดัจ าหน่าย/  31 ธนัวาคม 
 2563 ยอดตน้ปี บญัชี โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ราคา การตีราคา ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2563 

       (ลา้นบาท)         
ที่ดิน                
- ราคาทนุเดิม 5,766 5,928 - - (676) 5,252 - - - - (162) - 11 (151) 5,101 
- สว่นที่ตีราคาเพ่ิม* 7,835 7,835 - - (772) 7,063 - - - - - - - - 7,063 
อาคารระหวา่งก่อสรา้ง 172 172 - 335 (448) 59 - - - - - - - - 59 
อาคาร                
- ราคาทนุเดิม 3,119 6,517 - 463 (415) 6,565 (3,396) (300) 262 (3,434) (2) (4) 5 (1) 3,130 
- สว่นที่ตีราคาเพ่ิม* 3,523 7,047 - - (816) 6,231 (3,524) (272) 530 (3,266) - - - - 2,965 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- อาคาร - - 1,326 644 (162) 1,808 - (804) 147 (657) - - - - 1,151 
สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า 307 1,373 - 27 (231) 1,169 (1,066) (96) 215 (947) - (16) 16 - 222 
อปุกรณร์ะหว่าง ก่อสรา้งและติดตัง้ 228 228 - 1,385 (1,506) 107 - - - - - - - - 107 
อปุกรณ ์ 2,692 7,735 - 1,541 (2,198) 7,078 (5,043) (1,301) 2,461 (3,883) - - - - 3,195 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้
  - อปุกรณ ์ - - 1,819 36 (39) 1,816 - (783) 13 (770) - - - - 1,046 

รวม 23,642 36,835 3,145 4,431 (7,263) 37,148 (13,029) (3,556) 3,628 (12,957) (164) (20) 32 (152) 24,039 

* ธนาคารไดท้  าการประเมินราคาในปี 2562 
 

ราคาทรพัยส์ินของอาคารและอปุกรณข์องธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ ์ซึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีจ  านวน           
6,365  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 6,622 ลา้นบาท) 
 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณท์ี่รวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทนุรวมส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 1,809 ลา้นบาท และ 1,675 ลา้นบาท ตามล าดบั  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564 
  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า 
 มลูค่าสทุธิ       จ าหน่าย/      มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี       ตดัจ าหน่าย/   ขาดทนุ   ทางบญัชี 
 ณ วนัที่   จ าหน่าย/    โอนออก/   จากการ จ าหน่าย/  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม     เพ่ิมขึน้/ ตดัจ าหน่าย/   คา่เส่ือม ปรบัปรุงจาก   ดอ้ยค่า ตดัจ าหน่าย/  30 มิถนุายน 
 2564 ยอดตน้งวด โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายงวด ยอดตน้งวด ราคา การตีราคา ยอดปลายงวด ยอดตน้งวด ระหว่างงวด โอนออก ยอดปลายงวด 2564 
 (ลา้นบาท) 
ที่ดิน               
- ราคาทนุเดิม 1,623 1,777 - (41) 1,736 - - - - (154) - 5 (149) 1,587 
- สว่นที่ตีราคาเพ่ิม* 4,348 4,348 - (61) 4,287 - - - - - - - - 4,287 
อาคารระหว่างก่อสรา้ง 59 59 133 (124) 68 - - - - - - - - 68 
อาคาร               
- ราคาทนุเดิม 2,219 5,574 98 (41) 5,631 (3,353) (116) 33 (3,436) (2) - - (2) 2,193 
- สว่นที่ตีราคาเพ่ิม* 1,867 4,960 - (82) 4,878 (3,093) (49) 61 (3,081) - - - - 1,797 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- อาคาร 700 1,028 195 (76) 1,147 (328) (192) 76 (444) - - - - 703 
สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า 222 1,169 38 (109) 1,098 (947) (41) 99 (889) - (10) 10 - 209 
อปุกรณร์ะหว่าง 
      ก่อสรา้งและติดตัง้ 77 77 112 (79) 110 - - - - - - - - 110 
อปุกรณ ์ 2,369 6,504 126 (454) 6,176 (4,135) (591) 703 (4,023) - - - - 2,153 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้
   - อปุกรณ ์ 271 487 13 (3) 497 (216) (105) 3 (318) - - - - 179 
รวม 13,755 25,983 715 (1,070) 25,628 (12,072) (1,094) 975 (12,191) (156) (10) 15 (151) 13,286 

 
 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
  31 ธนัวาคม 2563 
  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า 
 มลูค่าสทุธิ  ผลกระทบ      จ าหน่าย/      มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี  จากการ      ตดัจ าหน่าย/   ขาดทนุ   ทางบญัชี 
 ณ วนัที่  เปลี่ยนแปลง  จ าหน่าย/    โอนออก/   จากการ จ าหน่าย/  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  นโยบาย    เพ่ิมขึน้/ ตดัจ าหน่าย/   คา่เส่ือม ปรบัปรุงจาก   ดอ้ยค่า ตดัจ าหน่าย/  31 ธนัวาคม 
 2563 ยอดตน้ปี ทางบญัชี โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ราคา การตีราคา ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2563 
 (ลา้นบาท) 
ที่ดิน                
- ราคาทนุเดิม 1,872 2,034 - - (257) 1,777 - - - - (162) - 8 (154) 1,623 
- สว่นที่ตีราคาเพ่ิม* 4,765 4,765 - - (417) 4,348 - - - - - - - - 4,348 
อาคารระหว่างก่อสรา้ง 172 172 - 335 (448) 59 - - - - - - - - 59 
อาคาร                
- ราคาทนุเดิม 2,045 5,435 - 463 (324) 5,574 (3,388) (215) 250 (3,353) (2) (4) 4 (2) 2,219 
- สว่นที่ตีราคาเพ่ิม* 2,155 5,662 - - (702) 4,960 (3,507) (109) 523 (3,093) - - - - 1,867 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- อาคาร - - 674 393 (39) 1,028 - (367) 39 (328) - (16) 16 - 700 
สว่นปรบัปรุงสิทธิการเช่า 307 1,373 - 27 (231) 1,169 (1,066) (96) 215 (947) - - - - 222 
อปุกรณร์ะหว่าง 
      ก่อสรา้งและติดตัง้ 194 194 - 1,317 (1,434) 77 - - - - - - - - 77 
อปุกรณ ์ 1,602 6,645 - 1,388 (1,529) 6,504 (5,043) (837) 1,745 (4,135) - - - - 2,369 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้
   - อปุกรณ ์ 4 13 457 36 (19) 487 (10) (216) 10 (216) - - - - 271 
รวม 13,116 26,293 1,131 3,959 (5,400) 25,983 (13,014) (1,840) 2,782 (12,072) (164) (20) 28 (156) 13,755 

* ธนาคารไดท้  าการประเมินราคาในปี 2562 
 
ราคาทรพัยส์ินของอาคารและอปุกรณข์องธนาคารก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ ์ซึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยังคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีจ  านวน 2,424 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2563: 2,642 ลา้นบาท)  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณท์ี่รวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทนุรวมส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 1,094 ลา้นบาท และ 771 ลา้นบาท ตามล าดบั



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ค่าความนิยมและสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนอืน่สุทธิ 
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นมีดงันี ้
 

  งบการเงนิรวม 

  30 มิถนุายน 2564 
  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 มลูค่าสทุธิ          มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี          ทางบญัชี 

 ณ วนัท่ี       ค่าตดั ค่าตดัจ าหน่าย  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม    โอนเขา้/   จ าหน่าย สะสมสว่น  30 มิถนุายน 

 2564 ยอดตน้งวด ซือ้เพ่ิม ตดัจ าหน่าย (ออก) ยอดปลายงวด ยอดตน้งวด ระหวา่งงวด ท่ีโอนออก ยอดปลายงวด 2564 
 (ลา้นบาท) 

 
ค่าความนิยม 14,105 14,105 

 

- - - 14,105 - - - - 14,105 

คอมพิวเตอร์
 ซอฟตแ์วร ์ 3,966 10,615 

 

6 (3,566) 614 7,669 (6,649) (761) 3,585 (3,825) 3,844 
คอมพิวเตอร์
 ซอฟตแ์วร ์
   ระหวา่งพฒันา 746 746 

 
 
 

921 (106) (627) 934 - - - - 934 

สินทรพัยส์ิทธิ
 การใช ้- ซอฟตแ์วร ์ 48 112 209 - - 321 (64) (54) - (118) 203 
สินทรพัยไ์ม่มี
 ตวัตนอ่ืน 3,681 3,964 - - - 3,964 (283) (142) - (425) 3,539 

รวม 22,546 29,542 1,136 (3,672) (13) 26,993 (6,996) (957) 3,585 (4,368) 22,625 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิรวม 

   31 ธนัวาคม 2563 
  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 มลูค่าสทุธิ  ผลกระทบ          มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี  จากการ          ทางบญัชี 

 ณ วนัท่ี  เปลี่ยนแปลง       ค่าตดั ค่าตดัจ าหน่าย  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  นโยบาย ไดม้าจาก   โอนเขา้/   จ าหน่าย สะสมสว่น  31 ธนัวาคม 

 2563 ยอดตน้ปี ทางบญัชี การซือ้ธรุกิจ ซือ้เพ่ิม ตดัจ าหน่าย (ออก) ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหวา่งปี ท่ีโอนออก ยอดปลายปี 2563 
 (ลา้นบาท) 
ค่าความนิยม 14,015 14,015 - 90 - - - 14,105 - - - - 14,105 
คอมพิวเตอร์
 ซอฟตแ์วร ์ 3,541 8,910 - 

 
- 172 166 1,367 10,615 (5,369) (1,310) 30 (6,649) 3,966 

คอมพิวเตอร์
 ซอฟตแ์วร ์
   ระหวา่งพฒันา 843 843 - 

 
 
 

- 1,433 (7) (1,523) 746 - - - - 746 
สินทรพัยส์ิทธิ
 การใช ้- ซอฟตแ์วร ์ - - 112 

 
- - - - 112 - (64) - (64) 48 

สินทรพัยไ์ม่มี
 ตวัตนอ่ืน 3,964 3,964 - - - - - 3,964 - (283) - (283) 3,681 

รวม 22,363 27,732 112 90 1,605 159 (156) 29,542 (5,369) (1,657) 30 (6,996) 22,546 
 

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ซึ่งไดค้ิดค่าตัดจ าหน่ายเต็มจ านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง  ณ วันที่  
30 มิถนุายน 2564 มีจ านวน 1,736 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 4,797 ลา้นบาท) 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่รวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทนุรวมส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 957 ลา้นบาท และ 665 ลา้นบาท ตามล าดบั 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน 2564 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

 มลูค่าสทุธิ          มลูค่าสทุธิ 

 ทางบญัชี          ทางบญัชี 

 ณ วนัที่       ค่าตดั ค่าตดัจ าหน่าย  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม    โอนเขา้/   จ าหน่าย สะสมสว่น  30 มิถนุายน 

 2564 ยอดตน้งวด ซือ้เพิ่ม ตดัจ าหน่าย (ออก) ยอดปลายงวด ยอดตน้งวด ระหว่างงวด ท่ีโอนออก ยอดปลายงวด 2564 

 (ลา้นบาท) 

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 3,085 9,243 1 (3,584) 614 6,274 (6,158) (414) 3,584 (2,988) 3,286 

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์

 ระหว่างพฒันา 592 592 918 - (627) 883 - - - - 883 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้
 - ซอฟตแ์วร ์ 47 112 209 - - 321 (65) (54) - 

 

(119) 202 

รวม 3,724 9,947 1,128 (3,584) (13) 7,478 (6,223) (468) 3,584 (3,107) 4,371 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2563 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

 มลูค่าสทุธิ  ผลกระทบ        มลูค่าสทุธิ 

 ทางบญัชี  จากการ        ทางบญัชี 

 ณ วนัที่  เปลี่ยนแปลง      ค่าตดั  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  นโยบาย   โอนเขา้/   จ าหน่าย  31 ธนัวาคม 

 2563 ยอดตน้ปี ทางบญัชี ซือ้เพิ่ม ตดัจ าหน่าย (ออก) ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี ยอดปลายปี 2563 

 (ลา้นบาท) 

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 2,511 7,845 - 56 171 1,171 9,243 (5,334) (824) (6,158) 3,085 

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์

   ระหว่างพฒันา 490 490 - 1,430 - (1,328) 592 - - - 592 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

 - ซอฟตแ์วร ์ - - 112 - - - 112 - (65) (65) 47 

รวม 3,001 8,335 112 1,486 171 (157) 9,947 (5,334) (889) (6,223) 3,724 

 
ราคาทรพัยส์ินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของธนาคารก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  ซึ่งไดค้ิดค่าตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีจ านวน 
756 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 4,094 ลา้นบาท) 
 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์มม่ีตวัตนที่รวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทนุเฉพาะธนาคารส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 468 ลา้นบาท และ 421 ลา้นบาท ตามล าดบั 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 
 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า คา่ความนิยมจะถกูปันสว่นใหก้บักลุม่ลกูคา้บคุคล ซึง่เป็นหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 

มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของค่าความนิยมค านวณจากมลูค่าจากการใชง้าน โดยใชว้ิธีกระแสเงินสดคิดลดจากแผนธุรกิจ 5 ปี ซึ่งไดร้บั
การอนมุตัิจากคณะกรรมการของธนาคาร อตัราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสทุธิอา้งอิงกับตน้ทนุเงินทนุของอุตสาหกรรม 
(ke) อัตราการเติบโตที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ยาวนานกว่ารอบระยะเวลาตามงบประมาณ (Terminal 
Growth Rate) ซึง่ไดม้าจากผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ระยะยาวจะถกูน าไปใชก้บักระแสเงินสดในสว่นทีเกินระยะเวลา 5 ปี 

 
 ธนาคารทบทวน ณ ทกุวนัที่รายงานวา่มีขอ้บง่ชีเ้รือ่งการดอ้ยค่าของค่าความนิยมหรอืไม่ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของค่าความนิยมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้น ธนาคารจึง ไม่บันทึกค่าเผ่ือ              
การดอ้ยค่าส าหรบัคา่ความนิยม 

 
19 ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชแีละภาษีเงนิได้ 

 
19.1 ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชี 

 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสทุธิรายบรษัิทมีรายละเอียดดงันี ้
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

  (ลา้นบาท) 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  2,346  1,980  3,089  2,818 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,184  3,501  -  - 

สุทธ ิ  (838)  (1,521)  3,089  2,818 
 

       



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดขึน้ในระหวา่งงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 
2563 มีดงันี ้
 

  งบการเงนิรวม 
   บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น     

 ณ วันที ่  ก าไรหรอื  ก าไรขาดทนุ    ณ วันที ่

 1 มกราคม 2564  ขาดทนุ  เบ็ดเสรจ็อ่ืน  อ่ืน ๆ  30 มิถุนายน 2564 

   (หมายเหต ุ19.2)     
   (ลา้นบาท)     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 40  (31)  -  (3)  6 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย          
   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 139  (2)  -  -  137 
เงินลงทนุ 407  54  (19)  -  442 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 2,581  349  -  -  2,930 
ทรพัยส์ินรอการขาย 82  2  -  -  84 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 35  53  -  -  88 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 681  (329)  (34)  -  318 
ประมาณการหนีส้ินอ่ืน 564  14  -  (63)  515 
รายไดร้อตดับญัชีและหนีส้ินอ่ืน 1,273  59  -  -  1,332 
อ่ืน ๆ 353  37  (1)  -  389 

รวม 6,155  206  (54)  (66)  6,241 

          
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          
หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย          
   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 34  (2)  -  -  32 
เงินลงทนุ 1,816  (5)  (17)  -  1,794 
ทรพัยส์ินรอการขาย 37  10  -  -  47 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 3,334  (74)  (6)  -  3,254 
อ่ืน ๆ 2,455  (481)  (22)  -  1,952 

รวม 7,676  (552)  (45)  -  7,079 

          

สุทธิ (1,521)  758  (9)  (66)  (838) 
 

 
 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
   บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น     

 ณ วันที ่  ก าไรหรอื  ก าไรขาดทนุ    ณ วันที ่

 1 มกราคม 2563*  ขาดทนุ  เบ็ดเสรจ็อ่ืน  อ่ืนๆ  30 มิถุนายน 2563 

   (หมายเหต ุ19.2)     
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 50  (3)  -  -  47 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย          
   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 137  3  -  -  140 
เงินลงทนุ 156  344  28  -  528 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 3,024  98  -  (489)  2,633 
ทรพัยส์ินรอการขาย 86  (18)  -  -  68 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 42  (7)  -  -  35 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน ์          
   ของพนกังาน 1,030  (165)  16  -  881 
ประมาณการหนีส้ินอ่ืน 602  8  -  -  610 
รายไดร้อตดับญัชีและหนีส้ินอ่ืน 1,220  (107)  -  -  1,113 
อ่ืน ๆ 411  (81)  3  5  338 

รวม 6,758  72  47  (484)  6,393 

          
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          
หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย          
   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 33  1  -  -  34 
เงินลงทนุ 1,898  (18)  (29)  -  1,851 
ทรพัยส์ินรอการขาย 1  7  -  -  8 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 3,581  (70)  (18)  -  3,493 
อ่ืน ๆ 3,540  (306)  9  -  3,243 

รวม 9,053  (386)  (38)  -  8,629 

          
สุทธิ (2,295)  458  85  (484)  (2,236) 
* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดร้วมผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
   บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น     

 ณ วันที ่  ก าไรหรอื  ก าไรขาดทนุ    ณ วันที ่

 1 มกราคม 2564  ขาดทนุ  เบ็ดเสรจ็อ่ืน   อ่ืนๆ 30 มิถุนายน 2564 

   (หมายเหต ุ19.2)     
   (ลา้นบาท)     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8  -  -  (3)  5 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย          
   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 139  (2)  -  -  137 
เงินลงทนุ 6  2  -  -  8 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 2,385  178  -  -  2,563 
ทรพัยส์ินรอการขาย 52  -  -  -  52 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 32  5  -  -  37 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 313  22  (33)  -  302 
ประมาณการหนีส้ินอ่ืน 289  19  -  (63)  245 
รายไดร้อตดับญัชีและหนีส้ินอ่ืน 912  108  -  -  1,020 
อ่ืน ๆ 208  36  (13)  -  231 

รวม 4,344  368  (46)  (66)  4,600 

          
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          
เงินลงทนุ 121  -  (25)  -  96 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 1,350  19  (6)  -  1,363 
อ่ืน ๆ 55  (3)  -  -  52 

รวม 1,526  16  (31)  -  1,511 

          

สุทธิ 2,818  352  (15)  (66)  3,089 
 

 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น     

 ณ วันที ่  ก าไรหรอื  ก าไรขาดทนุ    ณ วันที ่

 1 มกราคม 2563*  ขาดทนุ  เบ็ดเสรจ็อ่ืน  อ่ืนๆ  30 มิถุนายน 2563 

   (หมายเหต ุ19.2)     

 (ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3  3  -  -  6 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย          

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 137  3  -  -  140 

เงินลงทนุ 134  11  -  -  145 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 2,911  (10)  -  (489)  2,412 

ทรพัยส์ินรอการขาย 43  3  -  -  46 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 33  (1)  -  -  32 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน ์          

   ของพนกังาน 346  (13)  7  -  340 

ประมาณการหนีส้ินอ่ืน 285  16  -  -  301 

รายไดร้อตดับญัชีและหนีส้ินอ่ืน 753  (94)  -  -  659 

อ่ืน ๆ 170  17  3  -  190 

รวม 4,815  (65)  10  (489)  4,271 

          

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          

หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย          

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 1  -  -  -  1 

เงินลงทนุ 112  -  30  -  142 

ทรพัยส์ินรอการขาย 1,451  (20)  (18)  -  1,413 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 35  20  -  -  55 

รวม 1,599  -  12  -  1,611 

          
สุทธิ 3,216  (65)  (2)  (489)  2,660 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดร้วมผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้ักภาษีที่เก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จ านวน 1,360 ลา้นบาท และ 1,860 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งธนาคารไม่ไดบ้นัทึกรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากยงัไม่
เขา้เกณฑก์ารรบัรูร้ายการตามมาตรฐานการบญัชี 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19.2 ภาษีเงนิได ้
 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (ลา้นบาท) 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบัน         

ส าหรบังวดปัจจบุนั  978  1,358  161  367 

ภาษีปีก่อน ๆ ที่บนัทกึต ่าไป (สงูไป)  31  (7)  (15)  (7) 

  1,009  1,351  146  360 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญช ี         

การเปลี่ยนแปลงของผลตา่งชั่วคราว 19.1 (537)  (627)  (426)  (264) 

  (537)  (627)  (426)  (264) 
         
รวม  472  724  (280)  96 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (ลา้นบาท) 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบัน         

ส าหรบังวดปัจจบุนั  1,852  2,130  161  367 

ภาษีปีก่อน ๆ ที่บนัทกึต ่าไป (สงูไป)  31  (7)  (15)  (7) 

  1,883  2,123  146  360 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญช ี         

การเปลี่ยนแปลงของผลตา่งชั่วคราว 19.1 (758)  (458)  (352)  65 

  (758)  (458)  (352)  65 
         
รวม  1,125  1,665  (206)  425 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
  วันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได ้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

รายได ้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ลา้นบาท) 
เงินลงทนุ 204  (41)  163  (252)  50  (202) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (11)  2  (9)  (85)  17  (68) 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์อง            
   พนกังาน (103)  20  (83)  (80)  16  (64) 
อื่น ๆ (80)  17  (63)  15  (3)  12 
รวม 10  (2)  8  (402)  80  (322) 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
  วันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได ้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

รายได ้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ลา้นบาท) 
เงินลงทนุ 21  (4)  17  72  (14)  58 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (11)  2  (9)  (85)  17  (68) 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์อง            
   พนกังาน (54)  11  (43)  (33)  7  (26) 
อื่น ๆ (28)  6  (22)  (51)  10  (41) 
รวม (72)  15  (57)  (97)  20  (77) 

 
 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
  วันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได ้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

รายได ้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ลา้นบาท) 
เงินลงทนุ 14  (3)  11  (284)  57  (227) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (29)  6  (23)  (90)  18  (72) 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์อง            
   พนกังาน 169  (34)  135  (80)  16  (64) 
อื่น ๆ (108)  22  (86)  30  (6)  24 
รวม 46  (9)  37  (424)  85  (339) 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
  วันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได ้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

รายได ้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ลา้นบาท) 
เงินลงทนุ (127)  25  (102)  152  (30)  122 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (29)  6  (23)  (90)  18  (72) 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์อง            
   พนกังาน 165  (33)  132  (33)  7  (26) 
อื่น ๆ 67  (13)  54  (16)  3  (13) 
รวม 76  (15)  61  13  (2)  11 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง 
 
 งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท)  (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   3,007    3,820 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  601  20  764 
รายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว ที่ใชห้กัภาษีเงินได ้
ที่ยงัไม่ไดบ้นัทกึในงวดก่อน เขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชี และใชป้ระโยชนร์ะหวา่งงวด (1)  (19)  -  (11) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว  
ที่ใชห้กัภาษีเงินไดท้ี่ไมเ่ขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีระหวา่งงวด -  -  -  - 

ผลกระทบของรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่ไม่ใช่รายไดท้างภาษี        
   หรอืไมส่ามารถหกักลบในการค านวณก าไรทางภาษีสทุธิ (5)  (141)  (1)  (22) 
ภาษีในงวดก่อน ๆ ที่บนัทกึต ่าไป (สงูไป) 1  31  -  (7) 
รวม 15  472  19  724 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท)  (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   1,443    880 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  289  20  175 
รายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว ที่ใชห้กัภาษีเงินได ้
ที่ยงัไม่ไดบ้นัทกึในงวดก่อน เขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชี และใชป้ระโยชนร์ะหวา่งงวด (1)  (19)  -  - 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว  
ที่ใชห้กัภาษีเงินไดท้ี่ไมเ่ขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีระหวา่งงวด (35)  (500)  -  - 

ผลกระทบของรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่ไม่ใช่รายไดท้างภาษี        
   หรอืไมส่ามารถหกักลบในการค านวณก าไรทางภาษีสทุธิ (2)  (35)  (8)  (72) 
ภาษีในงวดก่อน ๆ ที่บนัทกึสงูไป (1)  (15)  (1)  (7) 
รวม (19)  (280)  11  96 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท)  (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   6,443    8,925 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  1,288  20  1,785 

รายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว ที่ใชห้กัภาษีเงินได ้
ที่ยงัไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อน เขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชี และใชป้ระโยชนร์ะหวา่งงวด (1)  (42)  (1)  (118) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว  
ที่ใชห้กัภาษีเงินไดท้ี่ไมเ่ขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีระหวา่งงวด -  -  -  1 

ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ ไม่ใช่รายได้ทางภาษี  หรือ 
ไมส่ามารถหกักลบในการค านวณก าไรทางภาษีสทุธิ (2)  (152)  -  4 

ภาษีในงวดก่อน ๆ ที่บนัทกึต ่าไป (สงูไป) -  31  -  (7) 
รวม 17  1,125  19  1,665 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท)  (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   2,032    22,868 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  406  20  4,573 
รายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว ที่ใชห้กัภาษีเงินได ้
ที่ยงัไมไ่ดบ้นัทกึในงวดก่อน เขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชี และใชป้ระโยชนร์ะหวา่งงวด (2)  (42)  -  - 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว  
ที่ใชห้กัภาษีเงินไดท้ี่ไมเ่ขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีระหวา่งงวด (25)  (500)  -  1 

ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายได้ทางภาษี หรือ 
ไมส่ามารถหกักลบในการค านวณก าไรทางภาษีสทุธิ (3)  (55)  (18)  (4,142) 

