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ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร) 
และของเฉพาะธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคาร) ตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส  าคญัและ
เรื่องอื่น ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารขา้งตน้นี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของกลุ่ม
ธนาคารและธนาคาร ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฎิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบ
บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มธนาคารและ
ธนาคารตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี ้
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสดุตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรบัปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี ้
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 
ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับความเสี่ยงดา้นเครดิตของเงินใหส้ินเชื่อแก่ลูกหนี ้และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ ้น 
อา้งอิงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 5, 7, 16 และ 17  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีค้ิดเป็นรอ้ยละ 
77.5 และรอ้ยละ 60.21 ของสินทรพัยร์วมในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะธนาคารตามล าดับ โดยมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เป็นจ านวนเงิน 52,978  ลา้นบาท และ 
31,940 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การประมาณการของผูบ้ริหารเก่ียวกบัผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยวิธีราคา
ทุนตัดจ าหน่ายขึน้อยู่กับแบบจ าลองด้านเครดิต ผูบ้ริหารตอ้งใช้
วิจารณญาณและการประมาณการ ท่ีส าคัญในการจัดท า
แบบจ าลองดา้นเครดิตดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขใน
การพิจารณาการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิตนบัจากวนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก การก าหนดวิธีการท่ีจะ
รวมข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตในการวัดมูลค่าผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ การเลือกแบบจ าลองท่ี
น ามาใชใ้นการวัดมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้
และการพิจารณาการปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและโครงการความ
ช่วยเหลือ ท่ีให้กับลูกค้า ท่ี ได้รับผลกระทบจากโรคติด เชื ้อ 
โคโรนา 2019 ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการในการ
ประมาณการของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาการ
ปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงั  
 
ดงันัน้จึงพิจารณาเรื่องดงักล่าวเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเสี่ยงโดย
พิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของลูกหนีร้ายตัว กลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มลูกค้า
หรือปัจจัยอื่นซึ่ งอาจมีผลต่อการใช้ประมาณการ และการใช้
วิจารณญาณ  
 
ขา้พเจา้พิจารณาความสอดคลอ้งของนโยบายการบญัชีและนโยบาย
ความเสี่ยงดา้นเครดิตของกลุ่มธนาคารและธนาคารกับขอ้ก าหนด
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ตลอดจนประกาศและ
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงการทดสอบการออกแบบ และ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการ
ติดตามแบบจ าลอง และการปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงั 
 
การสุ่มตวัอย่างตามท่ีระบุในการประเมินความเสี่ยงของขา้พเจา้เพื่อ
สอบทานสินเชื่อ รวมถึงการพิจารณารายละเอียดของแฟ้มสินเชื่อราย
ตวัและขอ้มลูอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งขา้พเจา้ปฏิบตัิอย่างเป็นอิสระ  
 
การตัดสินใจทางด้านเทคนิคท่ีส าคัญ ข้อสมมติและวิธีการทาง
แบบจ าลองได้ถูกทดสอบตามความเหมาะสมรวมถึงการให้
ผูเ้ชี่ยวชาญความเสี่ยงทางดา้นเครดิตของขา้พเจา้พิจารณาเอกสาร
ประกอบแบบจ าลอง รายงานการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
การพฒันาโมเดลซึ่งจดัท าขึน้โดยผูเ้ชี่ยวชาญท่ีถกูว่าจา้งโดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มธนาคารและธนาคาร และการทดสอบ “Back-testing” 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

 

ข้าพเจ้าและผู้เชี่ยวชาญความเสี่ยงทางด้านเครดิตของข้าพเจ้า
ประเมินข้อสมมติและวิธีการของผู้บริหารในการระบุและการ
ประมาณการการปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงั 
 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเพียงพอและ
เหมาะสมส าหรบัการสะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร
และบริษัทย่อย 
 

 
การวัดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงิน และมลูค่ายตุิธรรม อา้งอิงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 8 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่า
ยุติธรรมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็น
จ านวน เ งิ น  149,477 ล้านบาท  และ  84,462 ล้านบาท 
ตามล าดับ หนี้สินทางการเงินท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมใน          
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจ านวนเงิน 
9,700 ลา้นบาท และ 8,576 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ในจ านวนดังกล่าว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัย์ทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่า
ยตุิธรรมเป็นขอ้มลูระดบั 2 และ 3 ในงบการเงินรวมเป็นจ านวน 
148,567 ล้านบาท และจ านวน 9,700 ล้านบาท ตามล าดับ 
และในงบการเงินเฉพาะธนาคาร เป็นจ านวน 84,462 ลา้นบาท 
และ 8,576 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งมลูค่ายุติธรรมอา้งอิงจาก
ขอ้มลูอื่นประกอบนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าโดยใชข้อ้มูล
ดังกล่าว การใช้เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อสมมติฐานท่ี
แตกต่างกนั อาจไดม้ลูค่ายตุิธรรมที่แตกต่างกนั 
 
ดังนั้นจึ งพิจารณาเรื่ องดังกล่าวเ ป็นเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ 
 

ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ประเมิน
ความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ทั้งในแง่ของข้อมูล ท่ีใช้ใน  
การค านวณ และความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมลูค่าท่ีใช ้
 
ส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน ขา้พเจา้ไดเ้ลือกตวัอย่างเพื่อตรวจสอบ
ขอ้มลูที่ใชใ้นการก าหนดราคาซึ่งมาจากแหล่งขอ้มลูภายนอก และท า
การใส่ข้อมูลท่ีถูกต้องในโมเดลการค านวณราคา ข้าพเจ้าและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้าประเมินความ
เหมาะสมของแบบจ าลองดังกล่าว และไดว้ัดมูลค่าของตราสารทุน 
ตราสารหนี ้และตราสารอนุพนัธข์องกลุ่มธนาคารและธนาคารท่ีสุ่ม
เลือกและเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีกลุ่มธนาคารและธนาคารค านวณ
ได ้
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ขอ้มูลอืน่ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะธนาคารและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีนี ้
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมั่นต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารคือการอ่านขอ้มูลอื่นตามท่ีระบุ

ขา้งตน้เมื่อจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มลูอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารหรือกับความรู ้

ท่ีไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่อง

ดงักล่าวกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากับดแูลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านีโ้ดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดท างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะธนาคารท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารและ

ธนาคารในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส  าหรบั

การด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มธนาคารและธนาคาร หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน

ต่อเนื่องต่อไปได ้
 
ผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากบัดแูลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารและธนาคาร 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่า

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป  

ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

เหล่านี ้
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น  และได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า  ความเสี่ยงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ
สมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคมุภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มธนาคารและธนาคาร 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูที่
เก่ียวขอ้งซึ่งจดัท าขึน้โดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส  าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณห์รือสถานการณท่ี์อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มธนาคารและธนาคารในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร หรือถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหก้ลุ่มธนาคารและธนาคารตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบท่ีท าใหม้ีการน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มธนาคาร ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกับผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีส  าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะธนาคารในปีปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้
แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว  หรือในสถานการณท่ี์ยากท่ีจะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
 
 
 
 
(ชาญชยั สกลุเกิดสิน) 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 6827 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ ์2564  

 



ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

เงินสด 21,942,541          23,852,593          12,836,147          13,426,535          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 12, 37 211,185,009        236,311,431        221,262,755        121,581,398        

สนิทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   ผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 11 3,787,884            - 1,125,593            -

สนิทรพัยอ์นพุนัธ์ 13 11,959,166          10,399,080          10,012,947          7,394,611            

เงินลงทนุสทุธิ 14 134,350,737        166,264,819        73,322,721          60,507,036          

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มสทุธิ 15 8,599,132            8,953,266            158,851,759        168,062,145        

เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 16, 37 1,348,480,119     1,348,630,363     693,774,871        647,478,677        

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 18 6,037,212            4,809,518            3,150,007            2,738,073            

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ 19 24,038,714          23,642,382          13,755,268          13,116,145          

คา่ความนิยมและสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 20 22,546,343          22,363,484          3,723,844            3,000,545            

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 1,980,185            1,495,622            2,818,086            2,331,399            

สนิทรพัยอ่ื์นสทุธิ 37 13,424,788          11,467,717          10,770,463          5,706,384            
รวมสินทรัพย์ 1,808,331,830    1,858,190,275    1,205,404,461    1,045,342,948    

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

เงินรบัฝาก 22, 37 1,373,407,885     1,398,111,964     815,677,627        663,558,564        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 23, 37 75,908,760          86,625,985          51,148,970          72,750,828          

หนีส้นิจา่ยคนืเม่ือทวงถาม 3,894,675            3,382,081            2,897,675            2,361,742            

หนีส้นิทางการเงินทีก่  าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 24 431,884               417,774               431,884               417,774               

หนีส้นิอนพุนัธ์ 13 9,267,833            9,719,225            8,144,190            7,330,647            

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้ืม 25, 37 88,964,851          108,835,439        88,959,693          77,353,190          

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์องพนกังาน 26 4,366,292            5,149,671            2,517,106            1,727,687            

ประมาณการหนีส้นิอ่ืน 27 2,820,668            1,855,094            1,444,693            659,369               

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 3,500,501            4,729,838            -                           -                           

รายไดร้อตดับญัชี 28 20,884,682          18,186,197          19,261,556          16,450,378          

หนีส้นิอ่ืน 29, 37 20,134,074          26,365,526          11,468,558          11,617,999          

รวมหนีสิ้น 1,603,582,105    1,663,378,794    1,001,951,952    854,228,178      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

(พนับาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

   หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 

   ทนุจดทะเบยีน  

      หุน้สามญั 106,223,552,373 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.95 บาท 32 100,912,375        100,912,375        100,912,375        100,912,375        

   ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 

       หุน้สามญั 96,409,416,880 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.95 บาท

       (31 ธันวาคม 2562: หุน้สามญั 96,359,354,380 หุน้

       มลูคา่หุน้ละ 0.95 บาท) 32 91,588,946          91,541,387          91,588,946          91,541,387          

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 43,321,601          43,217,044          43,321,601          43,217,044          

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 5,797,791            6,041,580            5,761,304            6,008,916            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทนุส  ารองตามกฎหมาย 33, 34 10,091,000          3,360,000            10,091,000          3,360,000            

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 53,913,289          50,616,859          52,689,658          46,987,423          

รวมส่วนของธนาคาร 204,712,627      194,776,870      203,452,509      191,114,770      

สว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 37,098                 34,611                 -                           -                           

รวมส่วนของเจ้าของ 204,749,725      194,811,481      203,452,509      191,114,770      

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,808,331,830    1,858,190,275    1,205,404,461    1,045,342,948    

นายปิต ิตณัฑเกษม

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ประธานกรรมการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

(พนับาท)

นายเอกนิต ินิตทิณัฑป์ระภาศ

   หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดด้อกเบีย้ 37, 40 72,320,505       39,836,787       31,900,177       36,324,503       

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 37, 41 18,515,133       12,971,567       10,266,296       11,729,913       
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 53,805,372     26,865,220     21,633,881     24,594,590     

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 37, 42 15,920,822       11,342,976       10,405,452       10,488,314       

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 37, 42 5,345,953         3,245,226         2,824,832         2,952,151         
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 10,574,869     8,097,750       7,580,620       7,536,163       

ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปรวิรรตเงินตราตา่งประเทศ 43 -                        1,527,702         -                        1,488,881         

ขาดทนุสทุธิจากหนีส้นิทางการเงินทีก่  าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 44 -                        (22,070)             -                        (22,070)             

ก าไรสทุธิจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ดัมลูคา่

   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 45 1,726,164         -                        1,396,437         -                        

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 46 678,023            1,956,192         582,389            1,949,787         

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นไดเ้สยี 362,746            324,407            -                        -                        

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 15, 37 1,644,283         1,072,059         12,864,204       1,112,443         
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 68,791,457     39,821,260     44,057,531     36,659,794     

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

   คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนกังาน 37 16,535,704       9,628,586         8,831,311         8,790,859         

   คา่ตอบแทนกรรมการ 37 66,355              48,443              54,228              48,023              

   คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 6,170,568         3,597,892         3,621,370         3,387,948         

   คา่ภาษีอากร 1,798,940         1,357,633         1,193,456         1,299,987         

   อ่ืน ๆ 37 7,050,946         6,041,818         3,859,533         5,477,074         
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 31,622,513     20,674,372     17,559,898     19,003,891     

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 47 -                        10,336,853       -                        8,985,609         

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ 48 24,831,331       -                        13,433,601       -                        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 12,337,613     8,810,035       13,064,032     8,670,294       

ภาษีเงินได้ 21 2,222,805         1,587,549         209,459            1,571,046         
ก าไรส าหรับปี 10,114,808     7,222,486       12,854,573     7,099,248       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย -                        423,190            -                        365,081            

ก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี้

   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 113,841            -                        14,191              -                        

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื่องมือทีใ่ชส้  าหรบั

   การปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด (20,863)             -                        (68,422)             -                        

ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงาน ในตา่งประเทศ (20,801)             (41,422)             (20,801)             (41,422)             

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการทีต่อ้งจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 21 (14,435)             (76,354)             15,006              (64,732)             

57,742           305,414         (60,026)          258,927         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม

(พนับาท)

   หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายการทีต้่องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ (178,592)           1,338,233         (178,592)           1,338,233         

ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุทีก่  าหนดใหว้ดัมลูคา่

   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (186,862)           -                        31,653              -                        

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส  าหรบั

    โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 26 680,381            (111,790)           249,336            (55,826)             

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการทีต่อ้งไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 21 (62,985)             (245,288)           (20,479)             (256,482)           

251,942         981,155         81,918           1,025,925       

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 309,684         1,286,569       21,892           1,284,852       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 10,424,492     8,509,055       12,876,465     8,384,100       

การแบ่งปันก าไร

สว่นทีเ่ป็นของธนาคาร 10,112,182       7,222,478         12,854,573       7,099,248         

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 2,626                8                       -                        -                        

ก าไรส าหรับปี 10,114,808     7,222,486       12,854,573     7,099,248       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของธนาคาร 10,421,797       8,509,047         12,876,465       8,384,100         

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 2,695                8                       -                        -                        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 10,424,492     8,509,055       12,876,465     8,384,100       

ก าไรต่อหุน้ 49

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.1049           0.1485           0.1334           0.1460           

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 0.1047           0.1485           0.1332           0.1460           

                                 นายปิต ิตณัฑเกษม

                          ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ประธานกรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

(พนับาท)

นายเอกนิต ินิตทิณัฑป์ระภาศ 

ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม

   หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สว่นเกิน (ต า่กวา่) เงินส  ารองส  าหรบั ผลตา่งจากการ

ทนุส  ารองอ่ืน - สว่นเกินทนุ ทนุจากการ การปอ้งกนัความเสีย่ง แปลงคา่งบการเงิน สว่นไดเ้สยี

ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อก สว่นเกิน การจา่ยโดยใช้ จากการตีราคา เปลีย่นแปลงมลูคา่ ในกระแสเงินสด จากการด าเนินงาน รวมองคป์ระกอบอ่ืน ทนุส  ารอง รวมสว่นของ ทีไ่ม่มี รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ สนิทรพัยส์ทุธิ เงินลงทนุสทุธิ (สว่นทีมี่ประสทิธิผล) ในตา่งประเทศสทุธิ ของสว่นของเจา้ของ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ธนาคาร อ านาจควบคมุ เจา้ของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 41,659,299        403,596             -                   4,828,409      (37,311)             -                         19,462               4,810,560            3,000,000          48,905,458          98,778,913        -                 98,778,913           

รายการกับผูถ้ือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ออกหุน้สามญั 32 49,882,088         42,813,448           -                      -                     -                          -                              -                           -                            -                           -                            92,695,536         -                    92,695,536             

เงินปันผลจา่ย 34 -                         -                           -                      -                     -                          -                              -                           -                            -                           (5,206,626)             (5,206,626)          -                    (5,206,626)              

รวมการจัดสรรส่วนทุนผู้ถือหุ้นของธนาคาร 49,882,088        42,813,448         -                   -                 -                      -                         -                       -                        -                      (5,206,626)           87,488,910        -                 87,488,910           

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การไดม้าซึง่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ

ซึง่อ  านาจควบคมุไม่เปลีย่นแปลง -                         -                           -                      -                     -                          -                              -                           -                            -                           -                            -                         34,603           34,603                    

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                     -                       -                   -                 -                      -                         -                       -                        -                      -                       -                     34,603         34,603                

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไรส  าหรบัปี -                         -                           -                      -                     -                          -                              -                           -                            -                           7,222,478              7,222,478           8                    7,222,486               

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน -                         -                           -                      1,070,586       338,552               -                              (33,137)                 1,376,001              -                           (89,432)                 1,286,569           -                    1,286,569               

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                     -                       -                   1,070,586      338,552            -                         (33,137)              1,376,001            -                      7,133,046            8,509,047         8                8,509,055            

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                     -                       -                   -                 -                      -                         -                       -                        360,000             (360,000)             -                     -                 -                             

โอนไปก าไรสะสม -                         -                           -                      (144,981)        -                          -                              -                           (144,981)                -                           144,981                 -                         -                    -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 91,541,387        43,217,044         -                   5,754,014      301,241            -                         (13,675)              6,041,580            3,360,000          50,616,859          194,776,870      34,611         194,811,481         

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่รายงานในปีก่อน 91,541,387        43,217,044         -                      5,754,014      301,241            -                         (13,675)              6,041,580            3,360,000          50,616,859          194,776,870      34,611         194,811,481         

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                         -                           -                      -                     191,459               (28,567)                   -                           162,892                 -                           97,807                   260,699              (90)                260,609                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 91,541,387        43,217,044         -                   5,754,014      492,700            (28,567)                (13,675)              6,204,472            3,360,000          50,714,666          195,037,569      34,521         195,072,090         

รายการกับผูถ้ือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ือหุ้น

เงินทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

การปรบัราคาตามสญัญาจากการควบรวมกิจการ 31 -                         105,072                -                      -                     -                          -                              -                           -                            -                           -                            105,072              -                    105,072                  

ออกหุน้สามญัใหแ้ก่พนักงาน 31 47,559                (515)                     69,563             -                     -                          -                              -                           69,563                   -                           -                            116,607              -                    116,607                  

เงินปันผลจา่ย -                         -                           -                      -                     -                          -                              -                           -                            -                           (968,418)               (968,418)             -                    (968,418)                

รวมเงินทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 47,559             104,557             69,563           -                 -                      -                         -                       69,563                -                      (968,418)             (746,739)           -                 (746,739)              

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การไดม้าซึง่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ

ซึง่อ  านาจควบคมุไม่เปลีย่นแปลง -                         -                           -                      -                     -                          -                              -                           -                            -                           -                            -                         (118)               (118)                       

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

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไรส  าหรบัปี -                         -                           -                      -                     -                          -                              -                           -                            -                           10,112,182            10,112,182         2,626             10,114,808             

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน -                         -                           -                      (142,873)        (58,393)               (16,700)                   (16,641)                 (234,607)                -                           544,222                 309,615              69                  309,684                  

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                     -                       -                   (142,873)       (58,393)             (16,700)                (16,641)              (234,607)             -                      10,656,404          10,421,797        2,695           10,424,492           

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                         -                           -                      -                     -                          -                              -                           -                            6,731,000            (6,731,000)             -                         -                    -                             

โอนไปก าไรสะสม -                         -                           -                      (241,637)        -                          -                              -                           (241,637)                -                           241,637                 -                         -                    -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 91,588,946        43,321,601         69,563           5,369,504      434,307            (45,267)                (30,316)              5,797,791            10,091,000         53,913,289          204,712,627      37,098         204,749,725         

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ ก าไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สว่นเกิน (ต า่กวา่) เงินส  ารองส  าหรบั ผลตา่งจากการ

ทนุส  ารองอ่ืน - สว่นเกินทนุ ทนุจากการ การป้องกนัความเสีย่ง แปลงคา่งบการเงิน

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

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ สนิทรพัยส์ทุธิ เงินลงทนุสทุธิ (สว่นที่มีประสทิธิผล) ในตา่งประเทศสทุธิ ของสว่นของเจา้ของ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เจา้ของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 41,659,299         403,596                         -                         4,828,409         (37,311)                -                            19,462                 4,810,560              3,000,000                      45,368,305      95,241,760       

รายการกับผูถ้ือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ออกหุน้สามญั 32 49,882,088           42,813,448                        -                         -                          -                              -                                 -                              -                               -                                         -                        92,695,536        

เงินปันผลจา่ย 34 -                           -                                         -                         -                          -                              -                                 -                              -                               -                                         (5,206,626)        (5,206,626)         

รวมการจัดสรรส่วนทุนใหผู้ถ้ือหุ้นของธนาคาร 49,882,088         42,813,448                     -                     -                      -                         -                            -                         -                           -                                   (5,206,626)       87,488,910       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี

ก าไรส  าหรบัปี -                           -                                         -                         -                          -                              -                                 -                              -                               -                                         7,099,248         7,099,248          

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน -                           -                                         -                         1,070,586           292,064                  -                                 (33,137)                   1,329,513                 -                                         (44,661)             1,284,852          

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                                   -                     1,070,586         292,064               -                            (33,137)                1,329,513              -                                   7,054,587        8,384,100         

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                       -                                   -                     -                      -                         -                            -                         -                           360,000                             (360,000)           -                     

โอนไปก าไรสะสม -                           -                                         -                         (131,157)             -                              -                                 -                              (131,157)                  -                                         131,157            -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 91,541,387         43,217,044                     -                     5,767,838         254,753               -                            (13,675)                6,008,916              3,360,000                      46,987,423      191,114,770      

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่รายงานในปีก่อน 91,541,387         43,217,044                     -                     5,767,838         254,753               -                            (13,675)                6,008,916              3,360,000                      46,987,423      191,114,770      

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                           -                                         -                         -                          195,053                  (79,195)                      -                              115,858                    -                                         87,311              203,169             

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      

รายการกับผูถ้ือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ือหุ้น

เงินทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

การปรบัราคาตามสญัญาจากการควบรวมกิจการ 31 -                           105,072                             -                         -                          -                              -                                 -                              -                               -                                         -                        105,072             

ออกหุน้สามญัใหแ้ก่พนักงาน 31 47,559                  (515)                                   69,563               -                          -                              -                                 -                              69,563                      -                                         -                        116,607             

เงินปันผลจา่ย 34 -                           -                                         -                         -                          -                              -                                 -                              -                               -                                         (963,574)           (963,574)            

รวมเงินทุนทีไ่ด้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 47,559               104,557                         69,563             -                      -                         -                            -                         69,563                  -                                   (963,574)          (741,895)          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี

ก าไรส  าหรบัปี -                           -                                         -                         -                          -                              -                                 -                              -                               -                                         12,854,573       12,854,573        

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน -                           -                                         -                         (142,873)             36,675                    (54,737)                      (16,641)                   (177,576)                  -                                         199,468            21,892               

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                                   -                     (142,873)           36,675                 (54,737)                   (16,641)                (177,576)                -                                   13,054,041      12,876,465       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                           -                                         -                         -                          -                              -                                 -                              -                               6,731,000                          (6,731,000)        -                         

โอนไปก าไรสะสม -                           -                                         -                         (255,457)             -                              -                                 -                              (255,457)                  -                                         255,457            -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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      

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ ก าไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
12



ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 12,337,613 8,810,035 13,064,032 8,670,294

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้เป็น

   เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคาและรายการตดับญัชี 4,311,547        1,729,516        1,997,087        1,576,892        

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ -                       10,336,853      -                       8,985,609        

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 24,831,331      -                       13,433,601      -                       

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(กลบัรายการ) 22,586             (68,020)            22,586             (68,020)            

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทรพัยส์ินรอการขายและสินทรพัยอ่ื์น 3,863               578,615           101,119           587,857           

กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (30,365)            -                       -                       -                       

ส ารองประมาณการหนีส้ิน 352,612           661,215           223,262           576,987           

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ -                       -                       9,300,000        -                       

ขาดทนุ (ก าไร) จากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม

  ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ (28,702)            -                       3,377               -                       

ก าไรจากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุ -                       (4,624)              -                       (2,900)              

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 17,265             14,457             -                       14,457             

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 18,908             (79,811)            (27,608)            (79,957)            

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ (678,023)          (1,956,192)       (582,389)          (1,949,787)       

ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการปรบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงิน

  ที่ก  าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม -                       22,070             -                       22,070             

ก าไรที่ยงัไมเ่กิดขีน้จากอตัราแลกเปลี่ยน (288,746)          (289,287)          (228,775)          (282,178)          

คา่ใชจ้่ายการจดัสรรหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยส าหรบัพนกังาน 69,563             -                       69,563             -                       

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นไดเ้สีย (362,746)          (324,407)          -                       -                       

รายไดร้อตดับญัชี (2,830,754)       (1,939,836)       (1,865,333)       (1,939,492)       

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (53,805,372)     (26,865,220)     (21,633,881)     (24,594,590)     

รายไดเ้งินปันผล (83,608)            (260,635)          (20,716,282)     (165,510)          

เงินสดรบัดอกเบีย้ 65,774,962      38,639,377      26,725,525      35,016,423      

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (19,955,127)     (11,078,110)     (8,710,009)       (9,954,122)       

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (8,340,599)       (2,792,247)       (2,098,367)       (2,770,286)       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน 21,336,208     15,133,749     9,077,508       13,643,747     

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 25,540,507      42,463,974      (99,635,174)     (8,036,213)       

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 3,504,828        -                       3,924,190        -                       

เงินลงทนุเพ่ือคา้ -                       (3,999,183)       -                       (3,572,630)       

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี้ (23,733,175)     (9,525,419)       (54,952,084)     (2,518,524)       

ทรพัยส์ินรอการขาย 4,699,305        778,007           (1,352,747)       14,418             

สินทรพัยอ่ื์น 1,548,995        (533,496)          292,559           (760,328)          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม

(พนับาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินรบัฝาก (24,659,099)     5,193,189        152,087,006    13,966,878      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (10,717,225)     (26,658,812)     (21,601,858)     8,484,239        

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 512,595           (1,857,380)       535,933           (1,142,998)       

หนีส้ินทางการเงินที่ก  าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม 12,398             (856)                 12,398             (856)                 
ประมาณการหนีส้ิน (2,727,815)       (1,746,120)       (1,322,162)       (1,746,120)       
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอ่ืน 108,918           (807,541)          (208,626)          (836,732)          
หนีส้ินอ่ืน 1,961,946        1,069,444        3,463,844        744,166           

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (2,611,614)      19,509,556     (9,679,213)      18,239,047     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบัจากดอกเบีย้ 2,048,416        1,228,474        843,392           1,134,898        

เงินสดรบัจากเงินปันผล 800,487           405,345           20,716,282      165,510           

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (160,923,125)   -                       (92,967,965)     -                       

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 186,172,238    -                       75,805,272      -                       

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุเผ่ือขาย -                       (78,464,603)     -                       (68,206,579)     

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุเผ่ือขาย -                       111,714,424    -                       98,030,534      

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด -                       (18,617,054)     -                       (18,455,734)     

เงินสดรบัจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด -                       7,716,086        -                       7,716,086        

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุทั่วไป -                       (34,175)            -                       (34,175)            

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทั่วไป -                       78,535             -                       78,535             

เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (859,445)          (167,070,371)   (859,445)          (167,070,371)   

เงินสดจ่ายในการซือ้อาคารและอปุกรณ์ (1,877,279)       (1,249,684)       (1,662,519)       (1,057,873)       

เงินสดจ่ายในการซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (1,803,637)       (1,171,024)       (1,598,732)       (1,046,292)       

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 1,917,135        206,749           1,918,621        206,222           

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 25,474,790     (145,257,298)   2,194,906       (148,539,239)   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว 12,741             20,000             12,741             20,000             
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (10,223)            (13,559)            (10,223)            (13,559)            
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมระยะยาว (2,324,191)       (1,850,208)       (2,161,887)       (1,850,208)       
เงินสดรบัจากการออกจ าหน่ายหุน้กู้ 14,945,198      59,660,509      14,945,198      59,660,509      
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กู้ (36,559,650)     (19,622,490)     (5,059,650)       (16,622,490)     
หุน้สามญัที่ออกและเรยีกช าระเต็มมลูคา่แลว้เพ่ิมขึน้ 152,116           92,549,470      152,116           92,549,470      

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของธนาคาร (968,418)          (5,206,626)       (963,575)          (5,206,626)       

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (24,752,427)    125,537,096    6,914,720       128,537,096    

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในตา่งประเทศ (20,801)            (41,422)            (20,801)            (41,422)            

เงนิสดลดลงสุทธิ (1,910,052)      (252,068)        (590,388)         (1,804,518)      

เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม / 4 ธันวาคม ส  าหรบับรษัิทยอ่ยที่ไดม้าจากการซือ้ธุรกิจ 23,852,593      24,104,661      13,426,535      15,231,053      

เงนิสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 21,942,541     23,852,593     12,836,147     13,426,535     

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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หมายเหตุ  สารบัญ  
 
1 ขอ้มลูทั่วไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส  าคญั 
5 ผลกระทบจากโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 
6 การซือ้บริษัทย่อย 
7 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 
8 มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 
9 การด ารงเงินกองทุน 
10 การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 
11 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
12 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 
13 อนพุนัธ ์  
14 เงินลงทนุสทุธิ 
15 เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ 
16 เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 
17 ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้และค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 
18 ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 
19 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 
20 ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นสทุธิ 
21 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินได ้
22 เงินรบัฝาก 
23 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ิน) 
24 หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
25 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืมสทุธิ 
26 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 
27 ประมาณการหนีส้ินอื่น 
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หมายเหตุ สารบัญ 
       