ภาษีในงวดก่อน ๆ ที่บนัทกึสงูไป (1)  (15)  -  (7) 
รวม (11)  (206)  2  425 

 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 เงนิรับฝาก 
 
20.1 จ าแนกตามประเภทเงนิรับฝาก 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
กระแสรายวนั 95,786  83,291  82,414  70,895 
ออมทรพัย ์ 1,084,061  1,103,241  719,979  687,298 
จ่ายคืนเมื่อสิน้ระยะเวลา 144,357  186,930  57,916  57,539 
รวม 1,324,204  1,373,462  860,309  815,732 
หกั ดอกเบีย้จ่ายลว่งหนา้ (45)  (54)  (45)  (54) 
รวม 1,324,159  1,373,408  860,264  815,678 

 
20.2  จ าแนกตามสกุลเงนิและถิน่ทีอ่ยูข่องผู้ฝาก 
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (ลา้นบาท) 
เงินบาท 1,308,189  7,357  1,315,546  1,358,581  6,765  1,365,346 
เงินดอลลารส์หรฐั 7,954  213  8,167  7,093  275  7,368 
เงินสกลุอื่น 437  9  446  683  11  694 
รวม 1,316,580  7,579  1,324,159  1,366,357  7,051  1,373,408 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (ลา้นบาท) 
เงินบาท 845,047  7,356  852,403  801,839  6,763  808,602 
เงินดอลลารส์หรฐั 7,260  190  7,450  6,207  255  6,462 
เงินสกลุอื่น 404  7  411  605  9  614 
รวม 852,711  7,553  860,264  808,651  7,027  815,678 

 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนีส้นิ) 
 
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ิน) ณ วนัที่ 30 มถินุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 

ในประเทศ        
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุ 

เพื่อการฟ้ืนฟฯู 
 

12,777 
  

7,124 
  

9,885 
  

5,101 
ธนาคารพาณิชย ์ 29,480  26,147  29,839  26,184 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 20,032  11,725  18,276  9,750 

สถาบนัการเงินอื่น 17,295  29,245  7,841  9,575 
รวมในประเทศ 79,584  74,241  65,841  50,610 
        
ต่างประเทศ        
เงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 597  341  210  177 

เงินสกลุอื่น 549  1,327  448  362 
รวมต่างประเทศ 1,146  1,668  658  539 
        
รวมในประเทศและตา่งประเทศ 80,730  75,909  66,499  51,149 

 
22 หนีส้นิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 

 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
     30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
     (ลา้นบาท) 
เงินกูยื้ม     436  432 
รวม     436  432 
 
กรณีที่แสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทกุประเภทในก าไรหรอืขาดทนุ ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี ้
 

             งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

     30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
     (ลา้นบาท) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมระหวา่งงวด/ปี     (4)  (2) 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยมืสุทธิ 
 

   งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบีย้  30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี ปีท่ีครบก าหนด ใน ต่าง  ใน ต่าง  
 30 มิถนุายน 2564 ไถ่ถอน ประเทศ ประเทศ รวม ประเทศ ประเทศ รวม 
 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (1) 3.50, 4.00 และ 4.90 2565 (2) - 2567 (2) 35,430 12,821 48,251 35,430 12,099 47,529 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
 

3.108, 6mLibor+1.05  
และ 0.22-0.85 2564 - 2568 - 27,165 27,165 - 41,331 41,331 

ตั๋วแลกเงิน (3) 2.15 และ เม่ือทวงถาม       
   และตั๋วสญัญาใชเ้งิน 0.05-2.50 และ 2555 10 - 10 10 - 10 

เงินกูยื้มอ่ืน ๆ 0.00-0.75 2564 - 2574 23 67 90 27 68 95 

รวม   35,463 40,053 75,516 35,467 53,498 88,965 

 
   งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 อตัราดอกเบีย้  30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี ปีท่ีครบก าหนด ใน ต่าง  ใน ต่าง  
 30 มิถนุายน 2564 ไถ่ถอน ประเทศ ประเทศ รวม ประเทศ ประเทศ รวม 
 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (1) 3.50, 4.00 และ 4.90 2565 (2) - 2567 (2) 35,430 12,821 48,251 35,430 12,099 47,529 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
 

3.108, 6mLibor+1.05 
และ 0.22-0.85 2564 - 2568 - 27,165 27,165 - 41,331 41,331 

ตั๋วแลกเงิน (3) 2.15 2555 5 - 5 5 - 5 

เงินกูยื้มอ่ืน ๆ 0.00-0.75 2564 - 2574 23 67 90 27 68 95 

รวม   35,458 40,053 75,511 35,462 53,498 88,960 

(1) นบัเป็นสว่นหนึ่งของเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 โดยค านวณตามหลกัเกณฑก์ารนบัเงินกองทนุของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหต ุ7) 
(2) เป็นปีท่ีเริม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 
(3) ยอดเงินคงเหลือของตั๋วแลกเงินท่ีครบก าหนดช าระในระหวา่งปี 2555 อยู่ในระหวา่งรอการไถ่ถอนจากผูถื้อตั๋วแลกเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23.1 หุน้กู้ดอ้ยสทิธิ 
 

23.1.1 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต) ไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิ ครัง้ที่ 1/2558 เพื่อ
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2  จ านวน 7,000 ลา้นบาท อาย ุ10 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 4.65 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้
ทกุ 3 เดือน ในเดือนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทกุปี ทัง้นี ้ธนาคารธนชาตมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ย
สิทธิครัง้ที่ 1/2558 ก่อนก าหนดไดน้บัตัง้แต่วนัครบรอบ 5 ปี เป็นตน้ไป หรอืภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนด ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนโดยตราสารดอ้ยสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบช่ืุอ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อตราสารและจะถกู
บงัคบัแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกตราสารเต็มจ านวน เมื่อผูอ้อกตราสารมีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปได ้และทางการตดัสินใจเขา้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสาร ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อน
ครบก าหนดไดท้ี่ราคาตามมลูค่า ถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบไุว ้ 

  
 ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 ธนาคารธนชาต ไดไ้ถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ที่ 1/2558 ก่อนก าหนดทัง้จ านวนเป็นเงิน 7,000 

ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารธนชาต ไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใหด้  าเนินการไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิดงักลา่ว
ก่อนก าหนดแลว้ 

 
23.1.2 เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2560 ธนาคารไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ที่ 1/2560 เพื่อนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ตามเกณฑ ์Basel III 

จ านวน 5,430 ลา้นบาท อาย ุ10.5 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.50 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน ในเดือน กมุภาพนัธ ์
พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทกุปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ที่ 1/2560 ก่อนก าหนดไดน้บัตัง้แต่
วนัครบรอบ 5.5 ปี เป็นตน้ไป หรอืภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนด ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

 
23.1.3 เมื่อวนัที่  28 มิถนุายน 2562  ธนาคารไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ที่ 1/2562 เพื่อนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ตามเกณฑ ์Basel III 

จ านวน 30,000 ลา้นบาท อายุ 10 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 4.00 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน ในเดือน มีนาคม 
มิถนุายน กนัยายน และ ธันวาคม ของทกุปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ที่ 1/2562 ก่อนก าหนดไดน้บัตัง้แต่วนั
ครบรอบ 5 ปี เป็นตน้ไป หรอืภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนด ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

 
23.1.4 เมื่อวนัที่ 2 ธันวาคม 2562  ธนาคารไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 จ านวน 400 ลา้นเหรียญสหรฐั ไม่มี

ก าหนดเวลาในการช าระคืน อัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 4.90 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และ 
ธนัวาคม ของทกุปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ก่อนก าหนดไดน้บัตัง้แต่วนัครบรอบ 5 
ปี เป็นตน้ไป หรือภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนด ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน  ตราสารหนีด้งักล่าว
ออกภายใตโ้ครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร 

 
23.2 หุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธิ 
 

23.2.1 เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน จ านวน 300 ลา้นเหรียญดอลลาร ์สหรฐั อายุ 5.5 ปี 
และมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.108 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือนในเดือนเมษายนและเดือนตลุาคมของทกุปี หุน้กู้
ดงักลา่วออกภายใตโ้ครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ในวนัที่ 7 ตลุาคม 2562 ธนาคารไดซ้ือ้คืนหุน้กูด้งักล่าวจากผูถื้อตราสารเดิม จ านวน 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั คงเหลือยอดคงคา้ง
จ านวน 250 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 

23.2.2 เมื่อวนัที่ 5 มิถนุายน 2561 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิสีเขียว ไม่มีประกนั (Green Bond) จ านวน 60 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐั อายุ 7 ปี อตัราดอกเบีย้อิงกับอตัราดอกเบีย้ลอยตวั Libor 6 เดือน บวกรอ้ยละ 1.05 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 
เดือน ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อน าเงินไปสนับสนุนสินเช่ือใหแ้ก่ภาคเอกชนใน
โครงการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  

 

23.2.3 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ธนาคารไดอ้อกหุน้กู้ไม่ดอ้ยสิทธิเอสเอ็มอี ไม่มีประกัน (SME Bond) จ านวน 90 ลา้นเหรียญ
ดอลลารส์หรฐั อาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้อิงกบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั Libor 6 เดือน บวกรอ้ยละ 1.05 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้
ทกุ 6 เดือน ในเดือนมิถนุายนและเดือนธนัวาคมของทกุปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนนุสินเช่ือใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี 

 

23.2.4 ระหว่างวนัที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ สกุลยูโรรวม 4 รุ่น จ านวนรวม 525 ลา้นยูโร อายุ  
1 - 5 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ รอ้ยละ 0.10 - 0.85 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน ในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน
ของทกุปี 

 

 ในวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิสกุลยูโร อายุ 1 ปี ไดค้รบก าหนด 1 รุ่น จ านวน 150 ลา้นยูโร ซึ่งธนาคารได้
ด าเนินการไถ่ถอนเรยีบรอ้ยแลว้ คงเหลือยอดคงคา้งจ านวนรวม 375 ลา้นยโูร 

 

23.2.5 ระหว่างวนัที่ 24 - 25 มีนาคม 2563 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิสกลุยโูร ไม่มีประกนั จ านวนรวม 420 ลา้นยโูร อาย ุ1 ปี 
อตัราดอกเบีย้คงที่ รอ้ยละ 0.25 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืน ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายนของทกุปี 

 

หุน้กูด้งักลา่วไดค้รบก าหนดในวนัที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ซึง่ธนาคารไดด้  าเนินการไถ่ถอนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้จ านวน เป็นเงิน  
420 ลา้นยโูร 

 

23.3 เงนิกู้ยมือืน่ ๆ 
 

เงินกูยื้มอ่ืนที่มีขอ้จ ากดัการใชเ้งิน (เงินกูยื้มอ่ืน ๆ) ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
  30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มจาก วตัถปุระสงคเ์พ่ือการใหกู้ยื้ม เงินกูยื้มคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท เงินกูยื้มคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท 
   (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร ์      
           และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส าหรบักิจการเพื่อการวิจยัและพฒันา 23 ลา้นบาท 23 27 ลา้นบาท 27 

สถาบนัสินเช่ือเพื่อการบรูณะ      
           และพฒันาแห่งสหพนัธ ์      
          สาธารณรฐัเยอรมนั (KfW) ส าหรบักิจการอตุสาหกรรมขนาดย่อย 2 ลา้นยโูร 67 2 ลา้นยโูร 68 

รวม   90  95 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์องพนักงาน 
 
24.1 โครงการสมทบเงนิ 

 
ธนาคาร บริษัทย่อยและพนักงานไดร้่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบดว้ยเงินที่พนกังานสมทบเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 2 - 15 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินที่ธนาคารและบรษัิทย่อยจ่ายสมทบ
ใหใ้นอตัรารอ้ยละ 3 - 10 ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจ านวนปีที่ท  างาน โดยกองทนุดงักลา่วจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีที่เสียชีวิต ลาออกจากงานหรอื
เลิกกิจการตามระเบียบว่าดว้ยกองทนุดงักล่าว ทัง้นีส้ินทรพัยข์องกองทนุดงักล่าวไดแ้ยกต่างหากจากสินทรพัยข์องธนาคารและบริษัทย่อย
และอยู่ภายใตก้ารดแูลของผูจ้ดัการกองทนุ 
 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยไดจ้่ายเงินสมทบเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเป็น
จ านวนประมาณ 392 ลา้นบาท และ 395 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร 344 ลา้นบาท และ 227 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
24.2 โครงการผลประโยชนท์ีก่ าหนดไว้ 

 
24.2.1 โครงการผลประโยชนท์ีก่ าหนดไว้มรีายละเอยีดดงันี ้

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม   30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  
 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,705  4,356  3,614  2,507 
โครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 11  10  11  10 
รวม 3,716  4,366  3,625  2,517 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24.2.2 การเปลีย่นแปลงของโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม   30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  
 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 

ยอดตน้งวด/ปี 4,356  5,142  2,507  1,720 
ผลประโยชนข์องพนกังานรบัโอน (โอนออก) (4)  (14)  1,249  970 
 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