28 รายไดร้อตดับญัชี 
29 หนีส้ินอื่น 
30 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 
31 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์- การจดัสรรหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยส าหรบัพนักงาน 
32 ทนุเรือนหุน้ 
33 ทนุส ารองตามกฎหมาย 
34 การจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
35 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและขอ้จ ากดั 
36 ภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 
37 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
38 ส่วนงานด าเนินงาน 
39 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
40 รายไดด้อกเบีย้ 
41 ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 
42 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 
43 ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
44 ขาดทนุสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
45 ก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 
46 ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 
47 หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
48 ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
49 ก าไรต่อหุน้ 
50 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
 

งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 
 
1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 3000 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  
 
ธนาคารจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2526 
 
ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์บริษัทย่อยจัดตัง้ตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจ
หลักเป็นธนาคารพาณิชย์และให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของธนาคาร ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 15 

 
2 เกณฑก์ารจัดท างบการเงิน 
 
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ   

 
งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ท่ีเก่ียวข้อง และแสดงรายการตามข้อก าหนดใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 21/2561 เรื่อง การจดัทาํและการประกาศงบการเงนิของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิง้
ทีเ่ป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมอื่น ๆ รวมถึงปฏิบตัิตามหนงัสือเวียนดงันี ้
 
- ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีท่ี้ไดร้บัผลกระทบจาก  

สถานการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 5 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง 
สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกซึ่งไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตขุอ้ 3  

 
นอกจากนีธ้นาคารและบริษัทย่อยไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรบัปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคบัใชใ้นงวด
ปัจจบุนัมาถือปฏิบตัิในการจัดท างบการเงินนีก้่อนวนัท่ีมีผลบงัคับใช ้ธนาคารและบริษัทย่อยไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่องบ
การเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี ้ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบตัิ 
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2.2 สกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 
งบการเงินนีจ้ัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย ขอ้มูล
ทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพันบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดง เป็นหลกัลา้นบาท 
ยกเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 

 
2.3 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ  

 
ในการจัดท างบการเงินให้เ ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้ ดุลยพินิจ การประมาณการและ 
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชี  ทัง้นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณ
การไว ้ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกโดยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
2.3.1  การใชด้ลุยพินิจ  
 
 ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรบัรูใ้น       

งบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตขุอ้ต่อไปนี ้
 

หมายเหต ุ7 
 
 
 

การก าหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยท์าง
การเงินนับจากการรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก การก าหนดวิธีการท่ีจะรวมขอ้มลูท่ีมีการคาดการณไ์ปในอนาคต  ในการ
วดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ วิธีการเลือกและการอนมุตัิวิธีการท่ีน ามาใชใ้นการวดัมลูค่า
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้และการพิจาณาปรบัปรุงแบบจ าลองในภายหลงั 

 
2.3.2 ขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกับขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญท่ีจะส่งผลให้ต้องมีการปรบัปรุงท่ีมีสาระส าคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินในปีบัญชีถัดไป  ได้
เปิดเผยในหมายเหตขุอ้ต่อไปนี ้ 

 
หมายเหต ุ5 และ 7 
 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินเก่ียวกับการก าหนดปัจจัยท่ีใชใ้นการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) รวมถึงขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จะไดร้บัคืนและการน าขอ้มลูที่มีการคาดการณไ์ปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช ้

หมายเหต ุ8 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีน าขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช้  
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่ง
ประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐาน        
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เป็นครัง้แรก ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน ยกเวน้ส าหรบัลกูหนีภ้ายใตแ้นวทางการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีต้ามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตขุอ้ 5  
 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวม 
  มาตรฐานการ มาตรฐานการ  

 31 ธันวาคม รายงานทาง รายงานทาง  

 2562 - การเงินกลุ่ม การเงิน 1 มกราคม 

 ตามที่รายงาน เครื่องมือ ฉบบัท่ี 16 2563 - 

 ในงวดก่อน ทางการเงิน สญัญาเช่า ปรบัปรุงใหม่ 

 (ลา้นบาท) 

สินทรัพย์     
เงินสด 23,853 - - 23,853 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 236,311 146 - 236,457 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม     
   ผ่านก าไรหรือขาดทนุ - 7,291 - 7,291 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธ ์ 10,399 (70) - 10,329 
เงินลงทนุสทุธิ 166,265 (6,956) - 159,309 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ 8,953 - - 8,953 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1,348,630 590 - 1,349,220 
ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 4,810 - - 4,810 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ 23,642 - 3,145 26,787 
ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นสทุธิ 22,363 - 112 22,475 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,496 885 - 2,381 
ลกูหนีอ้ื่นสทุธิ 4,969 (3) - 4,966 

สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ 6,499 304 - 6,803 

รวมสินทรัพย ์ 1,858,190 2,187 3,257 1,863,634 
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 งบการเงินรวม 
  มาตรฐานการ มาตรฐานการ  

 31 ธันวาคม รายงานทาง รายงานทาง  

 2562 - การเงินกลุ่ม การเงิน 1 มกราคม 

 ตามที่รายงาน เครื่องมือ ฉบบัท่ี 16 2563 - 

 ในงวดก่อน ทางการเงิน สญัญาเช่า ปรบัปรุงใหม่ 

 (ลา้นบาท) 

หนีส้ิน     
เงินรบัฝาก 1,398,112 - - 1,398,112 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 86,626 - - 86,626 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,382 - - 3,382 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 418 - - 418 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ ์ 9,719 (34) - 9,685 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 108,835 50 - 108,885 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 5,150 - - 5,150 
ประมาณการหนีส้ินอื่น 1,855 1,151 - 3,006 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,730 (55) - 4,675 
รายไดร้อตดับญัชี 18,186 - - 18,186 

หนีส้ินอื่น 26,366 814 3,257 30,437 

รวมหนีส้ิน 1,663,379 1,926 3,257 1,668,562 

     

ส่วนของเจ้าของ     
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 91,541 - - 91,541 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 43,217 - - 43,217 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 6,041 163 - 6,204 
ก าไรสะสม - ทนุส ารองตามกฎหมาย 3,360 - - 3,360 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,617 98 - 50,715 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 35 - - 35 
รวมส่วนของเจ้าของ 194,811 261 - 195,072 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 1,858,190 2,187 3,257 1,863,634 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  มาตรฐานการ มาตรฐานการ  

 31 ธันวาคม รายงานทาง รายงานทาง  

 2562 - การเงินกลุ่ม การเงิน 1 มกราคม 

 ตามที่รายงาน เครื่องมือ ฉบบัท่ี 16 2563 - 

 ในงวดก่อน ทางการเงิน สญัญาเช่า ปรบัปรุงใหม่ 

 (ลา้นบาท) 

สินทรัพย์     
เงินสด 13,427 - - 13,427 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 121,581 23 - 121,604 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม     
   ผ่านก าไรหรือขาดทนุ - 5,026 - 5,026  
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธ ์ 7,395 (68) - 7,327  
เงินลงทนุสทุธิ 60,507 (4,705) - 55,802  
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ 168,062 - - 168,062  
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 647,479 645 - 648,124  
ทรพัยส์ินรอการขายสทุธิ 2,738 - - 2,738  
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ 13,116 - 1,131 14,247  
ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นสทุธิ 3,001 - 112 3,113  
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,331 885 - 3,216  
ลกูหนีอ้ื่นสทุธิ 1,640 (3) - 1,637  

สินทรพัยอ์ื่นสทุธิ 4,066 123 - 4,189  

รวมสินทรัพย ์ 1,045,343 1,926 1,243 1,048,512  

     

หนีส้ิน     
เงินรบัฝาก 663,559 - - 663,559 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 72,751 - - 72,751 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,362 - - 2,362 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 418 - - 418 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ ์ 7,331 (8) - 7,323 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 77,353 75 - 77,428 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 1,728 - - 1,728 
ประมาณการหนีส้ินอื่น 659 765 - 1,424 
รายไดร้อการตดับญัชี 16,450 - - 16,450 

หนีส้ินอื่น 11,618 891 1,243 13,752 

รวมหนีส้ิน 854,229 1,723 1,243 857,195 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  มาตรฐานการ มาตรฐานการ  

 31 ธันวาคม รายงานทาง รายงานทาง  

 2562 - การเงินกลุ่ม การเงิน 1 มกราคม 

 ตามที่รายงาน เครื่องมือ ฉบบัท่ี 16 2563 - 

 ในงวดก่อน ทางการเงิน สญัญาเช่า ปรบัปรุงใหม่ 

 (ลา้นบาท) 

ส่วนของเจ้าของ     
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 91,541 - - 91,541 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 43,217 - - 43,217 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 6,009 116 - 6,125 
ก าไรสะสม - ทนุส ารองตามกฎหมาย 3,360 - - 3,360 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 46,987 87 - 47,074 
รวมส่วนของเจ้าของ 191,114 203 - 191,317 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 1,045,343 1,926 1,243 1,048,512 

 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องมือทางการเงิน โดยใชวิ้ธีรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการเริ่มใชม้าตรฐานเป็นครั้งแรกกับ
เครื่องมือทางการเงินท่ียงัไม่ไดม้ีการตดัรายการก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยปรบัปรุงกับก าไรสะสมหรือองคป์ระกอบอื่นของส่วน
ของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันัน้ ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ปรบัปรุงขอ้มลูท่ีน าเสนอของปี 2562  และไม่น าขอ้ก าหนด
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเค รื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติกับข้อมูล
เปรียบเทียบ  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินนีใ้หข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยาม การรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การดอ้ยค่า
และการตดัรายการออกจากบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพันธแ์ละการบัญชี
ป้องกนัความเสี่ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 4  
 
3.1.1 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้ินทางการเงนิ 
 

TFRS 9 ก าหนดการจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทนุตดัจ าหน่าย มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน  และมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยจัดประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรพัย์ทาง
การเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น อย่างไรก็ตาม ธนาคาร และบริษัทย่อยอาจเลือก
ก าหนดใหว้ดัมลูค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทัง้นีเ้มื่อก าหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 
ยกเลิกการจัดประเภทเงินลงทุนเป็นตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และเงินลงทนุ
ทั่วไปตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 
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ตารางดงัต่อไปนีแ้ละหมายเหตุประกอบตารางดา้นล่างแสดงการจัดประเภทการวัดมลูค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 รวมถึงการกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินแต่ละประเภท
ของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

  งบการเงินรวม 
      มลูค่าตามบญัชี 

   การจดัประเภท มลูค่าตาม  ตามมาตรฐาน 

  การจดัประเภท ณ ตามมาตรฐานการ บญัชี ณ  การรายงานทาง 

  31 ธันวาคม รายงานทางการเงิน 31 ธันวาคม  การเงิน ฉบบัท่ี 9 

  2562 ฉบบัท่ี 9 2562  ณ 1 มกราคม 2563 

    (ลา้นบาท) 

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินสด  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 23,853  23,853 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 236,447  236,447 

สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธเ์พื่อคา้  มลูค่ายตุิธรรมผ่าน มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุน 9,614  9,614 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธเ์พื่อการ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    
   บริหารความเสี่ยงของธนาคาร  - ก าไรหรือขาดทุน 785  715 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ถือไวเ้พื่อคา้ ก าไรหรือขาดทุน 6,576  6,576 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   ก าไรขาดทนุ    

  ถือไวเ้ผื่อขาย เบ็ดเสรจ็อื่น 157,264  157,264 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้  ท่ีจะถือจนครบ     

  ก าหนด ราคาทุนตดัจ าหน่าย 683  683 

เงินลงทนุในตราสารทนุ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   ก าไรหรือขาดทุน -    

  ถือไวเ้ผื่อขาย ตราสารหนี ้ 453  453 

เงินลงทนุในตราสารทนุ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ถือไวเ้ผื่อขาย ก าไรหรือขาดทุน 2  2 

เงินลงทนุในตราสารทนุ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   ก าไรหรือขาดทุน    

  ถือไวเ้ผื่อขาย เบ็ดเสรจ็อื่น 674  674 

เงินลงทนุในตราสารทนุ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ราคาทุน ก าไรหรือขาดทุน 259  260 
  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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  งบการเงินรวม 
      มลูค่าตามบญัชี 

   การจดัประเภท มลูค่าตาม  ตามมาตรฐาน 

  การจดัประเภท ณ ตามมาตรฐานการ บญัชี ณ  การรายงานทาง 

  31 ธันวาคม รายงานทางการเงิน 31 ธันวาคม  การเงิน ฉบบัท่ี 9 

  2562 ฉบบัท่ี 9 2562  ณ 1 มกราคม 2563 

    (ลา้นบาท) 
เงินลงทนุในตราสารทนุ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   ก าไรขาดทนุ    

  ราคาทุน เบ็ดเสรจ็อื่น 354  688 

เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละ       

   ดอกเบีย้คา้งรบั  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,392,225  1,391,761 

สินทรพัยท์างการเงินอื่น  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 9,970  10,277 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน    1,839,159  1,839,267 

       

หนีส้ินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,398,112  1,398,112 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย  86,626  86,626 

หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 3,382  3,382 

หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดง  มลูค่ายตุิธรรมผ่าน มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม  ก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุน 418  418 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธเ์พื่อคา้  มลูค่ายตุิธรรมผ่าน มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุน 9,615  9,615 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธเ์พื่อการ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   บริหารความเสี่ยงของธนาคาร  - ก าไรหรือขาดทุน 104  70 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 108,835  108,885 

หนีส้ินทางการเงินอื่น  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 26,157  25,955 

รวมหนีส้ินทางการเงิน    1,633,249  1,633,063 

 



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
      มลูค่าตามบญัชี 

   การจดัประเภท มลูค่าตาม  ตามมาตรฐาน 

  การจดัประเภท ณ ตามมาตรฐานการ บญัชี ณ  การรายงานทาง 

  31 ธันวาคม รายงานทางการเงิน 31 ธันวาคม  การเงิน ฉบบัท่ี 9 

  2562 ฉบบัท่ี 9 2562  ณ 1 มกราคม 2563  

    (ลา้นบาท) 

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินสด  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 13,427  13,427 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 121,594  121,594 

สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธเ์พื่อคา้  มลูค่ายตุิธรรมผ่าน มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุน 7,309  7,309 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธเ์พื่อการ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    
   บริหารความเสี่ยงของธนาคาร  - ก าไรหรือขาดทุน 86  18 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ถือไวเ้พื่อคา้ ก าไรหรือขาดทุน 4,868  4,868 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   ก าไรขาดทนุ    

  ถือไวเ้ผื่อขาย เบ็ดเสรจ็อื่น  55,375  55,375 

เงินลงทนุในตราสารทนุ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ถือไวเ้ผื่อขาย ก าไรหรือขาดทุน 2  2 

เงินลงทนุในตราสารทนุ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ราคาทุน ก าไรหรือขาดทุน 82  156 

เงินลงทนุในตราสารทนุ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   ก าไรขาดทนุ    

  ราคาทุน เบ็ดเสรจ็อื่น 180  427 

เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 671,603  671,480 

สินทรพัยท์างการเงินอื่น  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 4,600  4,723 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน    879,126  879,379 