   
 

   

ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 505  435  210  261 
ตน้ทนุบรกิารในอดีต (342)  (195)  127  93 
ดอกเบีย้  23  94  19  46 

 186  334  356  400 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่        
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร ์  
    ประกนัภยั 

 
(169) 

  
(683)  

 
(165) 

  
(252) 

        
อืน่ ๆ        
ผลประโยชนจ์่าย (664)  (423)  (333)  (331) 
 (664)  (423)  (333)  (331) 

ยอดปลายงวด/ปี 3,705  4,356  3,614  2,507 
 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น เกิดขึน้จาก 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม   30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  
 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
สมมติฐานประชากร (2)  (80)  -  102 
สมมติฐานทางการเงิน (169)  (282)  (165)  (27) 
การปรบัปรุงจากประสบการณ ์ 2  (321)  -  (327) 
รวม (169)  (683)  (165)  (252) 

 
 
 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24.2.3 ข้อสมมตติามหลักการคณิตศาสตรป์ระกันภยัของโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม   30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  
 2564  2563  2564  2563 
 (รอ้ยละ) 
อตัราคิดลด 1.21, 1.46, 1.89  1.21, 1.46  1.89  1.21 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 3.00  3.00  3.00  3.00 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวน

พนกังาน  0.00 - 26.00  0.00 - 26.00  0.00 - 26.00  0.00 - 26.00 
 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติที่เผยแพรท่ั่วไปและตารางมรณะ 
 

24.2.4 การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 
 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที่เก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัที่อาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงานโดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชนท์ี่ก  าหนดไวเ้ป็น
จ านวนเงินดงัต่อไปนี ้

 
 งบการเงนิรวม 

30 มิถนุายน 2564  
 การเปลี่ยนแปลง

ในสมมติฐาน 

(+)  

 โครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 การเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐาน  

(-) 

 โครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
อตัราคิดลด +1%  (380)  -1%  436 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต +1%  419  -1%  (373) 
อตัราการลาออก +1%  (399)  -1%  259 
อตัรามรณะในอนาคต  +1 ปี  21  -1 ปี  (21) 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
31 ธนัวาคม 2563  

 กาเปลี่ยนแปลง 
ในสมมติฐาน  

(+)  

 โครงการผลประโยชน ์

หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 การเปลี่ยนแปลง 
ในสมมติฐาน  

(-) 

 โครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
อตัราคิดลด +1%  (380)  -1%  436 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต +1%  419  -1%  (373) 
อตัราการลาออก +1%  (399)  -1%  259 
อตัรามรณะในอนาคต  +1 ปี  21  -1 ปี  (21) 

 
 

 
 

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
30 มิถนุายน 2564 

 กาเปลี่ยนแปลง 
ในสมมติฐาน  

(+)  

 โครงการผลประโยชน ์

หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 การเปลี่ยนแปลง 
ในสมมติฐาน  

(-) 

 โครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
อตัราคิดลด +1%  (371)  -1%  426 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต +1%  409  -1%  (364) 
อตัราการลาออก +1%  (390)  -1%  254 
อตัรามรณะในอนาคต  +1 ปี  21  -1 ปี  (20) 

 
 
 

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
31 ธนัวาคม 2563 

 กาเปลี่ยนแปลง 
ในสมมติฐาน  

(+)  

 โครงการผลประโยชน ์

หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 การเปลี่ยนแปลง 
ในสมมติฐาน  

(-) 

 โครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
อตัราคิดลด +1%  (214)  -1%  246 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต +1%  234  -1%  (209) 
อตัราการลาออก +1%  (225)  -1%  145 
อตัรามรณะในอนาคต  +1 ปี  12  -1 ปี  (12) 

 
แมว้่าการวิเคราะหนี์ไ้ม่ไดค้  านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของสมมติฐานตา่ง ๆ 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 ประมาณการหนีส้นิอืน่ 
 

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนีส้ินอื่นระหวา่งงวด/ปี แสดงรายละเอียดไดด้งันี ้
 
 งบการเงนิรวม 

   ค่าเผ่ือผลขาดทนุ   
   ดา้นเครดิตที่คาดวา่   
   จะเกิดขึน้ของ   
 ภาระผกูพนัจากการ  ภาระผกูพนั   
 ออกหนงัสอื  วงเงินสินเช่ือ   
 ค า้ประกนั อาวลั ภาระผกูพนั และสญัญา   
 และค า้ประกนัอื่น ๆ จากคดีความ ค า้ประกนั อื่น ๆ รวม 
  (หมายเหต ุ34.2)    
 (ลา้นบาท) 
ยอดตน้ปี 127 854 1,489 536 3,006 
ประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 12 (71) 114 137 192 
จ่ายระหว่างปี (7) (45) - (326) (378) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 132 738 1,603 347 2,820 
ประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 18 22 (232) 172 (20) 
จ่ายระหว่างงวด - (1) - (225) (226) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 150 759 1,371 294 2,574 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   ค่าเผ่ือผลขาดทนุ   
   ดา้นเครดิตที่คาดวา่   
   จะเกิดขึน้ของ   
 ภาระผกูพนัจากการ  ภาระผกูพนั   
 ออกหนงัสอื  วงเงินสินเช่ือ   
 ค า้ประกนั อาวลั ภาระผกูพนั และสญัญา   
 และค า้ประกนัอื่น ๆ จากคดีความ ค า้ประกนั อื่น ๆ รวม 
  (หมายเหต ุ34.2)    
 (ลา้นบาท) 
ยอดตน้ปี - 12 1,103 309 1,424 
ประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึน้ - 49 186 302 537 
จ่ายระหว่างปี - (45) - (471) (516) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 - 16 1,289 140 1,445 
ประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึน้ (ลดลง) - 5 (289) 116 (168) 
จ่ายระหว่างงวด - (1) - (48) (49) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 - 20 1,000 208 1,228 

 
26 รายได้รอตัดบญัช ี
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (ลา้นบาท) 

รายไดร้อตดับญัชี    
- ธรุกรรมกองทนุและผลิตภณัฑป์ระกนั 19,123  19,785 
- ธรุกรรมบตัรเครดิต 266  168 
- ธรุกรรมการใหเ้ช่าซือ้ 888  702 
- อื่น ๆ 244  230 
รวม 20,521  20,885 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 

 (ลา้นบาท) 
รายไดร้อตดับญัชี    
- ธรุกรรมกองทนุและผลิตภณัฑป์ระกนั 18,234  18,865 
- ธรุกรรมบตัรเครดิต 266  168 
- อื่น ๆ 242  229 
รวม 18,742  19,262 

 
บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“เอฟดบับลิวดี”) ซึ่งเป็นคู่สญัญาแบงกแ์อสชวัรนัสปั์จจุบนัของธนาคารและบริษัท  
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (“พรูเด็นเชียล”) ซึ่งเป็นคู่สญัญาแบงกแ์อสชวัรนัสปั์จจบุนัของธนาคารธนชาต ไดม้ีการ
เจรจาและบรรลขุอ้ตกลงรว่มกนั โดยพรูเดน็เชียลไดต้กลงเขา้ซือ้สิทธิการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่านธนาคารตอ่จากเอฟดบับลิวดี 
และไดม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขสญัญาแบงกแ์อสชวัรนัสร์ะหว่างธนาคารและเอฟดบับลิวดี เพื่อใหค้รอบคลมุการด าเนินงานตามความรว่ม
มือใหมนี่ ้ 
 
ทัง้นี ้ภายใตข้อ้ตกลงรว่มกนั มีขอ้สรุปสาคญั ดงันี ้ 
 

• พรูเด็นเชียล จะเป็นผูเ้สนอขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตผ่านเครือข่ายของธนาคาร  ธนาคารธนชาต และธนาคารภายหลงัการโอน
กิจการทัง้หมด แต่เพียงรายเดียว (Exclusivity) เป็นระยะเวลาขัน้ตน้ 15 ปี มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป  
 

• เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้ับลูกคา้ของทั้งสองธนาคาร ในช่วงระยะเวลาส าหรบัการเปลี่ยนผ่านการด าเนินงาน 
(Transition Period) ในปี 2563 นี ้ธนาคารยงัคงขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ เอฟดบับลิวดี จนถึงสิน้ปี 2563 และสามารถเริม่
น าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ พรูเด็นเชียล ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารไดด้ว้ยเช่นกนั โดยระยะเวลาส าหรบัการเปลี่ยน
ผ่านการด าเนินงานนีเ้ริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี ้ธนาคารธนชาตจะยงัคงขายผลิตภณัฑป์ระกัน
ชีวิตของ พรูเดน็เชียล แตเ่พียงรายเดียวต่อไปเช่นเดิม 

 
ธนาคารรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกรรมที่พรูเด็นเชียลเขา้ซือ้สิทธิตามสญัญาแบงกแ์อสชวัรนัสร์ะหว่างธนาคารและเอฟดบับลิวดี เป็นจ านวน 1.3 
พนัลา้นบาท ในปี 2563 และจะทยอยรบัรูร้ายไดจ้ านวนประมาณ 20.8 พนัลา้นบาท ตลอดอายสุญัญาขัน้ตน้และช่วง Transition Period 
(15 ปี 9 เดือน) เริม่ตัง้แต ่1 เมษายน 2563 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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27 หนีส้นิอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (ลา้นบาท) 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,967  5,566  3,469  3,587 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 565  762  233  282 
เงินมดัจ าและเงินประกนัรบั 350  287  296  231 
เงินวางประกนัตราสารอนพุนัธ ์ 1,682  3,846                1,434  3,205 
บญัชีพกัเจา้หนี ้- ธรุกรรมโอนเงิน        
   และเงินอิเลก็ทรอนิกส ์ 497  512  251  212 
บญัชีพกัเจา้หนี ้- อื่น ๆ 2,099  2,511  1,673  1,827 
เจา้หนีอ้ื่น 1,380  829  361  180 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 92  1,758  92  268 
อื่น ๆ 5,528  4,063  2,076  1,677 
รวม 17,160  20,134  9,885  11,469 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 การหกักลบสนิทรัพยท์างการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ 
 

ปัจจบุนัธนาคารและบริษัทย่อยมีสญัญาอนพุนัธ์และธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาว่าจะขายคืนซึ่งไม่เขา้เง่ือนไขในการหกักลบใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเพราะสญัญาดงักล่าวคู่สญัญามีสิทธิหกักลบตามสญัญาหากเกิดกรณีการผิด
นดัช าระ มีปัญหาสภาพคล่อง  และการลม้ละลายของธนาคารหรอืคูส่ญัญา หรอืเหตกุารณอ์ื่น สิทธิในการเรยีกหลกัประกนัขึน้อยู่กบัการ
ตกลงกนัของคู่สญัญาโดยก าหนดความถ่ีและปรมิาณในการเรยีกหลกัประกนั ธนาคารและบรษัิทย่อยไดร้บัหรอืวางหลกัประกนัเป็นเงิน
สดหรอื หลกัทรพัยท์ี่อยู่ในความตอ้งการของตลาดตามที่ตกลงในสญัญา รายการดงักลา่วมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
 งบการเงนิรวม 

  
 
 
 

มลูค่าขัน้ตน้ 

  
มลูค่าท่ีน ามาหกั

กลบใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

  
มลูค่าสทุธิท่ี
แสดงใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

 มลูค่าท่ีมีสิทธิหกั
กลบตามสญัญาท่ี
ไม่ไดน้  ามาหกักลบ
ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

  
 
 

 

มลูค่าสทุธิ 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564          
สินทรัพย์ทางการเงนิ          
ธรุกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญา
ว่าจะขายคืน 46,425  -  46,425  (46,425)  - 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 6,672  -  6,672  (1,682)  4,990 
รวม 53,097  -  53,097  (48,107)  4,990 

          

หนีสิ้นทางการเงนิ          
ธรุกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาวา่จะซือ้คืน 33,000  -  33,000  (33,000)  - 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 7,398  -  7,398  (2,963)  4,435 
รวม 40,398  -  40,398  (35,963)  4,435 

 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  
 
 
 

มลูค่าขัน้ตน้ 

  
มลูค่าท่ีน ามาหกั

กลบใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

  
มลูค่าสทุธิท่ี
แสดงใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

 มลูค่าท่ีมีสิทธิหกั
กลบตามสญัญาท่ี
ไม่ไดน้  ามาหกักลบ
ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

  
 
 

 
มลูค่าสทุธิ 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564          
สินทรัพย์ทางการเงนิ          
ธรุกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญา
ว่าจะขายคืน 46,425  -  46,425  (46,425)  - 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 6,213  -  6,213  (1,434)  4,779 
รวม 52,638  -  52,638  (47,859)  4,779 

          

หนีสิ้นทางการเงนิ          
ธรุกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาวา่จะซือ้คืน 33,000  -  33,000  (33,000)  - 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 6,696  -  6,696  (2,477)  4,219 
รวม 39,696  -  39,696  (35,477)  4,219 

 

การกระทบยอดของมลูค่าสทุธิของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินมีรายละเอียดดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม 