       
  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
      มลูค่าตามบญัชี 

   การจดัประเภท มลูค่าตาม  ตามมาตรฐาน 

  การจดัประเภท ณ ตามมาตรฐานการ บญัชี ณ  การรายงานทาง 

  31 ธันวาคม รายงานทางการเงิน 31 ธันวาคม  การเงิน ฉบบัท่ี 9 

  2562 ฉบบัท่ี 9 2562  ณ 1 มกราคม 2563  

    (ลา้นบาท) 

หนีส้ินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 663,559  663,559 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 72,751  72,751 

หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 2,362  2,362 

หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดง  มลูค่ายตุิธรรมผ่าน มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม  ก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุน 418  418 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธเ์พื่อคา้  มลูค่ายตุิธรรมผ่าน มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

  ก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุน 7,281  7,281 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธเ์พื่อการ   มลูค่ายตุิธรรมผ่าน    

   บริหารความเสี่ยงของธนาคาร  - ก าไรหรือขาดทุน 50  42 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 77,353  77,428 

หนีส้ินทางการเงินอื่น  - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 11,523  11,481 

รวมหนีส้ินทางการเงิน    835,297  835,322 

 
3.1.2 การดอ้ยค่า  

 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ในขณะท่ีเดิม
ธนาคารและบริษัทย่อยประมาณการค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูโดยการวิเคราะหป์ระวตัิการช าระหนี ้และการคาดการณเ์ก่ียวกบั
การช าระหนี ้ตลอดจนตามเกณฑข์ัน้ต ่าตามเกณฑต์ามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชด้ลุยพินิจ
ในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนัน้มีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้อย่างไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนัก ทัง้นี ้การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ได้วัด
มลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนซึ่งไดแ้ก่ สินทรพัยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารหนี ้ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า สญัญาค า้
ประกนัทางการเงินท่ีออกและภาระผกูพนัวงเงินสินเชื่อ  แต่ไม่รวมเงินลงทนุในตราสารทนุ 

 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม    1 มกราคม 

 2562  วดัมลูค่าใหม่  2563 
 (ลา้นบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินทีอ่ยู่ภายใต้ขอบเขตการด้อยค่า      

   ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่9      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 210  (146)  64 
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน      
   ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นและราคาทุนตดัจ าหน่าย    53  58  111 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 45,477  (1,054)  44,423 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น 354  (9)  345 
ภาระผกูพนัท่ีจะใหส้ินเชื่อและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 338  1,151  1,489 
รวม 46,432  -  46,432 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม    1 มกราคม 

 2562  วดัมลูค่าใหม่  2563 

 (ลา้นบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินทีอ่ยู่ภายใต้ขอบเขตการด้อยค่า      

   ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่9      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 61  (23)  38 

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน      

   ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น    53  20  73 

เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 25,409  (768)  24,641 

สินทรพัยท์างการเงินอื่น 299  6  305 

ภาระผกูพนัท่ีจะใหส้ินเชื่อและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 338  765  1,103 

รวม 26,160  -  26,160 
 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า 
(TFRS 16) เป็นครัง้แรกกับสญัญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เรื่อง สญัญาเช่า (TAS 17) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เรื่อง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ย
วิธีปรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 
เดิมธนาคารและบริษัทย่อยในฐานะผูเ้ช่าจะรบัรูร้ายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 ธนาคารและบริษัทย่อยไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หาก
สญัญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า ธนาคารและบริษัทย่อยจะปันส่วนสิ่งตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคา
ขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละหนีส้ินตาม
สญัญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูค้่าเสื่อม
ราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 

 
ตารางต่อไปนีแ้สดงการวดัมลูค่าหนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 
 (ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,429  1,272 
ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการส าหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้ (40)  - 
ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการส าหรบัสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า (77)  - 
สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสญัญาเช่าท่ีมีความ    
   แน่นอนอย่างสมเหตสุมผลว่าจะไดใ้ชส้ิทธิ 20  - 
 3,332  1,272 
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (75)  (29) 
หนีส้ินตามสัญญาเช่าทีรั่บรู้ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 3,257  1,243 

    
อตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (รอ้ยละต่อปี) 1.71  1.68 
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4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีน าเสนอดังต่อไปนีไ้ดถื้อปฏิบัติโดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวน้ตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นหมายเหตขุอ้ 3 
 

4.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย (รวมกนัเรียกว่า “ธนาคารและบริษัทย่อย”) 
 
การรวมธุรกิจ  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกบญัชีส  าหรบัการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยงัธนาคารและบริษัทย่อย ยกเวน้ใน
กรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 
วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบุเก่ียวกับการโอนอ านาจ
ควบคมุจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชด้ลุยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซือ้โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหซ้ึ่งรวมถึงการรบัรูจ้  านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุในผูถู้กซือ้หกัดว้ยมลูค่าสทุธิ (มลูค่ายตุิธรรม) ของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมาซึ่งวดัมลูค่า ณ วันท่ีซือ้ 
ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุติธรรมรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวัดดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ท่ีโอนไป หนีส้ินท่ีธนาคารและบริษัทย่อยก่อขึน้เพื่อจ่ายช าระให้แก่  
เจา้ของเดิมและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยธนาคารและบริษัทย่อย  ทัง้นีส้ิ่งตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมลูค่ายุติธรรม
ของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้   
 
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของธนาคารท่ีถูกซือ้ท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเ้ป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึน้จาก
เหตกุารณใ์นอดีต และสามารถวดัมลูค่ายตุิธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ของธนาคารและบริษัทย่อยท่ี เกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าท่ีปรกึษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดขึน้ 
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั  
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการดงักล่าวผูซ้ือ้ตอ้งรบัรู ้
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของธุรกิจท่ีถูกซือ้ดว้ยมลูค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล าดบัสงูสดุ ณ  
วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมลูค่าสินทรพัยส์ุทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามารวมดงักล่าวกับค่าตอบแทนท่ีจ่ายรบัรูเ้ป็นส่วนเกินหรือ
ส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันในส่วนของเจา้ของ รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม
เมื่อมีการขายเงินลงทนุหรือเลิกกิจการในธุรกิจท่ีซือ้  
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ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซือ้จะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ือ้นับตัง้แต่วันท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวันท่ี
ธุรกิจเหล่านัน้อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า จนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุ 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึน้เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้น และมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนของธนาคารและบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุม
จนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุลง  
 
งบการเงินของบริษัทย่อยไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส  าคญัเช่นเดียวกันกับของธนาคาร 

 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 
 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ ธนาคารและบริษัทย่อยวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าจาก  
ผูถ้กูซือ้ 
 
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยของธนาคารและบริษัทย่อยท่ีไม่ท าใหธ้นาคารสญูเสียอ านาจการควบคุมจะบันทึกบัญชี
โดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสยีการควบคมุ  
 
เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยสญูเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ธนาคารตดัรายการสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของบริษัทย่อยนัน้ออก รวมถึง
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทย่อยนัน้ ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิด ขึน้จาก
การสญูเสียอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรม ณ วนัท่ีสญูเสียอ านาจควบคมุ  
 
ส่วนไดเ้สยีในเงนิลงทนุทีบ่นัทกึตามวธิีส่วนไดเ้สีย  
 
ส่วนไดเ้สียของธนาคารและบริษัทย่อยในเงินลงทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่ม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคมุหรือควบคมุรว่มในนโยบาย 
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ส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย  โดยรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกดว้ยราคาทุนซึ่งรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ 
ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นของเงินลงทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของ
ธนาคารและบริษัทย่อย จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันท่ีธนาคารและบริษัทย่อยสญูเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ 
หรือการควบคมุรว่ม 
 
การตดัรายการในงบการเงนิรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในธนาคารและบริษัทย่อยท่ีเป็นสาระส าคญั รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้
จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการภายในธนาคารและบริษัทย่อย ถูกตดัรายการในการจัดท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันถูกตดัรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีธนาคารและบริษัท
ย่อยมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริงถูกตัดรายการในลกัษณะเดียวกับก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริง แต่
เท่าท่ีเมื่อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน้ 
 
งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของส านักงานใหญ่ สาขาทัง้ในและต่างประเทศ และบริษัทย่อยของธนาคาร โดยไดต้ดัรายการ
คา้และยอดคงเหลือระหว่างกนัออกแลว้ 
 

4.2 เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในธนาคารและบริษัทย่อยโดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด า เนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยนอา้งอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบนัทึกตามเกณฑร์าคาทนุเดิม แปลงค่าเป็น
สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จากการแปลงค่าใหร้บัรูเ้ป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น อย่างไรก็ตามผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จากการแปลงค่าของรายการเหล่านีต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  
 

- เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีเลือกใหว้ดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563)  

- หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดในการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศซึ่งการป้องกันความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

- การเขา้เงื่อนไขการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดซึ่งการป้องกนัความเสี่ยงมีประสิทธิผล (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 
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หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีรายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
ของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
งบการเงินของสาขาต่างประเทศของธนาคารแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแ ห่ง
ประเทศไทย ณ วันท่ีรายงาน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบันทึกไวใ้นส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จนกว่าจะมีการเลิกกิจการของสาขา  
 

4.3  เงินสด 
 

เงินสด รวมถึงเงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ 

 
4.4 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
4.4.1 นโยบายการบัญชีทีใ่ช้ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 

 
เครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (สินทรพัย)์                
ตราสารอนพุนัธ ์เงินลงทนุในตราสารหนี ้เงินลงทนุในตราสารทนุ เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้เงินรบัฝาก รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (หนีส้ิน) หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม และสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินอื่น 

 
4.4.1.1 การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าเมือ่เริ่มแรก  

 
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินอื่น (ซึ่งรวมถึงการซือ้และการขาย
สินทรพัยท์างการเงินตามวิธีปกติ) ณ วนัท่ีซือ้ขาย (วิธี trade date) ซึ่งเป็นวนัท่ีธนาคารและบริษัทย่อยไดเ้ขา้มา
เป็นคู่สญัญาของเครื่องมือดงักล่าว ยกเวน้เงินลงทนุในตราสารหนี ้รบัรู ้ณ วนัท่ีช าระราคา (วิธี settlement date) 

 
สินทรพัยท์างการเงินหรือหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวดัมลูค่าเมื่อ
เริ่มแรกดว้ยมลูค่ายตุิธรรมบวกตน้ทนุการท ารายการซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร 
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4.4.1.2 การตดัรายการออกจากบญัชี  
 

การตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกจากบญัชี  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื่อสิทธิตามสญัญาท่ีจะไดร้บักระแสเงินสด
จากสินทรพัยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรบักระแสเงินสดตามสญัญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัง้หมดของสินทรพัยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีธนาคารและ
บริษัทย่อยไม่ไดท้ัง้โอนหรือคงไวซ้ึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัง้หมดและไม่ไดค้งไว้
ซึ่งการควบคมุในสินทรพัยท์างการเงิน  
 
ในการตัดรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบัญชี ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย ์ (หรือ
มูลค่าตามบัญชีซึ่งจัดสรรให้แก่ส่วนของสินทรัพย์ท่ีจะมีการตัดรายการออกจากบัญชี) และผลรวมของ  (1) 
ผลตอบแทนท่ีจะไดร้บั (รวมถึงสินทรพัยใ์หม่ท่ีไดร้บัใด  ๆ หักดว้ยหนีส้ินใหม่ท่ีคาดการณ์ไว)้ และ (2) ก าไรหรือ
ขาดทนุสะสมท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ  
 
จ านวนก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัด
มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นจะไม่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตดัรายการหลกัทรพัยด์งักล่าว
ออกจากบญัชี ดอกเบีย้ใด ๆ ในสินทรพัยท์างการเงินท่ีโอนซึ่งเขา้เงื่อนไขการตดัรายการออกจากบญัชีซึ่งก่อใหเ้กิด
หรือยงัคงอยู่ในธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูเ้ป็นสินทรพัยห์รือหนีส้ินแยกต่างหาก  
 
การจาํหน่ายเงนิลงทนุ 
 
ส าหรบัเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ การค านวณตน้ทนุของเงินลงทนุท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทนุท่ียงัถือ
อยู่ใชวิ้ธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 
 
การตดัรายการหนีส้นิทางการเงนิออกจากบญัชี  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยตดัรายการหนีส้ินทางการเงินออกจากบญัชีเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญาสิน้สดุลง ยกเลิก 
หรือหมดอาย ุ 

 
4.4.1.3 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของเครือ่งมือทางการเงนิ 

 
การจดัประเภทรายการของสนิทรพัย์ทางการเงนิ  
 
ณ วันท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก สินทรพัยท์างการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ไดแ้ก่ การวัด
มูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ  
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สนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี ้
 

การจัดประเภทตราสารหนีซ้ึ่งรวมถึง เงินใหส้ินเชื่อ และเงินลงทุนในตราสารหนีจ้ะพิจารณาจากการประเมิน
โมเดลธุรกิจและการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้หรือไม่  

 

การประเมินโมเดลธุรกิจ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรพัยท์างการเงินโดยขอ้มลูที่ใชใ้นการพิจารณารวมถึง  
- นโยบายและวัตถุประสงคข์องสินทรัพย์ทางการเงินและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกับการรบัดอกเบีย้รบัตามสญัญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบีย้ 
การจบัคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรพัยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหนีส้ินท่ีใชส้ินทรพัยเ์หล่านัน้ในการจัดหา
เงินทนุ หรือรบัรูก้ระแสเงินสดผ่านการขายสินทรพัยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของสินทรพัยท์างการเงินและการรายงานใหผู้บ้ริหารของธนาคารและบริษัท
ย่อย 

- ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรพัยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดลธุรกิจ) 
และกลยทุธใ์นการบริหารจดัการความเสี่ยง และ 

- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณก์ารขายในอนาคต อย่างไรก็ตาม
ขอ้มลูเก่ียวกับการขายนัน้ไม่น ามาพิจารณาแยกต่างหากแต่เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินภาพรวมของวิธีการ
บริหารจดัการสินทรพัยใ์หร้ะบวุตัถปุระสงคท่ี์ไดต้ัง้ไวแ้ละวิธีการใหไ้ดม้าซึ่งกระแสเงินสด 

 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้ หรือมีการจัดการและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรม ถูกวัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เนื่องจากไม่ไดถื้อครองเพื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา หรือไม่ถือครองแบบ
สองวตัถปุระสงคค์ือเพื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขายสินทรพัยท์างการเงิน  
 

การประเมินว่ากระแสเงนิสดตามสญัญาเป็นการจ่ายเพยีงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงนิตน้หรือไม่  
 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี ้ยจากยอดคงเหลือของ  
เงินตน้หรือไม่ ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาขอ้ก าหนดตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินว่าสินทรพัยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้ก าหนดตามสญัญาท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจ านวน
เงินของกระแสเงินสดตามสญัญาซึ่งอาจท าใหไ้ม่เขา้เงื่อนไข ในการประเมิน ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาถึง  

- เหตกุารณท่ี์อาจเกิดขึน้ซึ่งเป็นเหตใุหม้ีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- ลกัษณะการปรบัมลูค่าทางการเงิน 