 
 
 

ประเภทของเครือ่งมือทางการเงิน 

 
มลูค่าที่แสดง          

ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
รายการใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
 
 

หมายเหต ุ

 มลูค่าตาม
บญัชีของ

รายการในงบ
แสดงฐานะ
การเงิน 

 มลูค่าตามบญัชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงินที่ไมไ่ด้
อยู่ในเง่ือนไขการหกั

กลบ 
 (ลา้นบาท)      (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564        
สินทรัพยท์างการเงนิ          
ธรุกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะขายคืน 

46,425  รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินสทุธิ 
(สินทรพัย)์ 

 10  169,648  123,223 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 6,672  สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  11  10,471  3,799 
รวม 53,097      180,119  127,022 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

 
 
 

ประเภทของเครือ่งมือทางการเงิน 

 
มลูค่าที่แสดง          

ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
รายการใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
 
 

หมายเหต ุ

 มลูค่าตาม
บญัชีของ

รายการในงบ
แสดงฐานะ
การเงิน 

 มลูค่าตามบญัชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงินที่ไมไ่ด้
อยู่ในเง่ือนไขการหกั

กลบ 
 (ลา้นบาท)      (ลา้นบาท) 

หนีสิ้นทางการเงนิ          
ธรุกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะซือ้คืน 

33,000  รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 
(หนีส้ิน) 

 21  80,730 
 

 47,730 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 7,398  หนีส้ินอนพุนัธ ์  11  9,054  1,656 
รวม 40,398      89,784  49,386 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
 
 

ประเภทของเครือ่งมือทางการเงิน 

 
มลูค่าที่แสดง            

ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
รายการใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
 
 

หมายเหต ุ

 มลูค่าตามบญัชี
ของรายการใน
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มลูค่าตามบญัชีของ
รายการในงบแสดง

ฐานะการเงินที่ไมไ่ดอ้ยู่
ในเง่ือนไขการหกักลบ 

 (ลา้นบาท)      (ลา้นบาท) 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564        
สินทรัพยท์างการเงนิ          
ธรุกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะขายคืน 

46,425  รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินสทุธิ 
(สินทรพัย)์ 

 10  260,089  213,664 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 6,213  สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  11  9,713  3,500 
รวม 52,638      269,802  217,164 
          

หนีสิ้นทางการเงนิ          
ธรุกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะซือ้คืน 

33,000  รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 
(หนีส้ิน) 

 21  66,499  33,499 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 6,696  หนีส้ินอนพุนัธ ์  11  8,246  1,550 
รวม 39,696      74,745  35,049 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินและยอดสิทธิตามตารางดา้นบนมีการวดัมลูค่าในงบแสดงฐานะการเงินดงันี ้

• สินทรพัยอ์นพุนัธแ์ละหนีส้ินอนพุนัธ:์ มลูค่ายตุิธรรม 

• สินทรพัยแ์ละหนีส้ินจากธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาว่าจะขายคืนและธุรกรรมขายหลกัทรพัย์โดยมีสญัญาว่าจะซือ้
คืน: ทนุตดัจ าหน่าย 

 

29 การจา่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์- การจดัสรรหุน้สามัญของธนาคารทหารไทยธนชาตส าหรับพนักงาน 
 

 ข้อมูลโปรแกรมการจดัสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาตส าหรับพนักงาน 
 

โครงการการจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาตส าหรับพนักงาน 2021 (TTB Stock Retention Program 2021) 
 

เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2564 ไดอ้นมุตัิโปรแกรมการจดัสรรหุน้สามญัของธนาคารทหาร
ไทยส าหรบัผูบ้ริหาร และพนกังานธนาคารและธนาคารธนชาต (TTB Stock Retention Program 2021: TTB TSRP 2021) โดยธนาคาร
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของธนาคารใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานธนาคารและธนาคารธนชาต ซึ่งมี
คณุสมบตัิตามที่ก าหนดในโครงการ TTB TSRP 2021 ผูบ้รหิารและพนกังานธนาคารในโครการ TTB TSRP 2021 มีสิทธิจองซือ้หุน้ที่ออก
ใหม่ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในโครงการ TTB TSRP 2021 รายละเอียดโครงการมีดงันี ้
 
อายขุองโครงการต่อเน่ือง: 3 ปี นบัแตว่นัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัิโครงการ TTB Stock Retention 

Program 2021 (TTB TSRP 2021) 
  
จ านวนของหุน้สามญัที่เสนอขาย: จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 305,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.95 

บาท โดยธนาคารจะเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นโครงการต่อเน่ือง 
  
ราคาเสนอขายต่อหุน้: ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนหุน้ละ 1.15 บาท โดยการก าหนดราคา

เสนอขายในครัง้นีเ้ป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของ
ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่  24 
กุมภาพนัธ ์2564 มีมติอนมุตัิการเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
โครงการ TTB Stock Retention Program 2021 

  
เง่ือนไขการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ: ผู้บริหาร และพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้

โครงการ TTB Stock Retention Program 2021 จะตอ้งมีสถานะเป็นผูบ้ริหาร 
หรือพนักงานของธนาคาร หรือ ธนาคารธนชาต ณ วันที่มีการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุในแต่ละครัง้ (สิทธิยงัคงอยู่ส  าหรบัพนกังานที่เกษียณอายุตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารหรอืเสียชีวิต) 

 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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โครงการการจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาตส าหรับพนักงาน  2020 (TTB Stock Retention Program 2020)  
(เดมิชือ่โครงการการจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยส าหรับพนักงาน 2020) 
 

เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 11/2562 ไดอ้นมุตัิโปรแกรมการจดัสรรหุน้สามญัของธนาคารทหาร
ไทยส าหรบัพนกังาน (TTB Stock Retention Program 2020: TTB TSRP 2020) โดยธนาคารเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุของธนาคารใหแ้ก่พนกังานธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในโครงการ TTB TSRP 
2020 รายละเอียดโครงการมีดงันี ้

 

อายขุองโครงการต่อเน่ือง: 3 ปี นบัจากวนัที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้แรก 
  
จ านวนของหุน้สามญัที่เสนอขาย: จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 197,700,000 หุน้ มลูค่าหุน้ตราไว ้หุน้ละ 0.95 บาท 

ธนาคารจะท าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นโครงการต่อเน่ือง 
  
ราคาเสนอขายต่อหุน้: ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่พนักงานตามโครงการ TTB TSRP 

2020 จะเทา่กบัราคาเฉลี่ยของราคาปิดในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ในแต่ละวนัท าการซือ้ขายหุน้สามญัของธนาคารยอ้นหลงั 7 วนัปฏิทินก่อน
วนัที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้แรก 

  
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ค  านวณไดอ้าจเป็นราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกับการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุน้ที่ออก
ใหม ่

  
อนึ่งหากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้ใดครัง้หนึ่งค านวณไดต้ ่า
กว่ามลูค่าหุน้ตราไว ้ธนาคารตอ้งท าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
พนกังานตามโครงการ TTB TSRP 2020 ในราคาเทา่กบัมลูค่าหุน้ตราไว ้

  
เง่ือนไขการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ: พนกังานตามโครงการ TTB TSRP 2020 ที่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะตอ้งมี

สถานะเป็นพนกังานของธนาคารทหารไทย หรือธนาคารธนชาต ณ วนัจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (สิทธิยังคงอยู่ส  าหรบัพนักงานที่เกษียณอายุตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารหรอืเสียชีวิต) 

 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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29.1 การเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ 
 
ธนาคารไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่พนกังานและผูบ้รหิาร มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.95 และ 1.15 
บาท ส าหรบั TSRP 2020 และ TSRP 2021 ตามล าดบั โดยสรุปไดด้งันี ้
 

การเสนอขายหุน้ 
สามญัเพิ่มทนุ 

 
 
 

มลูค่า 
ที่ตราไว ้

 
 
 

ราคา 
เสนอขาย 

 
 

จ านวนหุน้ 
สามญัเพิ่มทนุ 
ที่เสนอขาย 

 
 

จ านวนหุน้สามญั 
เพิ่มทนุออกให ้
พนกังาน (1) 

คงเหลือหุน้สามญั 
เพิ่มทนุตามเง่ือนไขของ 
โครงการที่ยงัไม่ออก ณ 

วนัที่ 
30 มิถนุายน 2564 

 (บาท/หุน้)  (หุน้)  
ครัง้ที่ 1 ปี 2563 0.95 0.95 198,750,000 (50,062,500) 148,687,500 
ครัง้ที่ 2 ปี 2564 0.95 1.15 293,797,800 - 293,797,800 
 
(1) ธนาคารจะทยอยออกหุน้ทกุปีภายใน 3 ปี นบัแตปี่ท่ีมีการเสนอขายหุน้ 

 
29.2 รายการกระทบยอดหุน้สามัญทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ และทุนส ารองอืน่ - การจา่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 2564 
   สว่นเกินมลูค่า ทนุส ารองอื่น - การจ่าย 
 หุน้สามญัที่ออกและช าระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 (จ านวนหุน้) (บาท) (บาท) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวด 96,409,416,880 91,588,946,036 43,321,601,048 69,562,996 
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้สามญั
ใหแ้ก่พนกังาน - - - 93,464,685 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 96,409,416,880 91,588,946,036 43,321,601,048 163,027,681 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30 ทุนเรือนหุน้      
 
 มลูค่าหุน้  30 มิถนุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบยีน ณ วันที ่30 มิถุนายน /          
   31 ธันวาคม  0.95  96,864  92,021  106,224  100,912 
          

หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว          

ณ วนัที่ 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 0.95  96,409  91,589  96,359  91,541 
ออกหุน้ใหม ่ 0.95  -  -  50       48 
ณ วันที ่30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม          
-  หุน้สามัญ 0.95  96,409  91,589  96,409  91,589 

 
เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของธนาคารไดม้ีมติอนมุตัิในเรือ่งดงัต่อไปนี ้
 
1. การลดทนุจดทะเบียนจ านวน 9,323 ลา้นบาท จากเดิมจ านวน 100,912 ลา้นบาท เป็นจ านวน 91,589 ลา้นบาท โดยการตดัหุน้ที่

ยงัไม่ไดอ้อกและจ าหน่ายของธนาคารจ านวน 9,814 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท  
 

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 432 ลา้นบาท จากเดิมจ านวน 91,589 ลา้นบาท เป็นจ านวน 92,021 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 455 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

 
2.1 จ านวนไมเ่กิน 305 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท เพื่อรองรบัโครงการ TTB Stock Retention Program 2021 

 
2.2 จ านวนไมเ่กิน 150 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท เพื่อรองรบัโครงการ TTB Stock Retention Program 2019 

 
การลดทนุและเพิ่มทนุดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ แลว้เมื ่อวนัที ่ 6 พฤษภาคม 2564 และ 14 มิถนุายน 2564 
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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31 ทุนส ารองตามกฎหมาย     
 
ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดใหธ้นาคารและบรษัิท
ย่อยตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลได ้
 

32 การจดัสรรก าไรและการจา่ยเงนิปันผล 
 

(ก) เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของธนาคารไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน
ปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ดงัต่อไปนี ้

 
(1)    ไม่จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 ของธนาคารเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจาก ธนาคารมีทนุส ารอง

ตามกฎหมายครบถว้นตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดแลว้ 
 

(2)    จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของธนาคารในอตัราหุน้ละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทัง้สิน้ 4,338 ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 

  

(ข) เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 และการ
จ่ายเงินปันผล ดงัต่อไปนี ้

 
(1) จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 360 ลา้นบาท 

 

(2) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดครึง่ปีหลงัของปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของธนาคาร ในอตัราหุน้ละ 
0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 964 ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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33 สนิทรัพยท์ีม่ภีาระผูกพนัและข้อจ ากัด 

 
สินทรพัยท์ี่มีภาระผกูพนัและขอ้จ ากดั ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563  

(ลา้นบาท) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน        
-  วางประกนักบันายทะเบยีน 1  1  -  - 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์        
-  เงินลงทนุที่ใชค้  า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้า 5  5  -  - 
-  วางประกนัศาล 1  2  -  - 
-  ใชเ้ป็นหลกัประกนัการท าธรุกรรมสญัญาซือ้คืน 15,373  16,058  15,373  16,058 
ทรพัยส์ินรอการขายมีขอ้จ ากดั 223  35  -  - 
รวม 15,603  16,101  15,373  16,058 

 

34 ภาระผูกพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

34.1 ภาระผูกพนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (ลา้นบาท) 
การรบัอาวลัตั๋วเงิน  291  240  239  159 
การค า้ประกนัการกูยื้มเงิน 2,432  2,382  38  38 
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินคา้เขา้ที่ยงั 
      ไม่ครบก าหนด 2,653  1,935 

  
2,599 

  
1,878 

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต 15,395  13,358  15,213  13,042 
ภาระผกูพนัอื่น        
- การค า้ประกนัอื่น 70,316  63,324  70,316  63,324 
- วงเงินเบกิเกินบญัชีที่ลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 102,423  105,942  84,451  86,104 
- วงเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชข้องสินเช่ือที่ 