- เงื่อนไขเมื่อสิทธิเรียกรอ้งของธนาคารและบริษัทย่อยถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรพัยต์ามท่ีก าหนด 
(เช่น สินทรพัยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบีย้) และ 

- ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของมลูค่าเงินตามเวลา (เช่น ระยะเวลาการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่) 
 

จากการประเมินโมเดลธุรกิจและกระแสเงินสดตามสญัญาสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนีข้องธนาคาร
และบริษัทย่อยมีการจดัประเภทและวดัมลูค่าสามประเภทดงันี ้
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การวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 
 

ตราสารหนีท่ี้ไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หากเขา้เงื่อนไขทัง้สองขอ้ดงัต่อไปนี ้
-  ถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา และ 
-  ข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ตราสารหนีท่ี้ถูกวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายวดัมลูค่าเริ่มแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท าธุรกรรม
ทางตรงท่ีเพิ่มขึน้และภายหลงัตดัจ าหน่ายตน้ทุนตามวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง  ปรบัปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า รายไดด้อกเบีย้ ก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูใ้นก าไรหรือ
ขาดทนุ ก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

 

การวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 
 

ตราสารหนีท่ี้ไม่ไดถ้กูก าหนดใหว้ดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุจะถูกวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไดห้ากเขา้เงื่อนไขทัง้สองขอ้ดงัต่อไปนี ้ 

- ถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขาย
สินทรพัยท์างการเงิน และ 

- ข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรพัยเ์หล่านีว้ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรม รายไดด้อกเบีย้ค านวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ก าไรและขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนและ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูใ้นก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
เมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชี ก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทนุ 
 

การวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุ 
 

นอกจากสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายและสินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารหนีท่ี้วดัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี้
จะวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
 

ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเลือกใหส้ินทรพัยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดใน
การวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใหว้ดัมลูค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมีนัยส าคญัซึ่งอาจเ กิดขึน้ ซึ่ง
เมื่อเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
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ส าหรบัตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนสินทรพัยเ์หล่านีว้ัดมลูค่าในภายหลังด้วย
มลูค่ายตุิธรรม ก าไรและขาดทนุสทุธิรวมถึงรายไดด้อกเบีย้บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารทนุ 
 

ตราสารทนุซึ่งรวมถึงเงินลงทนุในตราสารทนุวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม  
 

ตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเลือกเป็นรายเงินลงทุนใหแ้สดงการ เปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นโดยเมื่อเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 

นอกจากตราสารทุนท่ีเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารทนุวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  
 

ส าหรบัตราสารทุนท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรพัยเ์หล่านีว้ัดมลูค่าในภายหลังด้วย
มลูค่ายตุิธรรม ก าไรและขาดทนุสทุธิรวมถึงเงินปันผลรบับนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ 
 

ส าหรับตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  สินทรัพย์เหล่านีว้ัดมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรม เงินปันผลรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทนุ
ของเงินลงทุน ก าไรและขาดทุนสทุธิอื่นรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทนุ 

 

การจดัประเภทรายการใหม่ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
 

สินทรพัยท์างการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก เวน้แต่ในภายหลัง
ธนาคารและบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการจดัการสินทรพัยท์างการเงิน 
 

การจดัประเภทรายการของหนีส้นิทางการเงนิ  
 

ณ วันท่ีรับรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก เครื่องมือทางการเงินถูกจัดประเภทเป็นหนีส้ินทางการเงินตามเนือ้หาของ
ขอ้ตกลงตามสญัญา 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทหนีส้ินทางการเงินทั้งหมด ยกเวน้ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค า้
ประกนัทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายหรือวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยก าหนดใหห้นีส้ินทางการเงินบางรายการวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
ภายใตส้ถานการณใ์ดสถานการณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้  

- หนีส้ินมีการบริหาร ประเมินผลการด าเนินงานและมีการน าเสนอเป็นการภายในดว้ยเกณฑม์ลูค่ายตุิธรรม หรือ  

- การก าหนดดงักล่าวขจดัหรือลดการจบัคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบญัชีอย่างมีนยัส าคญัท่ีอาจเกิดขึน้  
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หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวัดมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรบัรูก้  าไรและขาดทุนสทุธิ  รวมถึงดอกเบีย้จ่ายในก าไร
หรือขาดทนุ 
 

หนีส้ินทางการเงินท่ีถูกวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายดว้ยวิธี
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ดอกเบีย้จ่ายและก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  ก าไรหรือ
ขาดทนุท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

 

4.4.1.4 การรบัรูด้อกเบีย้ 
 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้ริง  
 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบีย้รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงคือ
อตัราท่ีใชค้ิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรบัเงินในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไวข้องเครื่องมือทาง
การเงินของมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน หรือ ราคาทนุตดัจ าหน่ายของหนีส้ินทางการเงิน 
 

ในการค านวณอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงส  าหรบัเครื่องมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ย
ค่าดา้นเครดิตธนาคารและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญา
ทัง้หมดของเครื่องมือทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

 

การค านวณอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงไดร้วมตน้ทุนการท ารายการและค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นองคป์ระกอบของอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการไดม้าหรือออกสินทรพัย์
ทางการเงินหรือหนีส้ินทางการเงิน 
 

มลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน คือ ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงินก่อนปรบัปรุง
ดว้ยค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 
 

การคาํนวณรายไดด้อกเบีย้และค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 
 

อตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนีส้ินทางการเงินค านวณเมื่อรบัรูร้ายการสินทรพัยท์างการ
เงินหรือหนีส้ินทางการเงินเมื่อเริ่มแรก ในการค านวณรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงจะ
น ามาใชก้ับมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัย ์(เมื่อสินทรพัยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาตดัจ าหน่าย
ของหนีส้ิน 
 

อย่างไรก็ตามส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก รายไดด้อกเบีย้
จะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงกับราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงิน หากสินทรพัยไ์ม่มี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบีย้จะเปลี่ยนกลบัไปค านวณจากมลูค่าตามบญัชีขั้นตน้
ของสินทรพัย ์ 

 
 



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

 38 

4.4.1.5 การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ  
 

 การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
 

 หากเงื่อนไขในสินทรพัยท์างการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไป ธนาคารและบริษัทย่อยจะประเมินว่ากระแสเงินสดของ
สินทรพัยท่ี์เปลี่ยนแปลงไปต่างจากเดิมอย่างมีนยัส าคญัหรือไม่ 
 

 หากกระแสเงินสดแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั สิทธิตามสญัญาของกระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงินเดิมถือว่า
หมดอายุไป ในกรณีดังกล่าว สินทรพัยท์างการเงินเดิมจะมีการตดัรายการออกจากบัญชีและรบัรูส้ินทรพัยท์าง
การเงินใหม่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการท่ีเขา้เงื่อนไข  
 

หากการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่ส่งผลต่อการตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงินออกจากบัญชี ธนาคารและบริษัทย่อยจะ
ค านวณมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ใหม่โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงเดิมของสินทรพัยแ์ละปรบัปรุงผลก าไรขาดทุนของ
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในก าไรหรือขาดทนุ ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัราดอกเบีย้
ท่ีแทจ้ริงเดิมท่ีใชใ้นการค านวณก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงตอ้งมีการปรบัปรุงใหส้ะทอ้นขอ้ก าหนดของ
ตลาดในปัจจบุนั ณ เวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตน้ทนุหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเกิดขึน้และค่าธรรมเนียมท่ีไดร้บัเป็น
ส่วนหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและตดัจ าหน่ายตลอดอายท่ีุเหลืออยู่ของสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้เน่ืองจากผู้กู้ประสบปัญหาทางการเงิน ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงจะ  
แสดงรวมกับผลขาดทุนจากการด้อยค่า ส  าหรับกรณีอื่นนั้นแสดงเป็นดอกเบีย้รับซึ่งค านวณโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง  
 

4.4.1.6 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ  
      

ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัสินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและไม่มีการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้  
    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณอย่างปราศจากอคติ ค านึงถึงค่าความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนักซึ่ง
พิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ มูลค่าเงินตามเวลา และข้อมูลสนับสนุนท่ีมีความ
สมเหตสุมผลทัง้หมด ซึ่งรวมถึงการพยากรณส์ภาวะเศรษฐกิจไปในอนาคต 
 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้วดัมลูค่าดงันี ้

- สินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ วนัท่ีรายงาน วดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ด้วย
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมด (เช่น ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญา และ
กระแสเงินสดที่ธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะไดร้บั) 
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- สินทรพัยท์างการเงินท่ีดอ้ยค่าด้านเครดิต ณ วันท่ีรายงาน วัดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ด้วย
มลูค่าส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้และมลูค่าปัจจุบนัของการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต 

- ภาระผูกพนัวงเงินสินเชื่อท่ียังไม่ไดเ้บิกใช ้วดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ดว้ยมูลค่าปัจจุบันของ
ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาท่ีมีต่อธนาคารและบริษัทย่อยในกรณีท่ีภาระผกูพนัดงักล่าวถกูเบิกใช ้
และกระแสเงินสดที่ธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะไดร้บั และ 

- สญัญาค า้ประกันทางการเงิน วดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ดว้ยประมาณการจ่ายเงินชดเชยท่ี
คาดว่าจะจ่ายใหผู้ถื้อสญัญาหกัดว้ยจ านวนเงินท่ีธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะไดร้บัคืน 

 

ประมาณการของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดร้บัค านวณโดยเป็นผลคูณของค่าความน่าจะเป็นของการปฏิบตัิผิด
สญัญา (PD - Probability of default) กับรอ้ยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อมีการปฏิบตัิผิดสญัญาต่อ
ยอดหนี ้(LGD - Loss given default) และประมาณการยอดหนีเ้มื่อมีการปฎิบตัิผิดสญัญา (EAD - Exposure at 
the time of default) 

 

การจดัชัน้ 
 

ในการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จะมีการจัดประเภทสินทรพัยท์างการเงินเป็น 3 ชั้นทุกวันท่ี
รายงาน ทัง้นีส้ินทรพัยท์างการเงินสามารถเปลี่ยนแปลงระดบัชัน้ไดต้ลอดอายุของสินทรพัยท์างการเงิน ตามการ
เปลี่ยนแปลงในคณุภาพของสินเชื่อนบัจากวนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก ดงัต่อไปนี ้

 

- ชัน้ท่ี 1 สินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต  
 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้ของความเสี่ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยส าคญันับจากวนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อ
เริ่มแรก (ไม่เขา้เงื่อนไขของชัน้ท่ี 2 และชัน้ท่ี 3) หรือเป็นเงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้พิจารณาว่ามีความเสี่ยงดา้น
เครดิตต ่า ณ วันท่ีรายงาน ทั้งนีไ้ม่รวมสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อก าเนิด 
(POCI) ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้รบัรูต้ามผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 
12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนขา้งหนา้เป็นส่วนหน่ึงของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุซึ่งเป็นผลจากเหตกุารณก์ารผิดนดัช าระหนีข้องเครื่องมือทางการเงินท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 
  

- ชัน้ท่ี 2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต 
 

เมื่อสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตนับจากวนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อ
เริ่มแรก  ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้รบัรูโ้ดยการประมาณการความเป็นไปได้ท่ีจะ
เกิดการผิดนัดตลอดอายุของสินทรพัยท์างการเงิน ( lifetime ECL) โดยการพิจารณาความมีนัยส าคญัของการ
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตนัน้พิจารณาจากปัจจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ สินทรพัย์
ทางการเงินท่ีเกินก าหนดช าระเท่ากับหรือมากกว่า 30 วนัแต่ยงัไม่เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกพิจารณาว่า
มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต 
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- ชัน้ท่ี 3 สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือผิดนดัช าระคือสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีค้างช าระเงินตน้และ/
หรือดอกเบีย้เท่ากับหรือมากกว่า 90 วัน นอกจากนีส้ินทรพัยท์างการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตเมื่อลูกหนีม้ีความเป็นไปไดท่ี้จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดเ้มื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตกุารณท่ี์ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต พิจารณาจากผลต่าง
ระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทั้งหมดท่ีคาดว่าจะได้รับในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการถือครอง
หลกัประกัน การคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินนัน้ และมลูค่าตามบัญชี
ขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงินก่อนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 

การปรบัปรุงความเสีย่งดา้นเครดติ 
 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีอยู่ชั้นท่ี 2 สามารถโอนกลับไปยังชั้นท่ี 1 ไดเ้มื่อพิจารณาแลว้ว่าไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตอีกต่อไป 
 

เมื่อการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงดา้นเครดิตถูกพิจารณาโดยใชเ้กณฑเ์ชิงปริมาณ เครื่องมือทาง
การเงินจะถูกโอนกลบัไปยงัชัน้ท่ี 1 โดยอตัโนมตัิเมื่อไม่พบการปฏิบตัิผิดสญัญาเดิมอย่างมีนัยส าคญัอีกต่อไป ใน
กรณีท่ีเครื่องมือทางการเงินถูกโอนไปยงัชัน้ท่ี 2 เน่ืองจากการประเมินดว้ยปัจจัยเชิงคุณภาพ เหตุปัจจัยคุณภาพ
ดงักล่าวตอ้งหมดไปจึงจะจัดประเภทรายการใหม่เป็นชัน้ท่ี 1 รวมถึงในกรณีท่ีผูบ้ริหารสั่งการใหเ้ครื่องมือทางการ
เงินจดัประเภทเป็นชัน้ท่ี 2 ซึ่งตอ้งมีการด าเนินการแกไ้ขก่อนท่ีจะจดัประเภทรายการเงินใหส้ินเชื่อใหม่เป็นชัน้ท่ี 1 
 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีอยู่ในชัน้ท่ี 3 จะถกูโอนไปชัน้ท่ี 2 ก็ต่อเมื่อพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 

การแสดงรายการค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ  
- สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย หกัจากมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัย ์  

- ภาระผกูพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญาการค า้ประกนัทางการเงิน โดยทั่วไปแสดงเป็นประมาณการหนีส้ิน  

- สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ไม่มีการรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนในงบแสดง
ฐานะการเงินเนื่องจากมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้จะรบัรูผ้่านก าไรขาดทนุ 

 

4.4.1.7 อนพุนัธ์ทีถื่อไวเ้พือ่การบริหารความเสีย่งและการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 
 