      ไม่สามารถยกเลิกได ้ 45,111  42,892 
  

38,072 
  

78,239 
- อื่น ๆ (1) 39,625  29,236  28,263  17,029 
รวม 278,246  259,309  239,191  259,813 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(1)   ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ไดร้วมสินทรพัยท์างการเงินที่ไดร้บัมาเป็นหลกัประกนั ซึ่งไดน้ าไปขายหรือวางเป็นประกันอีกทอดหนึ่ง จ านวน 27,364 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2563: 15,924 ลา้นบาท) โดยธนาคารและบรษัิทย่อยมีภาระในการน าส่งคืนหลกัทรพัยด์งักล่าวคืนในจ านวนที่เทียบเท่ากนั 
 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบรษัิทย่อยไม่มีภาระผกูพนัการค า้ประกนัอื่นใหก้บับรษัิทจดทะเบียนที่เขา้
ข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายการซือ้และขายเงินลงทนุในตราสารหนีโ้ดยมียอดขาย
สทุธิจ านวน 296 ลา้นบาท และซือ้สทุธิ 551 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร: ยอดขายสทุธิจ านวน 296  ลา้นบาท และซือ้สทุธิ 551 
ลา้นบาท ตามล าดบั) ซึง่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระราคา ณ วนัที่รายงาน 

 
34.2 คดคีวาม 

  
(ก) ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบรษัิทย่อยถกูด าเนินคดีตามภาระหนงัสือค า้ประกนัและสิทธิเรยีกรอ้ง

อื่น ๆ จ านวน 121 คดี และ 120 คดี ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร: จ านวน 43 คดี และ 45 คดี ตามล าดบั) ซึง่ในการถกูฟ้องรอ้งด าเนินคดี
ดงักล่าวเป็นการเรียกใหธ้นาคารและบริษัทย่อยรบัผิดประมาณ 3,575 ลา้นบาท (1) และ 3,010 ลา้นบาท (1) ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร: 
204 ลา้นบาท (1) และ 89 ลา้นบาท (1) ตามล าดบั) 

 
(ข) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยไดร้บัรูป้ระมาณการหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากคดีฟ้องรอ้ง

จ านวนรวม 759 ลา้นบาท และ 738 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร: จ านวน 20 ลา้นบาท และ 16 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซึ่ง
ฝ่ายบรหิารพิจารณาวา่ประมาณการหนีส้ินดงักลา่วเพียงพอที่จะรองรบัผลเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากคดีฟ้องรอ้งขา้งตน้  
 

 (1) ไม่รวมความรบัผิดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,014 ลา้นบาท และ 1,009 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร: จ านวน 1,011 ลา้นบาท และ 994 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซึง่ศาลชัน้ตน้หรอืศาลอทุธรณม์ีค  าพิพากษายกฟ้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 
 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษัิทย่อย หากธนาคารและบรษัิทย่อยมีอ านาจ
ควบคมุหรือควบคมุรว่มกนัทัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบคุคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
บรหิารหรอืในทางกลบักัน หรอืธนาคารและบรษัิทย่อยอยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัหรอือยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบั
บคุคลหรอืกิจการนัน้ การเก่ียวขอ้งกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรอืเป็นกิจการอื่น ๆ 

 
ค านิยามและลักษณะความสัมพนัธ ์

 
บคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หมายถึงผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ของธนาคาร 
2. บรษัิทย่อย 
3. บรษัิทรว่ม 
4. ผูบ้รหิารส าคญัของธนาคารและบรษัิทย่อย  
5. บคุคลหรอืกิจการอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกนั หมายถึง 

5.1 สมาชิกในครอบครวัที่ใกลชิ้ดของผูบ้รหิารส าคญั 
5.2 กิจการที่ผูบ้รหิารส าคญัและสมาชิกในครอบครวัที่ใกลชิ้ดถือหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของทนุที่ช  าระแลว้ของกิจการนัน้ 
5.3 กิจการที่ผูบ้รหิารส าคญัและสมาชิกในครอบครวัที่ใกลชิ้ด เป็นกรรมการที่มีอ  านาจควบคมุ หรอืมีอิทธิพลอย่างเป็นนยัส าคญั 
5.4 กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
5.5 กิจการที่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของทนุที่ช  าระแลว้ของกิจการนัน้ 
5.6 กิจการที่เป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 10 ขึน้ไปของทนุที่ช  าระแลว้ของกิจการนัน้ (ไม่รวมกิจการที่ถือเป็นบริษัทย่อยและบริษัท

รว่ม) 
ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 13 
 
ความสมัพนัธท์ี่ธนาคารมีกบัผูบ้รหิารส าคญัและบคุคลและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีดงันี ้

 
ชือ่กจิการ/บุคคล ประเทศทีจ่ดัตัง้/สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ ์
ผูบ้รหิารส าคญั ไทยและสญัชาติอ่ืน บุคคลที่มีอ  านาจและความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารไม่ว่า
ทางตรงและทางออ้ม ทัง้นีร้วมถึงกรรมการของธนาคาร
และบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดับบริหาร
หรอืไม)่ 

กระทรวงการคลงั ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ่งถือหุน้ธนาคารเกินรอ้ยละ 10 ของทนุ
ช าระแลว้ของธนาคารขึน้ไป 

ING Bank N.V. เนเธอรแ์ลนด ์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ่งถือหุน้ธนาคารเกินรอ้ยละ 10 ของทนุ
ช าระแลว้ของธนาคารขึน้ไป 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ชือ่กจิการ/บุคคล ประเทศทีจ่ดัตัง้/สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ ์
บรษัิท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ่งถือหุน้ธนาคารเกินรอ้ยละ 10 ของทนุ

ช าระแลว้ของธนาคารขึน้ไป 
กิจการที่กระทรวงการคลงัถือหุน้หรือมี
อ  านาจควบคมุ 

ไทย บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของธนาคารซึง่ถือหุน้
ธนาคารเกินรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ของธนาคารขึน้
ไป 

บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์พหลโยธิน จ ากดั ไทย บริษัทย่อย ธนาคารถือหุน้รอ้ยละ 100 กรรมการเกิน
กึ่งหน่ีงเป็นผูแ้ทนของธนาคาร 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษัทย่อย ธนาคารถือหุน้รอ้ยละ 99.98 กรรมการเกิน
กึ่งหน่ีงเป็นผูแ้ทนของธนาคาร 

บรษัิท ธนชาตโบรกเกอร ์จ ากดั  ไทย บริษัทย่อยทางออ้ม ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ถือหุน้รอ้ยละ 99.99  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต 
จ ากดั 

ไทย บริษัทร่วม กลุ่มธนาคารถือหุ้นรอ้ยละ  49.9 กรรมการ
นอ้ยกวา่กึ่งหน่ีงเป็นผูแ้ทนของกลุม่ธนาคาร 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทหารไทย 
จ ากดั 

ไทย บรษัิทรว่ม ธนาคารถือหุน้รอ้ยละ 35 กรรมการ 
    นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งเป็นผูแ้ทนของธนาคาร 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี ้

 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
อตัราดอกเบีย้ดา้นสินเช่ือ อิงกับอัตราตลาดและการพิจารณาหลักประกันของเงินให้สินเช่ือ

เป็นไปตามปกติธุรกิจ ยกเวน้เงินใหส้ินเช่ือสวัสดิการพนักงานใช้
อตัราตามระเบียบของธนาคาร 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร การเป็นนายทะเบียนและบริการอื่นที่เก่ียวขอ้ง การใหบ้ริการโอนเงิน
และรับโอนเงินให้แก่ผู้ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร  การ
ใหบ้ริการและเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนรวมที่บริหาร
จัดการโดยบริษัทร่วมซึ่งธนาคารคิดในอัตราตามสัญญา โดยมี    
การต่อรองตามปกติของธรุกิจที่พิจารณาจากขนาดของกองทนุและ
ปรมิาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

อตัราดอกเบีย้ดา้นเงินฝากและเงินกูยื้ม อิงกบัอตัราตลาด 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารประเภทอื่น ๆ อิงกบัราคาตลาด 
ดา้นการเช่าส านกังานสาขาและบรกิารที่เก่ียวขอ้ง อิงกบัอตัราตลาด 
ดา้นการโอนขายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพของธนาคาร 
   ใหแ้ก่บรษัิทย่อย 

อิงกบัราคาตลาด 

รายไดเ้งินปันผล ตามประกาศ 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35.1  รายการทางธุรกจิทีส่ าคัญกับผู้บริหารส าคัญและบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 
 
รายการทางธรุกิจที่ส  าคญักบัผูบ้รหิารส าคญัและบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 
2563 มีดงันี ้

 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

 
รายได้
ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่าย 
ดอกเบีย้ 

รายได ้
ค่าธรรมเนียม 
และบรกิาร 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าธรรมเนียม 
และบรกิาร 

รายไดจ้ากการ
ด าเนิน 
งานอ่ืน ๆ 

ค่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนินงาน 
อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 85 16 - - 1 22 
2. บรษัิทย่อย - - - - - - 
3. บรษัิทรว่ม - - 1,169 - 5 - 
4. ผูบ้รหิารส าคญัของธนาคาร 1 3 - - - - 
5. บคุคลหรอืกิจการอ่ืนที่ 

เก่ียวขอ้งกนั 577 149 335 - 116 526 
 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 

 
รายได้
ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่าย 
ดอกเบีย้ 

รายได ้
ค่าธรรมเนียม 
และบรกิาร 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าธรรมเนียม 
และบรกิาร 

รายไดจ้ากการ
ด าเนิน 
งานอ่ืน ๆ 

ค่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนินงาน 
อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - 7 - - 4 33 
2. บรษัิทย่อย - - - - - - 
3. บรษัิทรว่ม - - 560 - - - 
4. ผูบ้รหิารส าคญัของธนาคาร 1 2 - - - - 
5. บคุคลหรอืกิจการอ่ืนที่ 

เก่ียวขอ้งกนั 
 

1,222 
 

581 
 

965 
 

- 
 

118 
 

544 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

 
รายได้
ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่าย 
ดอกเบีย้ 

รายได ้
ค่าธรรมเนียม 
และบรกิาร 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าธรรมเนียม 
และบรกิาร 

รายไดจ้ากการ
ด าเนิน 
งานอ่ืน ๆ 

ค่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนินงาน 
อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 85 - - - - 17 
2. บรษัิทย่อย 278 - 393 196 1,219 37 
3. บรษัิทรว่ม - - 633 - - - 
4. ผูบ้รหิารส าคญัของธนาคาร 1 2 - - - - 
5. บคุคลหรอืกิจการอ่ืนที่ 

เก่ียวขอ้งกนั 248 58 24 - 50 163 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 

 
รายได้
ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่าย 
ดอกเบีย้ 

รายได ้
ค่าธรรมเนียม 
และบรกิาร 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าธรรมเนียม 
และบรกิาร 

รายไดจ้ากการ
ด าเนิน 
งานอ่ืน ๆ 

ค่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนินงาน 
อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - - - - - 25 
2. บรษัิทย่อย 72 68 1 - 20,409 4 
3. บรษัิทรว่ม - - 560 - 324 - 
4. ผูบ้รหิารส าคญัของธนาคาร 1 2 - - - - 
5. บคุคลหรอืกิจการอ่ืนที่ 

เก่ียวขอ้งกนั 224 126 5 - 31 79 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยด าเนินการตามแผนการรวมธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปรบั
โครงสรา้งงบดลุใหม้ีความเหมาะสม การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ การจดัการดา้นทรพัยากรบคุคล และการจดัการดา้นอาคาร
สถานที่   

 
ในระหวา่งงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ธนาคารไดโ้อนขายสินเช่ือดอ้ยคณุภาพที่ไดต้ดัจ าหน่ายจากบญัชีแลว้จ านวนหนึ่ง
ใหแ้ก่บรษัิทยอ่ยแหง่หนึ่งในราคา 527 ลา้นบาท โดยแสดงหกัจาก “ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้” ในงบก าไรขาดทนุเฉพาะ
ธนาคารส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35.2  ยอดคงเหลอืกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 
 
  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือที่ส  าคญักบับคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปนี ้
 
35.2.1 ยอดคงเหลือที่ส  าคญัระหวา่งธนาคารและบรษัิทย่อยกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี ้
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
 (ลา้นบาท) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ     
กระทรวงการคลงั 10,025 39,030 10,025 39,030 

     

สนิทรัพยอ์ืน่     
กระทรวงการคลงั 1 1 - - 
บรษัิท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1 2 - - 

     

เงนิรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - ดา้นหนีส้นิ)     
ING Bank N.V. 4 4 4 4 
บรษัิท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1,055 177 4 - 
     
หนีส้นิอืน่     
บรษัิท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1 - - - 
     
ภาระผูกพนั - ตราสารอนุพนัธ ์(1)     
ING Bank N.V. 4,808 4,506 4,808 4,506 
(1) แสดงดว้ยยอดตามสญัญา (Notional amount)     
     

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35.2.2  ยอดคงเหลือที่ส  าคญัระหวา่งธนาคารกบับรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี ้
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ     
   (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - ด้านสนิทรัพย)์     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 98,775 56,000 
บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์พหลโยธิน จ ากดั - - 484 - 
     
สนิทรัพยอ์ืน่     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 44 412 
บรษัิท ธนชาต โบรกเกอร ์จ ากดั - - 13 - 
บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์พหลโยธิน จ ากดั - - 11 - 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 77 125 77 125 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 47 127 - - 
รวม 124 252 145 537 

     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - ด้านสนิทรัพย ์     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 1,836 1,241 
     
เงนิรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและ 

ตลาดเงนิ - ดา้นหนีส้นิ) 
    

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 446 304 
บรษัิท ธนชาต โบรกเกอร ์จ ากดั - - 8 7 
บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์พหลโยธิน จ ากดั - - 310 31 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 80 155 80 155 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 535 524 506 419 

รวม 615 679 1,350 916 

     
หนีส้นิอืน่     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 42 217 
บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์พหลโยธิน จ ากดั - - 6 - 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั - ตราสารอนุพนัธ ์(1)     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - - 1,085 
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
 (1)  แสดงดว้ยยอดตามสญัญา (Notional amount) 

242 297 242 297 

 
35.2.3 ยอดคงเหลือที่ส  าคญัระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกบัผูบ้ริหารส าคญัของธนาคาร  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

สรุปไดด้งันี ้
    

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 72 91 31 31 
เงินรบัฝาก 739 692 461 418 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35.2.4 ยอดคงเหลือที่ส  าคญัระหว่างธนาคารและบรษัิทย่อยกบับคุคลหรอืกิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่  30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 
2563 สรุปไดด้งันี ้

  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - ดา้นสินทรพัย ์และ 

   เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 32,134 73,794 22,531 24,192 

สินทรพัยอ์ื่น 58 79 7 - 

เงินรบัฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -  

   ดา้นหนีส้ิน) 38,139 34,670 16,588 9,865 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้ม  
  (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ดา้นหนีส้ิน) 18,176 9,741 18,176 9,741 

หนีส้ินอื่น 45 83 2 2 

ภาระผกูพนั - ตราสารอนพุนัธ ์(1) 30,840 57,006 30,840 57,006 
(1)  แสดงดว้ยยอดตามสญัญา (Notional amount)     

ภาระผกูพนัอื่น 3,445 2,284 3,131 1,957 
 

35.3 ผลตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง 
 
ค่าใชจ้่ายผลตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงูที่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทนุ ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 
แสดงไดด้งัต่อไปนี ้

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่ 
   30 มิถุนายน 

 
2564  

 
2563  

 
2564  

 
2563 

 (ลา้นบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ - กรรมการ 50  23  42  18 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ - ผูบ้รหิาร 427  557  414  496 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 45  41  44  38 
รวม 522  621  500  552 

 
ทัง้นีผู้บ้รหิารระดบัสงูของธนาคารหมายถึงกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิารในระดบัหวัหนา้เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้
ไป และผูบ้รหิารในงานบญัชีหรอืการเงินที่เก่ียวขอ้ง ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทย่อย หมายถึงกรรมการและผูบ้รหิารฝ่ายขึน้ไป 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35.4   ผลประโยชนอ์ืน่ทีจ่า่ยแก่ผู้บริหารระดบัสูง 
 

ผูบ้ริหารระดบัสงูของธนาคารมิไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดจากธนาคารทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินนอกเหนือจากผลประโยชนท์ี่พงึ
ไดร้บัตามปกติ ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 35.3 ซึ่งไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบีย้ประชุม เงินเดือน และโบนัส ทัง้นี ้
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผูแ้ทนที่เป็นผูบ้ริหารของ  ING Bank N.V. ไม่ไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารและ ING Bank N.V. อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พ  านกัอยู่ต่างประเทศสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าที่พกัในการ
เดินทางมาปฏิบตัิหนา้ที่ในธรุกิจของธนาคารไดต้ามที่จ่ายจรงิ ส าหรบัผูบ้รหิารที่เป็นชาวตา่งชาติไดร้บัผลประโยชนเ์พิ่มเติมไดแ้ก่ ค่าเช่า
บา้นรวมคา่น า้ ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์และคา่เดินทางกลบัไปเยี่ยมบา้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด 

 
36 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

เพื่อวตัถปุระสงคท์างดา้นการบรหิารจดัการ ธรุกิจของธนาคารไดแ้บง่ออกเป็นกลุม่หลกั ๆ ตามประเภทของกลุม่ลกูคา้ ดงัต่อไปนี ้
 

 1. กลุม่ลกูคา้ธรุกิจ (Commercial Banking) 
 

1.1  กลุ่มลกูคา้บรรษัทธุรกิจ (Wholesale Banking) เป็นส่วนงานที่ท  าธุรกรรมกบัลกูคา้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
โดยประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกัไดแ้ก่ บริการสินเช่ือธุรกิจ การออกหนงัสือค า้ประกนั บริการเงินฝาก บริการ
ธรุกรรมระหวา่งประเทศ บรกิาร Supply Chain Solution บรหิารการเงิน และการใหบ้รกิารทางการเงินอื่น ๆ 

 
1.2  กลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) เป็นส่วนงานที่ท  าธุรกรรมกับลกูคา้ภาคธุรกิจขนาดย่อม 

โดยประเภทของผลิตภัณฑแ์ละบริการหลกัไดแ้ก่ บริการสินเช่ือธุรกิจ บริการเงินฝาก และบริการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ประกนัและคุม้ครองธรุกิจ 

 
2.    กลุ่มลกูคา้บคุคล (Retail Banking) ไดแ้ก่ ลกูคา้บคุคลธรรมดา โดยประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั ไดแ้ก่ บริการเงินฝาก 

บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั สินเช่ือเพื่อซือ้รถยนต ์สินเช่ือบุคคล บริการบตัรต่าง  ๆ บริการจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกันชีวิตและ
กองทนุรวม และบรกิารเงินตราตา่งประเทศ 

 

ธนาคารวัดผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานจากก าไรจากการด าเนินงาน โดยธนาคารใช้นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงาน
ด าเนินงานเช่นเดียวกบันโยบายการบญัชีที่ใชใ้นงบการเงิน   
 

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2563 มีการโอนยา้ยลูกคา้บางส่วนจากกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) ไปยังกลุ่ม
ลกูคา้บคุคล (Retail Banking) เพื่อวตัถปุระสงคท์างดา้นการบรหิารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธรุกิจของธนาคารมากย่ิงขึน้ 
 

นโยบายการก าหนดราคาโอนของธุรกรรมระหว่างส่วนงานใชอ้ตัราอา้งอิงกบัราคาตลาด ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทางตรงไดบ้นัทึก
เป็นค่าใชจ้่ายของแต่ละส่วนงานและบางสว่นไดถ้กูจดัสรรไปยงัแต่ละสว่นงานตามตวัแปรที่เก่ียวขอ้ง เช่น ปรมิาณธรุกรรม ฐานสินทรพัย์
และฐานหนีส้ิน เป็นตน้ 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มลูสว่นงานด าเนินงานที่น  าเสนอต่อไปนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของธนาคารที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานไดร้บั
และสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ การจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี ้
ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของธนาคารคือคณะประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (Chief Executive Committee) 
 
ข้อมูลเกีย่วกับส่วนงานด าเนินงาน 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่  
   30 มิถุนายน 2564 งบการเงนิรวม 
 กลุม่ลกูคา้  กลุม่ลกูคา้    ตดัรายการ   
 ธรุกิจ  บคุคล  สว่นงานอื่น ๆ  ระหว่างกนั  รวม 
 (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 3,130  9,580  409  (337)  12,782 
รายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 1,403  1,343  3,682  (3,308)  3,120 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 4,533  10,923  4,091  (3,645)  15,902 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (258)  (1,230)  (6,599)  713  (7,374) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 4,275  9,693  (2,508)  (2,932)  8,528 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้         (5,521) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้         3,007 
ภาษีเงินได ้         (472) 
ก าไรส าหรับงวด         2,535 
 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่  
   30 มิถุนายน 2563 งบการเงนิรวม 
 กลุม่ลกูคา้  กลุม่ลกูคา้    ตดัรายการ   
 ธรุกิจ  บคุคล  สว่นงานอื่น ๆ  ระหว่างกนั  รวม 
 (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 3,641  9,737  129  (461)  13,046 
รายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 1,100  1,891  1,289  (735)  3,545 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 4,741  11,628  1,418  (1,196)  16,591 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (953)  (4,624)  (2,260)  112  (7,725) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 3,788  7,004  (842)  (1,084)  8,866 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้         (5,046) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้         3,820 
ภาษีเงินได ้         (724) 
ก าไรส าหรับงวด         3,096 
 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่  
   30 มิถุนายน 2564 งบการเงนิรวม 
 กลุม่ลกูคา้  กลุม่ลกูคา้    ตดัรายการ   
 ธรุกิจ  บคุคล  สว่นงานอื่น ๆ  ระหว่างกนั  รวม 
 (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 6,462  19,374  487  (668)  25,655 
รายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 2,891  3,471  4,495  (3,768)  7,089 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 9,353  22,845  4,982  (4,436)  32,744 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (1,165)  (4,775)  (10,420)  1,081  (15,279) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 8,188  18,070  (5,438)  (3,355)  17,465 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้         (11,022) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้         6,443 
ภาษีเงินได ้         (1,125) 
ก าไรส าหรับงวด         5,318 
 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่  
   30 มิถุนายน 2563 งบการเงนิรวม 
 กลุม่ลกูคา้  กลุม่ลกูคา้    ตดัรายการ   
 ธรุกิจ  บคุคล  สว่นงานอื่น ๆ  ระหว่างกนั  รวม 
 (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 8,015  19,373  654  (983)  27,059 
รายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 2,143  4,588  22,127  (21,143)  7,715 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 10,158  23,961  22,781  (22,126)  34,774 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (1,905)  (9,550)  (4,703)  159  (15,999) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 8,253  14,411  18,078  (21,967)  18,775 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้         (9,850) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้         8,925 
ภาษีเงินได ้         (1,665) 
ก าไรส าหรับงวด         7,260 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดข้อมูลก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่  

   30 มิถุนายน 2564 งบการเงนิรวม 

 

รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 
รายไดท้ี่ไม่ใช่
ดอกเบีย้สทุธิ 

 

ค่าใชจ้่ายใน 
การด าเนินงาน 

 ผลขาดทนุดา้น

เครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึน้ 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามสว่นงาน 12,782  3,120  (7,374)  (5,521) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ -  -  (30)  30 

อื่น ๆ -  (2)  2  - 

งบการเงนิรวม 12,782  3,118  (7,402)  (5,491) 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่  

   30 มิถุนายน 2563 งบการเงนิรวม 

 

รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 
รายไดท้ี่ไม่ใช่
ดอกเบีย้สทุธิ 

 

ค่าใชจ้่ายใน 
การด าเนินงาน 

 ผลขาดทนุดา้น

เครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึน้ 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามสว่นงาน 13,046  3,545  (7,725)  (5,046) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ -  -  (73)  73 

อื่น ๆ -  (22)  22  - 

งบการเงนิรวม 13,046  3,523  (7,776)  (4,973) 
 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่  

   30 มิถุนายน 2564 งบการเงนิรวม 

 

รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 
รายไดท้ี่ไม่ใช่
ดอกเบีย้สทุธิ 

 

ค่าใชจ้่ายใน 
การด าเนินงาน 

 ผลขาดทนุดา้น

เครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึน้ 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามสว่นงาน 25,655  7,089  (15,279)  (11,022) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ -  -  (51)  51 

งบการเงนิรวม 25,655  7,089  (15,330)  (10,971) 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่  

   30 มิถุนายน 2563 งบการเงนิรวม 

 

รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 
รายไดท้ี่ไม่ใช่
ดอกเบีย้สทุธิ 

 

ค่าใชจ้่ายใน 
การด าเนินงาน 

 ผลขาดทนุดา้น

เครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึน้ 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามสว่นงาน 27,059  7,715  (15,999)  (9,850) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ -  -  (118)  118 

อื่น ๆ -  (10)  10  - 

งบการเงนิรวม 27,059  7,705  (16,107)  (9,732) 
 
 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถนุายน 2564 

 กลุม่ลกูคา้
ธรุกิจ  

กลุม่ลกูคา้
บคุคล  สว่นงานอื่น ๆ  

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั  รวม 

 (ลา้นบาท) 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 503,424  826,604  25,531  3,207  1,358,766 

เงินรบัฝาก 276,902  806,711  241,219  (673)  1,324,159 

 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 กลุม่ลกูคา้
ธรุกิจ  

กลุม่ลกูคา้
บคุคล  สว่นงานอื่น ๆ  

ตดัรายการ 
ระหว่างกนั  รวม 

 (ลา้นบาท) 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 524,476  838,624  24,814  5,011  1,392,925 