อนุพันธ์ท่ีถือไวเ้พื่อการบริหารความเสี่ยงรวมถึงสินทรพัยอ์นุพันธ์และหนีส้ินอนุพันธ์ทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ัดประเภท
รายการเป็นสินทรพัยห์รือหนีส้ินเพื่อคา้ อนพุนัธท่ี์ถือไวโ้ดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการบริหารความเสี่ยงจะถกูวดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ธนาคารและบริษัทย่อยก าหนดใหบ้างอนุพันธ์ท่ีถือไวเ้พื่อการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงินท่ีไม่ใช่
อนพุนัธเ์ป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเสี่ยงส าหรบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงท่ีเขา้เงื่อนไข ณ 
วันเริ่มตน้ท่ีก าหนดใหม้ีการป้องกันความเสี่ยง ธนาคารและบริษัทย่อยไดจ้ัดท าเอกสารท่ีระบุถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเครื่องมือท่ีใชใ้นการป้องกันความเสี่ยงและรายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงวัตถุประสงคใ์นการ
บริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยงรวมถึงวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลในการ
ป้องกันความเสี่ยง ธนาคารและบริษัทย่อยท าการประเมินทัง้เมื่อเริ่มตน้ความสมัพนัธข์องการป้องกันความเสี่ยง
และประเมินอย่างต่อเน่ืองว่าเครื่องมือท่ีใชใ้นการป้องกันความเสี่ยงท่ีคาดการณไ์วม้ีประสิทธิผลในการหักกลบ
การเปลี่ยนแปลงของมลูค่ายุติธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง
ในระหว่างช่วงเวลาท่ีก าหนดใหม้ีการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ และผลของการป้องกันความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จริงแต่
ละครัง้อยู่ในช่วงท่ีก าหนดไวห้รือไม่ การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของรายการท่ีคาดการณ ์ธนาคารและ
บริษัทย่อยท าการประเมินว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีรายการท่ีคาดการณจ์ะเกิดขึน้และแสดงฐานะเปิดต่อ
ความผนัผวนของกระแสเงินสดที่ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทนุ 
 

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงมีดงันี ้
 

การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายตุธิรรม 
 

เมื่ออนพุนัธถ์กูก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการป้องกันความเสี่ยงส าหรบัป้องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีรบัรู ้หรือภาระผกูพนัของธนาคารและบริษัทย่อยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ก าไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของอนุพนัธจ์ะรบัรูท้นัทีในก าไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมของรายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากความเสี่ยงท่ีไดร้บัการป้องกันจะรบัรูใ้นก าไรหรือ
ขาดทนุ หากรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหรือราคาทนุตดัจ าหน่ายใหป้รบัปรุงกบัมลูค่า
ตามบญัชี  
 

หากอนุพนัธท่ี์ใชใ้นการป้องกันความเสี่ยงครบก าหนดตามสญัญา ถูกขาย ถูกยกเลิก ถูกใชส้ิทธิ หรือการป้องกัน
ความเสี่ยงไม่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมอีกต่อไป หรือยกเลิกการก าหนดให้มี         
การป้องกนัความเสี่ยง การบญัชีป้องกันความเสี่ยงจะถกูยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 
 

การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 
 

เมื่ออนพุนัธถ์กูก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการป้องกันความเสี่ยงส าหรบัป้องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสเงินสดท่ีเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีรบัรู ้หรือรายการคาดการณท่ี์มี
ความเป็นไปไดใ้นระดบัสงูซึ่งส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมลูค่า
ยุติธรรมของอนุพันธ์จะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็นส ารองการป้องกันความเสี่ยงในส่วนของ
เจา้ของ ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของอนุพนัธจ์ะรบัรูท้นัทีในก าไรหรือขาดทนุ  
จ านวนเงินท่ีรบัรูใ้นส ารองการป้องกันความเสี่ยงจะถูกจัดประเภทรายการใหม่จากก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการในงวดเดียวกันกับกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกัน
ความเสี่ยงกระทบก าไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในบรรทัดเดียวกันในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

 42 

หากอนุพนัธท่ี์ใชใ้นการป้องกันความเสี่ยงครบก าหนดตามสญัญา ถูกขาย ถูกยกเลิก ถูกใชส้ิทธิ หรือการป้องกัน
ความเสี่ยงไม่เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดอีกต่อไป หรือยกเลิกการก าหนดให้มี           
การป้องกนัความเสี่ยง การบญัชีป้องกนัความเสี่ยงจะถกูยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 
 

หากกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงมีการคาดการณว่์าจะไม่เกิดขึน้อีกต่อไป ธนาคารและบริษัทย่อยจะ
โอนรายการส ารองการป้องกันความเสี่ยงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นไปยงัก าไรหรือขาดทุน ส าหรบัความสมัพนัธ์
ของการป้องกันความเสี่ยงท่ียกเลิก หากกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงยังคงคาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้        
ผลสะสมในส ารองการป้องกันความเสี่ยงจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่จนกว่ากระแสเงินสดท่ีมีการป้องกัน
ความเสี่ยงจะกระทบก าไรหรือขาดทุน หากกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงคาดการณ์ว่าจะกระทบก าไร
หรือขาดทนุในหลายรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารและบริษัทย่อยจะโอนส ารองการป้องกนัความเสี่ยงจากก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไปยงัก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรง  

 

การป้องกนัความเสีย่งทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่ายตุธิรรมของอนพุนัธ์ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูร้ายการท่ีถูกป้องกันความเสี่ยงตามเกณฑค์งคา้ง อนุพนัธท่ี์ใชป้้องกันความเสี่ยงจะ
รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

ตราสารทางการเงนิแบบผสม  
 

อนุพันธ์อาจแฝงอยู่ในขอ้ก าหนดของอีกสัญญาหน่ึง (สัญญาหลัก) ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกบัญชีส  าหรบั
อนพุนัธแ์ฝงดงักล่าวแยกต่างหากจากสญัญาหลกัเมื่อ  

- สญัญาหลกัไม่ใช่สินทรพัยท่ี์อยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  

- สญัญาหลกัไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  

- ขอ้ก าหนดของอนพุนัธแ์ฝงนัน้เขา้ค านิยามของอนพุนัธซ์ึ่งท าเป็นสญัญาแยกต่างหาก  

- ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพนัธแ์ฝงไม่มีความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิดกับลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ
และความเสี่ยงของสญัญาหลกั 

 

อนุพนัธแ์ฝงท่ีแยกออกจากสญัญาหลักวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม โดยผลต่างจากมลูค่ายุติธรรมรบัรูเ้ขา้ก าไร
หรือขาดทุน เวน้แต่เป็นส่วนหน่ึงของกระแสเงินสดหรือเงินลงทุนสุทธิท่ีเขา้เงื่อนไขความสัมพันธ์ในการป้องกัน
ความเสี่ยง  

 

4.4.2 นโยบายการบัญชีทีใ่ช้ก่อนวันที ่1 มกราคม 2563  
 

4.4.2.1 เงนิใหส้นิเชือ่ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีแสดงยอดเงินตน้รวมดอกเบีย้คา้งรบั ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีในรายท่ีไดม้ีหนังสือบอกกล่าวแจง้ไป
และเงินใหส้ินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ ส่วนลดรบัล่วงหนา้ของเงินใหส้ินเชื่อท่ียงัไม่รบัรูเ้ป็นรายได ้
แสดงเป็นรายการหกัจากเงินใหส้ินเชื่อ 
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ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน แสดงมลูค่าตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงินคงคา้งสทุธิ
จากยอดคงเหลือของรายไดท้างการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ซึ่งแสดงสทุธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ี
เกิดขึน้เมื่อเริ่มแรกตามสญัญา 
 

4.4.2.2 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ 
 

การตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ ธปท. ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค่าเผื่อหนีส้งสัยจะ
สญูของเงินใหส้ินเชื่อประกอบดว้ย (ก) ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูในอตัรารอ้ยละขัน้ต ่าตามประกาศ ธปท. (ข) ค่าเผื่อ
หนีส้งสยัจะสญูส่วนท่ีเกินกว่าอตัราขัน้ต ่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลมุความเสียหายซึ่งไดเ้กิดขึน้แลว้แต่ยงั
ไม่ไดร้บัรายงาน และ (ค) ส  ารองส่วนเพิ่มเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและการจัดการบริหารหนีด้อ้ยคณุภาพ ทัง้นี ้
การค านวณค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูจะคิดค านวณจากยอดหนีค้งคา้งตามบญัชีหลงัหกัมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงิน
สดท่ีคาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากลกูหนีห้รือมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากการ
จ าหน่ายหลกัประกนัซึ่งเป็นไปตามวิธีการของประกาศ ธปท. 
 

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญส่วนท่ีเกินกว่าอัตรารอ้ยละขั้นต ่าตามประกาศ ธปท. เพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งได้
เกิดขึน้แลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัรายงานพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทสินเชื่อ ส่วนสญูเสียในอดีต ความเสี่ยง
ดา้นเครดิตของลกูหนี ้และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ และส ารองส่วนเพิ่มพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดจ้ากหลกัประกัน และแผนการบริหารจัดการหนี ้
เป็นตน้ 
 

ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้เพิ่มถือเป็นค่าใชจ้่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ธนาคารและบริษัทย่อยตดัหนีสู้ญ
กับค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถเรียกหนีค้ืนไดแ้ละหนีส้ญูไดร้บัคืน  (ส่วนของเงิน
ตน้) จะบนัทึกบญัชีเพิ่มค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 
 

บริษัทย่อยท่ีด าเนินงานธุรกิจธนาคารกันเงินส ารองส าหรบัลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนบุคคลเป็นกลุ่มลูกหนี้  
(Collective Approach) ตามการจัดกลุ่มลกูหนีท่ี้มีความเสี่ยงลกัษณะเดียวกัน โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจาก
ประสบการณ์ในอดีตซึ่งค านวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหนีจ้ะผิดนัดช าระหนี ้(Probability of default) และ
รอ้ยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อลูกหนีผ้ิดนัดช าระหนีต้่อยอดหนี ้ (Loss given default) นอกจากนี ้
บริษัทย่อยไดพ้ิจารณากันส ารองเพิ่มเติมโดยค านึงถึงผลสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้เพิ่มเติมจากปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี
อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้ โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
ค านวณนีไ้ดม้ีการสอบทานรายละเอียดและทบทวนความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
 

4.4.2.3 การปรบัโครงสรา้งหนีท้ีม่ีปัญหา 
 

แนวทางการปรับโครงสรา้งหนีท่ี้มีปัญหามีหลายวิธีคือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี ้การลดยอดหนี ้        
การขายทรพัยช์ าระหนี ้การโอนทรพัยช์ าระหนีห้รือการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี ้ธนาคารไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ก าหนดใหธ้นาคารพิจารณาเลือกใชวิ้ธีหลกัประกันเพื่อค านวณส่วนสญูเสียและ/หรือใชม้ลูค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้บัในอนาคต โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตลาดในการคิดลด ณ วนัท่ีปรบัโครงสรา้งหนีเ้พื่อค านวณ
มลูค่ายตุิธรรมและบนัทึกรายการขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหนีไ้วใ้นก าไรหรือขาดทนุ ณ วนัท่ีปรบัโครงสรา้งหนี ้
 
การลดยอดหนี ้การขายทรพัยช์ าระหนี ้การโอนทรพัยช์ าระหนี ้หรือการแปลงหนีเ้ป็นทุนอาจท าใหเ้กิดผลขาดทุน
จากการลดเงินตน้และดอกเบีย้คา้งรบั ธนาคารบนัทึกบญัชีรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทนุทัง้จ านวน 
 
ส าหรบัการโอนสินทรพัยช์ าระหนี ้หรือการแปลงหนีเ้ป็นทนุเพื่อช าระหนีต้ามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีน้ัน้ ธนาคาร
บนัทึกบญัชีสินทรพัยห์รือส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บัโอนมาดว้ยมลูค่ายุติธรรมหักดว้ยประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย 
แต่ตอ้งไม่สงูกว่าเงินลงทุนในลกูหนีบ้วกดอกเบีย้ท่ีเจา้หนี้มีสิทธิไดร้บัตามกฎหมาย ก าไรหรือขาดทุนรบัรูใ้นก าไร
หรือขาดทนุ ณ วนัโอน ทัง้นีเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การบญัชีสาํหรบัการ
ปรบัโครงสรา้งหนีท้ีม่ีปัญหา 
 
ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งหนีท่ี้มีปัญหา ธนาคารค านวณมลูค่ายุติธรรมของหนีใ้หม่โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้คิดลด
ดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงิน และปรบัปรุงบญัชีค่าเผื่อการปรบัมลูค่า เมื่อมลูค่ายุติธรรมของหนีเ้ปลี่ยนแปลงไป 
การค านวณมลูค่ายุติธรรมของหนีใ้หม่ ณ วนัท่ีในงบการเงินจะค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยการปรบัปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรบัมลูค่าตอ้งไม่ท าใหร้าคาตามบัญชีของ
ลกูหนีส้งูกว่าเงินใหส้ินเชื่อ 

 

4.4.2.4 อนพุนัธ์ 
 

อนพุนัธม์ีวิธีการรบัรูร้ายการดงันี ้
 
อนพุนัธเ์พื่อคา้จะถูกบนัทึกบญัชีเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรม ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการท ารายการดงักล่าวบันทึก
ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้ การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครัง้แรกใชมู้ลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัมลูค่าใหม่ใหเ้ป็นมลูค่ายตุิธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุทนัที 
 

อนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเสี่ยง ธนาคารรบัรูก้  าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของอนุพนัธ์ให้
สอดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายไดห้รือค่าใชจ้่ายของรายการท่ีถกูป้องกนัความเสี่ยง (Hedged Item) ดงันี ้
- กรณีธนาคารรบัรูร้ายการท่ีถูกป้องกันความเสี่ยงดว้ยมลูค่ายุติธรรม อนุพนัธท่ี์ใชป้้องกันความเสี่ยงจะรบัรูด้ว้ย
มลูค่ายตุิธรรม  

- กรณีธนาคารรบัรูร้ายการท่ีถูกป้องกันความเสี่ยงตามเกณฑค์งคา้ง อนุพนัธท่ี์ใชป้้องกันความเสี่ยงจะรบัรูต้าม
เกณฑค์งคา้ง 
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4.4.2.5 เงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
 

ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีถือไวเ้พื่อคา้ จัดประเภทเป็นเงินลงทุน
เพื่อคา้แสดงในมลูค่ายตุิธรรม โดยผลก าไรหรือขาดทนุรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ 
 
ตราสารหนีซ้ึ่งธนาคารและบริษัทย่อยตัง้ใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทนุท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลต่าง
ระหว่างราคาทนุท่ีซือ้มากับมลูค่าไถ่ถอนของตราสารหนีจ้ะถกูตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงตลอดอายุ
คงเหลือของตราสารหนี ้
 
ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตัง้ใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรบัรูม้ลูค่าในครัง้แรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มลูค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงิ น ตราต่างประเทศ
ของรายการท่ีเป็นตวัเงินจะถูกบันทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจาก
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ 
 
เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนท่ีไม่ใช่หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด (ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมีเงื่อนไข
การจ่ายผลตอบแทนในลกัษณะเดียวกันกบัตราสารหนี ้(ค) เงินลงทนุในตราสารทุนท่ีไดม้าจากการปรบัโครงสรา้ง
หนีห้รือ (ง) เงินลงทนุในกองทุนรวมท่ีไม่ไดถื้อเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จดัประเภทเป็นเงินลงทุน
ทั่วไปและแสดงมลูค่าในราคาทนุหกัค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
การรบัรูร้ายการ 
 
รายการซือ้ขายเงินลงทนุในตราสารหนีบ้นัทึก ณ วนัท่ีช าระราคา (Settlement date) 
รายการซือ้ขายเงินลงทนุในตราสารทนุบนัทึก ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ (Trade date) 
 