เงินรบัฝาก 195,494  1,178,140  -  (226)  1,373,408 

 
 
 
 
 
 
 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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37 ฐานะและผลการด าเนินงานทีส่ าคัญจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและตา่งประเทศ 
 
37.1  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ฐานะการเงินจ าแนกตามประเภทธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ มีดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 ธรุกรรม 

ในประเทศ 
ธรุกรรม

ต่างประเทศ 
 

รวม 
ธรุกรรม 
ในประเทศ 

ธรุกรรม
ต่างประเทศ 

 
รวม 

 (ลา้นบาท) 
สินทรพัยร์วม 1,748,059 414 1,748,473 1,807,914 418 1,808,332 
รายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงินสทุธิ (สนิทรพัย)์ 169,267 381 169,648 210,809 376 211,185 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอื
ขาดทนุ 6,533 - 6,533 3,788 - 3,788 

เงินลงทนุสทุธิ 162,830 - 162,830 134,351 - 134,351 
เงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิท
รว่มสทุธิ 8,676 - 8,676 8,599 - 8,599 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ 
ดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1,311,477 - 1,311,477 1,348,480 - 1,348,480 

       
เงินรบัฝาก 1,324,159 - 1,324,159 1,373,405 3 1,373,408 
รายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงิน (หนีส้ิน) 80,730 - 80,730 75,909 - 75,909 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูยื้มสทุธิ 54,681 20,835 75,516 69,441 19,524 88,965 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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37.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 
2563 มีดงันี ้

 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม 

   30 มิถุนายน 2564  2563 

 
ธรุกรรม 
ในประเทศ 

 ธรุกรรม
ต่างประเทศ 

 
รวม 

 ธรุกรรม 
ในประเทศ 

 ธรุกรรม
ต่างประเทศ 

 
รวม 

 (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้ 16,064  -  16,064  17,994  2  17,996 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ (3,064)  (218)  (3,282)  (4,728)  (222)  (4,950) 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ดอกเบีย้สทุธิ 13,000  (218)  12,782  13,266  (220)  13,046 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 2,198  -  2,198  2,158  -  2,158 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 939  (19)  920  1,351  14  1,365 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ  (7,401)  (1)  (7,402)  (7,772)  (4)  (7,776) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 
ก่อนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด 
ว่าจะเกดิขึน้และภาษีเงนิได ้ 8,736  (238)  8,498 

 

9,003  (210)  8,793 

 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม 

   30 มิถุนายน 2564  2563 

 
ธรุกรรม 
ในประเทศ 

 ธรุกรรม
ต่างประเทศ 

 
รวม 

 ธรุกรรม 
ในประเทศ 

 ธรุกรรม
ต่างประเทศ 

 
รวม 

 (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้ 32,414  -  32,414  37,597  4  37,601 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ (6,335)  (424)  (6,759)  (10,102)  (440)  (10,542) 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ดอกเบีย้สทุธิ 26,079  (424)  25,655  27,495  (436)  27,059 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 5,231  -  5,231  4,973  -  4,973 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 1,909  (51)  1,858  2,728  4  2,732 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ  (15,327)  (3)  (15,330)  (16,100)  (7)  (16,107) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 
ก่อนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด 
ว่าจะเกดิขึน้และภาษีเงนิได ้ 17,892  (478)  17,414 

 

19,096  (439)  18,657 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 รายไดด้อกเบีย้ 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 276  559  370  394 
เงินลงทนุและธรุกรรมเพื่อคา้ 17  26  11  14 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 334  513  170  189 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 9,795  11,337  6,820  7,175 
การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงิน 5,641  5,561  -  - 
อื่น ๆ 1  -  1  - 
รวม 16,064  17,996  7,372  7,772 

 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 601  1,207  751  722 
เงินลงทนุและธรุกรรมเพื่อคา้ 33  65  22  50 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 610  1,169  317  397 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 20,064  23,852  13,820  15,279 
การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงิน 11,104  11,308  -  - 
อื่น ๆ 2  -  2  - 
รวม 32,414  37,601  14,912  16,448 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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39 ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
เงินรบัฝาก 1,754  3,205  1,164  1,376 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 68  147  58  65 
เงินน าสง่สถาบนัคุม้ครองเงินฝากและ ธปท. 827  889  517  451 
ตราสารหนีท้ี่ออก        

- หุน้กูแ้ละตราสารหนีด้อ้ยสิทธิ 472  455  472  478 
- อื่น ๆ 147  241  147  240 

เงินกูยื้ม 9  10  9  10 
อื่น ๆ 5  3  5  3 
รวม 3,282  4,950  2,372  2,623 

 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
เงินรบัฝาก 3,669  6,838  2,403  2,791 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 141  378  113  260 
เงินน าสง่สถาบนัคุม้ครองเงินฝากและ ธปท. 1,652  1,746  1,013  848 
ตราสารหนีท้ี่ออก        

- หุน้กูแ้ละตราสารหนีด้อ้ยสิทธิ 935  1,122  935  982 
- อื่น ๆ 335  432  335  432 

เงินกูยื้ม 18  20  18  20 
อื่น ๆ 9  6  9  6 
รวม 6,759  10,542  4,826  5,339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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40 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ        
- การรบัรอง รบัอาวลั และการค า้ประกนั    151  145  117  117 
-  บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต บตัรเครดิต        
      และบรกิารธนาคารอิเลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ  971  967  694  578 
-  กองทนุและผลติภณัฑป์ระกนั 1,712  1,103  1,547  1,015 
- อื่น ๆ 734  1,191  433  175 
รวม 3,568  3,406  2,791  1,885 
        
ค่าใช้จา่ยค่าธรรมเนียมและบริการ        
-  บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต บตัรเครดิต        
      และบรกิารธนาคารอิเลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ  (759)  (774)  (507)  (494) 
- อื่น ๆ (611)  (474)  (305)  (123) 
รวม (1,370)  (1,248)  (812)  (617) 
สุทธ ิ 2,198  2,158  1,979  1,268 

 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ        
- การรบัรอง รบัอาวลั และการค า้ประกนั    296  273  233  225 
-  บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต บตัรเครดิต        
      และบรกิารธนาคารอิเลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ  1,934  2,117  1,339  1,287 
-  กองทนุและผลติภณัฑป์ระกนั 4,171  2,481  3,609  2,160 
- อื่น ๆ 1,489  2,944  858  684 
รวม 7,890  7,815  6,039  4,356 
        
ค่าใช้จา่ยค่าธรรมเนียมและบริการ        
-  บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต บตัรเครดิต        
      และบรกิารธนาคารอิเลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ  (1,499)  (1,785)  (1,006)  (1,107) 
- อื่น ๆ (1,160)  (1,057)  (564)  (236) 
รวม (2,659)  (2,842)  (1,570)  (1,343) 
สุทธ ิ 5,231  4,973  4,469  3,013 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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41 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมอืทางการเงนิทีว่ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้า 

และปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ        
-  เงินตราตา่งประเทศและตราสารอนพุนัธ ์

ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 334  248  283  240 
-  ตราสารอนพุนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ (36)  14  (37)  12 
-  ตราสารหนี ้ 16  163  10  31 
-  ตราสารทนุ 4  (1)  4  (1) 
-  อื่น ๆ 1  27  -  - 
รวม 319  451  260  282 

        
ก าไร (ขาดทนุ) จากเคร่ืองมอืทางการเงนิที่

ก าหนดใหว้ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม  
       

-  เงินกูยื้ม (3)  (6)  (3)  (6) 
-  ก าไรจากการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยง 72  2  -  - 
        
รวม 388  447  257  276 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้า 

และปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ        
-  เงินตราตา่งประเทศและตราสารอนพุนัธ ์

ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 718  706  595  583 
-  ตราสารอนพุนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ 16  18  9  11 
-  ตราสารหนี ้ (19)  152  (14)  67 
-  ตราสารทนุ 4  (1)  4  (1) 
-  อื่น ๆ 1  27  -  - 
รวม 720  902  594  660 

        
ก าไร (ขาดทนุ) จากเคร่ืองมอืทางการเงนิที่

ก าหนดใหว้ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม  
       

-  เงินกูยื้ม (4)  (12)  (4)  (12) 
-  ก าไรจากการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยง 94  -  -  - 
        
รวม 810  890  590  648 

        
 

42 ก าไรสุทธิจากเงนิลงทุน 
 
ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
ก าไรจากการขาย        
- เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น  81  
 

445  91  
 

214 
รวม 81  445  91  214 

 
 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
ก าไรจากการขาย        
- เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น  107  
 

783  142  
 

366 
รวม 107  783  142  366 

 

 
43 ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  

 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส  าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (25)  (47)  5  18 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม        
   ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 11  1,679  4  53 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย (1)  -  -  - 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 5,620  3,242  3,616  2,386 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน (114)  98  (220)  106 
รวม 5,491  4,972  3,405  2,563 

 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ลา้นบาท) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (29)  (46)  (10)  27 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม        
   ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 346  1,681  9  55 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย (1)  -  -  - 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 10,887  8,030  6,843  4,822 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน (232)  67  (289)  86 
รวม 10,971  9,732  6,553  4,990 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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44 ก าไรตอ่หุน้ 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรบังวดที่เป็น
สว่นของเจา้ของของธนาคารและจ านวนหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยแสดงการค านวณดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

        
ก าไรส าหรบังวดที่เป็นสว่นของเจา้ของของธนาคาร 

(ลา้นบาท) 2,534  3,095  1,724  784 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ลา้นหุน้) 96,409  96,359  96,409  96,359 

        
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0263  0.0321  0.0179  0.0081 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

        
ก าไรส าหรบังวดที่เป็นสว่นของเจา้ของของธนาคาร 

(ลา้นบาท) 5,316  7,258  2,239  22,443 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ลา้นหุน้) 96,409  96,359  96,409  96,359 

        
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0551  0.0753  0.0232  0.2329 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรบังวดที่เป็นส่วน
ของเจา้ของของธนาคารและจ านวนหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดจากที่ไดป้รบัปรุงผลกระทบของหุน้ปรบัลดดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
        
ก าไรส าหรบังวดที่เป็นสว่นของเจา้ของของธนาคาร 

(ลา้นบาท) 2,534  3,095  1,724  784 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ลา้นหุน้) 96,409  96,359  96,409  96,359 
ผลกระทบของหุน้สามญัที่อาจตอ้งออกตามโครงการ TTB TSRP 

2020 (ลา้นหุน้) 291  198  291  198 
จ านวนหุน้สามญัปรบัลดโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  

(ลา้นหุน้) 96,700  96,557  96,700  96,557 

        
ก าไรตอ่หุน้ปรับลด (บาท) 0.0262  0.0321  0.0178  0.0081 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
        
ก าไรส าหรบังวดที่เป็นสว่นของเจา้ของของธนาคาร 

(ลา้นบาท) 5,316  7,258  2,239  22,443 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ลา้นหุน้) 96,409  96,359  96,409  96,359 
ผลกระทบของหุน้สามญัที่อาจตอ้งออกตามโครงการ TTB TSRP 

2020 (ลา้นหุน้) 221  163  221  163 
จ านวนหุน้สามญัปรบัลดโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  

(ลา้นหุน้) 96,630  96,522  96,630  96,522 

        
ก าไรตอ่หุน้ปรับลด (บาท) 0.0550  0.0752  0.0232  0.2325 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดมิชือ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 
ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มถุินายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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45 เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เมื่อวนัที่ 3 กรกฏาคม 2564 (วนัรบัโอนกิจการ) ธนาคารธนชาตไดโ้อนกิจการทัง้หมด ("กิจการ") มายงัธนาคารเสรจ็สิน้แลว้ รายการดงักล่าว
ถือเป็นการรวมกิจการภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั กิจการประกอบดว้ยธุรกิจทัง้หมดภายใตก้ารดแูลของธนาคารธนชาตรวมทัง้กลุ่มลกูคา้
ธุรกิจและกลุ่มลูกคา้บุคคล สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทั้งหมด และสิทธิและภาระผูกพัน ณ วันรบัโอนกิจการ ราคาของกิจการรวมจ านวน 
161,412 ลา้นบาท และจะช าระตามวนัที่ตกลงรว่มกนัภายในปี 2564 
 

ขอ้มลูของสว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั มลูค่าสินทรพัยท์ี่ไดม้าและหนีส้ินที่รบัมาแต่ละประเภทท่ีส าคญัที่รบัรู ้
ณ วนัรบัโอนกิจการ มีดงันี ้
 

 

 
  

จ านวน 
(ลา้นบาท) 

เงินลงทนุสทุธิ    82,717 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ    622,249 
สินทรพัยอ์ื่น    47,934 
เงินรบัฝาก    (457,319) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ิน)    (118,746) 
หนีส้ินอื่น    (14,538) 
สนิทรัพยสุ์ทธิ    162,297 
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั    (885) 
สิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้    161,412 

 
เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ในอตัราหุน้ละ 12.92 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้จ านวน 78,332 ลา้นบาท 

 
เมื่อวนัที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้จ านวน 14,266 ลา้นบาท 
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