การจ าหน่ายเงินลงทนุ 
 
ส าหรบัเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ การค านวณตน้ทนุของเงินลงทนุท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทนุท่ียงัถือ
อยู่ใชวิ้ธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 
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4.4.2.6 ดอกเบีย้ 
 

รายไดด้อกเบีย้ 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเชื่อโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง ยกเวน้เงินใหส้ินเชื่อท่ีคา้งช าระ
เกิน 3 เดือน หรือถูกจัดชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสยัและสงสยัจะสญูตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 
รายไดด้อกเบีย้ของเงินใหส้ินเชื่อกลุ่มนีจ้ะถือเป็นรายได้เมื่อไดร้บัช าระและธนาคารและบริษัทย่อยจะบนัทึกบญัชี
ยกเลิกรายไดด้อกเบีย้คา้งรบัท่ีเคยรบัรูเ้ป็นรายไดไ้วแ้ลว้ทั้งหมด  ทั้งนีลู้กหนีท่ี้ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ลว้จะ
สามารถกลบัมารบัรูร้ายไดต้ามเกณฑค์งคา้งได ้เมื่อลกูหนีเ้ขา้เงื่อนไขทกุขอ้ ดงัต่อไปนี ้
 
1. เป็นเงินใหส้ินเชื่อจดัชัน้ปกติ 
2. ไม่มียอดดอกเบีย้คงคา้งและส่วนสญูเสียจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้
 
รายไดต้ามสัญญาเช่าซือ้และดอกเบีย้จากเงินลงทุนในตราสารหนีร้บัรูเ้ป็นรายไดด้ว้ยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง
ตลอดอายกุารถือครอง 
 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 
4.5 หลักทรัพย์ซือ้โดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซือ้คืน 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีการท าสญัญาซือ้หลักทรพัยโ์ดยมีสญัญาขายคืนหรือมีการท าสญัญาขายหลักทรพัยโ์ดยมีสญัญาซือ้คืน
โดยมีการก าหนดวัน และราคาที่แน่นอนในอนาคต จ านวนเงินที่จ่ายส าหรบัหลกัทรพัยซ์ือ้โดยมีสญัญาขายคืนในอนาคตแสดง
เป็นสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ดา้นสินทรพัย)์” หรือ “เงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี”้ ขึน้อยู่กับประเภทของคู่ค้า โดยหลกัทรพัยภ์ายใตส้ญัญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกัน ในขณะที่หลกัทรพัย์
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในอนาคตแสดงเป็นหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(ด้านหนีส้ิน)” หรือ “ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ” ขึน้อยู่กับประเภทของคู่ค้าดว้ยจ านวนเงินที่ไดร้บัมาจากการขาย
หลักทรพัยด์ังกล่าว โดยหลักทรพัย์ภายใตส้ญัญาซือ้คืนถือเป็นหลกัประกนั  
 
ผลต่างระหว่างราคาซือ้และราคาขายจะถูกรบัรูต้ามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายไดด้อกเบีย้หรือค่าใชจ้่ายดอกเบีย้
แลว้แต่กรณี 
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมลูค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  
 

ในกรณีท่ีธนาคารและบริษัทย่อยไดหุ้น้มาจากการปรบัโครงสรา้งหนีถ้ึงแมว่้าการไดม้าดงักล่าวจะท าใหธ้นาคารและบริษัทย่อยถือหุน้
เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 50 หรืออตัรารอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ของบริษัทดงักล่าว ธนาคารและบริษัทย่อยจะไม่ถือเงินลงทนุดงักล่าว
เป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มตามล าดบั  
 

ธนาคารและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีสัดส่วนการลงทุนเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 50 หรืออัตรารอ้ยละ 20 ของหน่วยท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ของกองทุนดงักล่าว เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามล าดบั เน่ืองจากธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีอ านาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานของกองทุนรวมดงักล่าวซึ่งอยู่ภายใตก้ารจัดการท่ีเป็นอิสระ
ของผูจ้ัดการกองทุนตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

4.7 ธุรกรรมการรับซือ้ต๋ัวเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าและธุรกรรมแฟ็กเตอร่ิง      
 

ธนาคารและบริษัทย่อยจดัประเภทธุรกรรมการรบัซือ้ตั๋วเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการคา้ (Trade finance) โดยการรบัซือ้ ซือ้ลด รบัช่วง
ซือ้ลดตราสารภายใตเ้ล็ตเตอรอ์อฟเครดิต และธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง  เป็นสินทรพัยโ์ดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของคู่สัญญาท่ี
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิไล่เบีย้ตามกฎหมาย กรณี ท่ีมีสถาบันการเงินอื่นรับรอง อาวัล หรือค า้ประกัน  จะจัดประเภทเป็น
สินทรพัยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (ดา้นสินทรพัย)์” และกรณีท่ีไม่มีสถาบันการเงินอื่นรบัรอง อาวัล 
หรือค า้ประกัน จะจัดประเภทเป็นสินทรพัยภ์ายใตบ้ญัชี “เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี”้ หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
(ดา้นสินทรพัย)์” ขึน้อยู่กบัประเภทธุรกิจของคู่สญัญา 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีจ่ายและภาระหนีต้ามตั๋วเงินเป็นส่วนลดรบัโดยจะแสดงเป็นรายการหัก
จาก “เงินใหส้ินเชื่อแก่ลูกหนี”้ หรือ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (ดา้นสินทรพัย)์” แลว้แต่กรณี และจะทยอยรบัรู ้
ส่วนลดรบัดงักล่าวเป็นรายไดด้อกเบีย้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาในการรบัซือ้ลดหรือรบัช่วงซือ้ลด 

 

4.8 ทรัพย์สินรอการขาย 
 

ทรพัยส์ินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้ป็น
ค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ ก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุเมื่อมีการจ าหน่าย 
 

ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณีท่ีได้มาจากการรับโอนช าระหนีจ้ากลูกหนี ้แสดงราคาทุนถือตามมูลค่ายุติธรรมหักด้วย
ประมาณการค่าใชจ้่ายทางตรงในการขาย แต่ไม่เกินกว่ามูลหนีต้ามบัญชีบวกดอกเบีย้ท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิไดร้บัตาม
กฎหมายท่ียงัไม่ไดบ้ันทึกบญัชี ราคาทุนของทรพัยส์ินรอการขายกรณีท่ีธนาคารและบริษัทย่อยเขา้ซือ้จากการขายทอดตลาดของ
กรมบงัคบัคดี ไดแ้ก่ราคาท่ีธนาคารและบริษัทย่อยเขา้ซือ้ บวกค่าใชจ่้ายในการรบัโอนกรรมสิทธิ์ และหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้าย
ทางตรงในการขาย 
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ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้บัของทรัพยส์ินรอการขายเป็นรายหน่วย มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัได้แก่ 
มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินรอการขายหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย ทัง้นีม้ลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บั
จากการขายอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินแต่ละหน่วยและปรับลดลงในอัตราท่ีแตกต่างกันโดยพิจารณาจากคุณภ าพ
ทรพัยส์ิน (ท าเลท่ีตัง้ สาธารณูปโภค และศกัยภาพในการใชป้ระโยชนข์องทรพัยส์ิน) ระยะเวลาถือครอง ขอ้มลูการขายทรพัยส์ินรอ
การขายในอดีต และความตอ้งการของตลาด 
 

4.9 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาท่ีตีใหม่หักค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารแสดงมลูค่าตามราคาท่ีตีใหม่หักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถ้ามี) อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจาก  
การดอ้ยค่า (ถ้ามี)  

 
ธนาคารและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรพัยม์า ราคาทุนรวมถึง
ตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรพัย ์ลิขสิทธิ์ซอฟทแ์วรท่ี์เป็นระบบปฏิบติังานหลกัของอุปกรณถื์อเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทนุอปุกรณ ์
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณแ์ต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัส าคญัแยกต่างหากจากกัน  
 
ตน้ทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถ้ามีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีธนาคารและบริษัทย่อยจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าตน้ทุน
ของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ ชิน้ส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึน้ในการซ่อมบ ารุง
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณท่ี์เกิดขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
หลงัจากนัน้ธนาคารและบริษัทย่อยไดจ้ัดใหม้ีการประเมินราคาของท่ีดินและอาคารอย่างสม ่าเสมอโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ
บันทึกสินทรพัยด์ังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ (ราคาท่ีตีใหม่ หมายถึง มลูค่ายุติธรรมประเมินขึน้โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์
ราคาตลาดส าหรบัสินทรพัยป์ระเภทท่ีดิน และเกณฑร์าคาตน้ทุนเปลี่ยนแทนหลงัหกัค่าเสื่อมราคาส าหรบัสินทรพัยป์ระเภทอาคาร) 
เพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมลูค่ายตุิธรรมอย่างมีสาระส าคญั 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยบนัทึกส่วนเกิน/ส่วนต ่าซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้  
 
(1) ธนาคารและบริษัทย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์เพิ่มขึน้จากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ด เสรจ็อื่นและรบัรู ้

จ านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์” ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรพัยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารและบริษัทย่อยไดร้บัรูร้าคาท่ีลดลงเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนแลว้ 
ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่นีจ้ะถกูรบัรูเ้ป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซึ่งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายปีก่อนแลว้ 
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(2) ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูร้าคาตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรพัยน์ัน้เคยมีการตีราคาเพิ่มขึน้และยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย”์ อยู่ในองคป์ระกอบ
อื่นของส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือ
ของบญัชี “ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย”์ และจะรบัรูส้่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ท่ีเกินกว่ายอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย”์ ในก าไรหรือขาดทนุ 

 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณค์ านวณจากราคาทุนของสินทรพัยห์รือราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสินทรพัย ์(ยกเวน้ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสาขาต่างประเทศค านวณในอตัราตามกฎหมายของประเทศนัน้ซึ่งก าหนดใน
อตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี หรืออายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 ปี) ดงัต่อไปนี ้ 
 
อาคาร    ตามการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ (เฉลี่ย  50  ปี) 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร                                   6 - 20  ปี 
อปุกรณ ์   3 - 10  ปี 
 
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรบัท่ีดิน สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง และงาน
ระหว่างติดตัง้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์และมลูค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสดุทุกสิน้รอบปี
บญัชี และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยจ์ะทยอยตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณท่ีเหลืออยู่ของสินทรพัย์
นัน้ และบนัทึกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง และเมื่อใดท่ีธนาคารและบริษัทย่อยตดัรายการสินทรพัยท่ี์มีการตีราคาเพิ่ม ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรพัยท่ี์คงเหลืออยู่ ณ วนัตดัรายการจะถกูโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรพัยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรพัย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์(ผลต่างระหว่างสิ่งตอบ
แทนสทุธิท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยก์ับมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้) จะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเมื่อธนาคารและบริษัทย่อย
ตดัรายการสินทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 
 

4.10 สัญญาเช่า 
 
นโยบายการบัญชีทีใ่ช้ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563  
 
ณ วันเริ่มตน้ของสัญญาธนาคารและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า หากสัญญา
ประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าธนาคารและบริษัทย่อยจะปันส่วนสิ่งตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย
ตามสญัญาโดยถือปฏิบตัิตาม TFRS 15 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละหนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล ยกเวน้สญัญาเช่าซึ่งสินทรพัย์
มีมลูค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสัน้จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
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สินทรพัยส์ิทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรบัปรุงเมื่อมีการวดัมูลค่า
ใหม่ของหนีส้ินตามสญัญาเช่า ตน้ทุนของสินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรบัรูเ้มื่อเริ่มแรกของหนีส้ินตามสญัญาเช่า
ปรบัปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล รวมกับตน้ทุน
ทางตรงเริ่มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดร้ับค่าเสื่อมราคารบัรูใ้นก าไรหรือ
ขาดทุนดว้ยวิธีเสน้ตรงนับจากวันท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิน้สุดของอายุสญัญาเช่า การประมาณอายุก ารใชป้ระโยชนข์อง
สินทรพัยส์ิทธิการใชจ้ะก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกันกบัสินทรพัยแ์ละอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล คิดลดดว้ย
อัตราดอกเบีย้ตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได้ ธนาคารและบริษัทย่อยใช้อัตราดอกเบีย้เงินกู้ยืม                  
ส่วนเพิ่มของธนาคารและบริษัทย่อย หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง  
 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า การเปลี่ยนแปลงอายุสญัญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมลูค่าคงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการ
ใชส้ิทธิเลือกซือ้ สิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า เมื่อมีการวดัมลูค่าหนีส้ินตามสญัญา
เช่าใหม่จะปรบัปรุงกับมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยส์ิทธิการใช ้หรือรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนหากมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ิทธิ
การใชไ้ดถ้กูลดมลูค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้ 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงสินทรพัยส์ิทธิการใชเ้ป็น ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ/์สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน และแสดงรายการหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าเป็นหนีส้ินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีทีใ่ช้ก่อนวันที ่1 มกราคม 2563 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
การเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่กับผูใ้หเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึน้ตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เมื่อไดร้บัการยืนยัน     
การปรบัค่าเช่า 
 

4.11 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

ค่าความนยิม 
 
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซือ้กิจการของบริษัทย่อยรบัรูใ้นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน การรบัรูม้ลูค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายใน
หมายเหตขุอ้ 4.1 ภายหลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก ค่าความนิยมจะถกูวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทนุหกัค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนอืน่ ๆ 
 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ ท่ีธนาคารและบริษัทย่อยซือ้มาและมีอายุการใชง้านจ ากัด แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นรวมถึง ความสมัพนัธก์ับตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ โดยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวไดม้าจากการรวมธุรกิจซึ่ง
รบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจและรบัรูภ้ายหลงัดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า 

 
ค่าตดัจาํหน่าย  
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรพัยห์รือจ านวนอื่นท่ีใชแ้ทนราคาทนุหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม  โดยเริ่มตัด
จ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัยน์ัน้พรอ้มที่จะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชนข์องค่าลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วร์
และความสมัพนัธก์บัตวัแทนจ าหน่ายรถยนตส์  าหรบัปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบอายรุะหว่าง 3 - 14 ปี 

 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ จะไดร้บัการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชีและปรบัปรุงตาม
ความเหมาะสม  
 

4.12 การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรพัยต์ามบญัชีของธนาคารและบริษัทย่อยไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งชีจ้ะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน  ส  าหรบัค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พรอ้มใชง้าน จะประมาณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด  
สงูกว่ามลูค่าท่ีจะไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมลูค่าของ
สินทรพัยเ์พิ่มของสินทรพัยช์ิน้เดียวกันท่ีเคยรับรูใ้นส่วนของเจา้ของและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีจ้ะรบัรูใ้นส่วนของ
เจา้ของ 
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การคาํนวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 
 
มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน หมายถึงมลูค่าจากการใชข้องสินทรพัยห์รือมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรพัยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูค่าจากการใชข้องสินทรพัย ์ประมาณการกระแสเงินสดที่
จะไดร้บัในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรพัย ์ ส  าหรบัสินทรพัยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัย์
อื่นจะพิจารณามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนรวมกบัหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรพัยน์ัน้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรบัปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัย์
ทางการเงินอื่น ๆ ท่ีเคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน  ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด
จ าหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน   

  
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 
 

 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานเมือ่เกษียณอายแุละผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ 
 
โครงการสมทบเงิน 
   

 ธนาคารและบริษัทย่อย และพนักงานไดร้่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องธนาคารและ
บริษัทย่อย เงินท่ีธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 
โครงการผลประโยชน ์ 
 

 ธนาคารและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชนอ์ื่น (ถา้มี) 
เป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานเมื่อเกษียณอายุและภาระผูกพนัจากการมอบของที่ระลกึใหแ้ก่พนักงานเมื่อท างานครบ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น 
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 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นไดป้ระเมินขึน้โดยผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ
ตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ทั้งนี ้ในการ
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตรด์งักล่าวเก่ียวข้องกับขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์(เช่น อตัราการลาออก
ของพนกังาน อตัราการมรณะ เป็นตน้) และตวัแปรทางการเงิน (เช่น อตัราการขึน้เงินเดือน และอตัราคิดลด เป็นตน้) 
 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงาน
จะรบัรูใ้นส่วนของก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น และรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม 
 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นจะรบัรูใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทนุ 
 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
 

รายจ่ายส าหรบัโครงการจัดสรรหุน้สามัญส าหรบัพนักงานธนาคาร (โครงการ) (TMB Stock Retention Program) รบัรูเ้มื่อไดร้บั
บริการจากพนักงานแลว้ โดยวดัมลูค่าของรายจ่ายโครงการโดยอา้งอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหส้ิทธิ 
(วนัท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่พนักงาน) 
 

รายจ่ายโครงการรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนโดยในขณะเดียวกันบนัทึกเป็นส่วนเพิ่มในรายการ “ทุนส ารองอื่น - การจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของเจา้ของ ตลอดระยะเวลาท่ีเงื่อนไขของระยะเวลาการใหบ้ริการโดยพนักงานและเงื่อนไขเก่ียวกับ
ผลงานท่ีก าหนดไวใ้นโครงการเป็นผลส าเร็จ ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูร้ายจ่ายโครงการสะสมทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน
จนถึงวนัท่ีไดร้บัสิทธิ โดยรายจ่ายโครงการสะสมค านวณตามจ านวนหุน้สามญัท่ีคาดว่าจะไดร้บัสิทธิท่ีประมาณการอย่างดีท่ีสุดโดย
ฝ่ายบริหารของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายโครงการสะสม ณ วนัตน้ปีและวนัสิน้ปีบญัชีท่ีรายงาน รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายหรือ
รายการโอนกลบัค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 

4.14 ประมาณการหนีส้ิน  
 

ประมาณการหนีส้ินจะรบัรูก้็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพันดงักล่าว ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อหนีส้ิน ประมาณการหนีส้ินส่วนท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรบัรูเ้ป็น
ตน้ทนุทางการเงิน  
 

ประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจเกิดขึน้จากภาระผูกพนัทีม่ีความเสีย่งดา้นเครดติ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยตัง้ประมาณการหนีส้ินส าหรบัลกูหนีท่ี้มีภาระผูกพนัทางการเงิน (off-balance sheet items) ท่ีมีความเสี่ยง
ดา้นเครดิต เช่น การค า้ประกันการกู้ยืม การอาวัล หรือภาระผูกพันท่ีสถาบันการเงินไม่สามารถยกเลิกได ้ และส าหรบัภาระตาม
หนังสือค า้ประกันท่ีธนาคารและบริษัทย่อยถูกเรียกรอ้ง โดยอัตราการตั้งประมาณการหนีส้ินส าหรบัภาระผูกพนัทางการเงิน (off-
balance sheet items) ดงักล่าวใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกันกับค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู/การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4.4.1.6 และ 4.4.2.2  
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4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มลูค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้
ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูค่า ซึ่งเกิดขึน้ในตลาดหลกัหรือกรณีท่ีไม่มีตลาดหลกัใหใ้ชต้ลาดท่ีใหป้ระโยชนส์งูสดุซึ่ง ธนาคารและบริษัท
ย่อยเขา้ถึง ณ วนัดงักล่าว ทัง้นีม้ลูค่ายุติธรรมของหนีส้ินไดส้ะทอ้นผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ
ภาระผกูพนั 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มลูค่าซึ่งมีความรบัผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมลูค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผูบ้ริหารสงูสดุทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมลูค่ามีการทบทวนขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตได ้และปรบัปรุงการวดัมลูค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่างสม ่าเสมอ หากมีการใช้
ขอ้มลูจากบคุคลที่สามเพื่อวดัมลูค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตัง้ราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  
 

ประเด็นปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารและบริษัทย่อย 
 

การวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ิน ธนาคารและบริษัทย่อยใชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้มลูค่า
ยตุิธรรมเหล่านีถ้กูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมตามขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงันี ้ 

• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินอย่างเดียวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอื่นท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือหนีส้ินนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขาย
ซึ่งรวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 

• ขอ้มลูระดบั 3  ขอ้มลูที่ใชเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดส้  าหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินนัน้ 
 
หากขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ินถกูจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมที่แตกต่างกนั การวดั
มลูค่ายตุิธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมของขอ้มลูท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดท่ี
มีนยัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมโดยรวม 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูก้ารโอนระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 
 

4.16  ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 
นโยบายการบัญชีทีใ่ช้ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 
 

 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการซึ่งเป็นองคป์ระกอบของอัตราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ิน
ทางการเงินจะรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 
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รายไดค้่าธรรมเนียมท่ีไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบของอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินรบัรูเ้ป็น
รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง รายไดค้่าบริการรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึง ขัน้ความส าเร็จของงานและเงื่อนไขของสญัญา 
ค่าธรรมเนียมรบัล่วงหนา้บนัทึกเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบนัทึกรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้ริการ ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมีการใหโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ อาทิ การใหค้ะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นสินคา้หรือบริการ           
ต่าง ๆ เป็นตน้ ในการใชบ้ริการจากธนาคารและบริษัทย่อยในแต่ละคราวเพื่อเป็นแรงจูงใจใหล้กูคา้กลับมาใชบ้ริการจากธนาคาร
และบริษัทย่อยอยู่อย่างสม ่าเสมอนัน้ ธนาคารและบริษัทย่อยจะตอ้งปันส่วนสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจากการใหบ้ริการดงักล่าวในแต่ละ
คราวดว้ยมลูค่ายตุิธรรมของคะแนนสะสม ซึ่งบนัทึกเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบนัทึกรบัรูเ้ป็นรายได้
ในก าไรหรือขาดทนุเมื่อลกูคา้มาใชส้ิทธิพิเศษดงักล่าว 

 
 ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนยีมและบริการ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูค้่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบของอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงของสินทรพัย์
ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามเกณฑค์งคา้ง 

  
นโยบายการบัญชีทีใ่ช้ก่อนวันที ่1 มกราคม 2563 

 
รายไดค้่าธรรมเนยีมและบริการ 
 
รายไดค้่าธรรมเนียมรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง รายไดค้่าบริการรบัรูเ้มื่อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขัน้ความส าเร็จของ
งานและเงื่อนไขของสญัญา ค่าธรรมเนียมรบัล่วงหนา้บันทึกเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบนัทึกรบัรู ้
เป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้ริการ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมีการใหโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ อาทิ การใหค้ะแนนสะสมเพื่อ
แลกเป็นสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เป็นตน้ ในการใชบ้ริการจากธนาคารและบริษัทย่อยในแต่ละคราวเพื่อเป็นแรงจงูใจใหล้กูคา้กลบัมา
ใชบ้ริการจากธนาคารและบริษัทย่อยอยู่อย่างสม ่าเสมอนั้น ธนาคารและบริษัทย่อยจะตอ้งปันส่วนสิ่ งตอบแทนท่ีไดร้บัจากการ
ใหบ้ริการดงักล่าวในแต่ละคราวดว้ยมลูค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม ซึ่งบนัทึกเป็น “รายไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
และจะบนัทึกรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทนุเมื่อลกูคา้มาใชส้ิทธิพิเศษดงักล่าว 

 
 ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนยีมและบริการ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูค้่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.17 รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Method)  

 
4.18 เงินปันผลรับ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยบนัทึกเงินปันผลรบัเป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล เงิน
ปันผลรบัแสดงรายการในรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 
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4.19 รายได้เพื่อค้าสุทธิและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  
 
รายไดเ้พื่อค้าสุทธิประกอบด้วยก าไรหักขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยแ์ละหนีส้ินเพื่อค้าและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยตุิธรรม และผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน  
 
รายไดเ้พื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศค านวณจากการวดัมลูค่ายุติธรรมของเครื่องทางการเงินรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนตาม
เกณฑค์งคา้ง 

 
4.20 ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี  ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบันและ
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรบัรู ้
โดยตรงในส่วนของเจา้ของหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดร้บัช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรบัปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินและ
จ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรบัรูเ้มื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี ้  การรบัรูค้่ า
ความนิยมในครัง้แรก  การรบัรูส้ินทรพัยห์รือหนีส้ินในครัง้แรกซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปไดว่้าจะไม่มีการกลบัรายการ
ในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมลูค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีธนาคารและบริษัทย่อย
คาดว่าจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากสินทรพัยห์รือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้ับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมลูค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ธนาคารและบริษัทย่อยตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณท์างภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึน้และมีดอกเบีย้ท่ีตอ้งช าระ ธนาคารและบริษัทย่อย
เชื่อว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรบัภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย 
รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณใ์นอดีต  การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน
และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณใ์นอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าใหธ้นาคารและบริษัทย่อยเปลี่ยนการ
ตดัสินใจโดยขึน้อยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงิน ไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่าย
ภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกับหนีส้ินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ป้ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันส าหรบัหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรบัหน่วยภาษีต่างกันนัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระ
หนีส้ินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรบัคืนสินทรพัยแ์ละจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกัน    
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอ
กับการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรบัปรุงการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุ รกิจ
ของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดท้ัง้จ านวน สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

4.21 ก าไรต่อหุ้น  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยแสดงก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัหุน้สามญั ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการ
หารก าไรของผูถื้อหุน้สามญัของธนาคาร ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้
สามัญท่ีซือ้คืน ก าไรต่อหุ้นปรบัลดค านวณโดยการหารก าไรของผูถื้อหุ้นสามัญดว้ยจ านวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักท่ีออก
จ าหน่ายและปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามัญท่ีซือ้คืน และผลกระทบของจ านวนหุน้สามัญท่ีอาจตอ้งออกตามโครงการ จัดสรรหุ้น
สามญัส าหรบัพนกังาน 
 

4.22 บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน  
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของธนาคารและบริษัทย่อยหรือ บคุคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย หรือ ธนาคารและบริษัทย่อยมี
อ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการ
บริหารต่อบคุคลหรือกิจการนัน้ 

 

4.23 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของธนาคาร (ผู้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดร้บัการ ปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 
ส าหรบัรายการท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการตดัสินใจดา้นการด าเนินงานไม่ไดม้ีการแยกตามส่วนงาน 

 
4.24 การหักกลบ 

 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินจะแสดงหักกลบกันเพื่อ รายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนสุทธิก็ต่อเมื่อ
ธนาคารและบริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรบัรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบหนีก้ัน และธนาคารและ
บริษัทย่อยตัง้ใจท่ีจะรบัหรือจ่ายช าระดว้ยยอดสทุธิ 
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5 ผลกระทบจากโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 
 
จากการเริ่มการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 ธนาคารและบริษัทย่อยไดอ้อกมาตรการในการใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้    

ทุกกลุ่ม ผ่านการพักช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ การปรบัลดดอกเบีย้ การขยายเวลาผ่อนช าระ รวมทั้งการใหส้ินเชื่อดอกเบีย้ต ่า    

(soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อภายใตม้าตรการ

ช่วยเหลือลูกคา้คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 15 (เฉพาะธนาคาร: ประมาณรอ้ยละ 15) ของสินเชื่อรวม ธนาคารและบริษัทย่อยยังคง

ติดตามดแูลลกูคา้อย่างต่อเนื่องพรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้เพื่อมั่นใจว่าลกูคา้สามารถฟ้ืนตวัไดใ้นระยะยาว 

 

ส าหรบัการรายงานทางการเงิน ธนาคารและบริษัทย่อยไดใ้ชม้าตรการผ่อนปรนทางบญัชี โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง (EIR) ใหม่ ณ 
วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ส าหรบัลกูคา้ทัง้หมดท่ีอยู่ภายใตม้าตรการความช่วยเหลือ 
 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019  ยังคงด าเนินอยู่ ผูบ้ริหารพิจารณาผลกระทบต่อสินทรพัยท์างการเงินจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 โดยพิจารณาจากขอ้มลูปัจจุบนั และผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการประมาณการผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในเบือ้งตน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ริหารพิจารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้

เพิ่มเติม (Management overlay) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส  าหรบัลูกหนีท่ี้อยู่ภายใตม้าตรการความช่วยเหลือรวมถึงผลกระทบทาง

เศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึน้ 

  
6 การซือ้บริษัทย่อย 

 
เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี พิเศษ 4/2562 ไดม้ีมติเห็นชอบในหลกัการส าหรบัการด าเนินการ
เขา้ท าสัญญาซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต) โดยท่ีประชุมไดม้ีมติเห็นชอบใหฝ่้ายจัดการของ
ธนาคารด าเนินการเจรจา ตกลง และเข้าท าสัญญาซือ้ขายหุ้นกับ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (ทุนธนชาต) และ Scotia 
Netherlands Holding B.V. (BNS) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ The Bank of Nova Scotia ภายใตก้รอบเงื่อนไขที่ก าหนด  
 
เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ธนาคารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้กับผูถื้อหุน้ 2 รายใหญ่ของธนาคารธนชาต ไดแ้ก่ ทุนธนชาต และ BNS 
เพื่อซือ้หุน้ของธนาคารธนชาตจ านวนรวมทัง้สิน้ 6,062,438,397 หุน้ (ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.96 ของหุน้ท่ีออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของธนาคารธนชาต) และธนาคารจะด าเนินการเพื่อเสนอซือ้หุน้ของธนาคารธนชาตท่ีเหลือทัง้หมดจ านวน 
2,423,773 หุน้ จากผูถื้อหุน้รายย่อยอื่นทุกรายดว้ย (ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 0.04 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของธนาคารธนชาต)   
 
เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 ได้มีมติอนุมัติสัญญาซือ้ขายหุ้นของธนาคารธนชาตตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ด  าเนินการเขา้ซือ้หุ้นในธนาคารธนชาตจ านวนทั้งสิน้ 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 
99.96 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของธนาคารธนชาต จากทนุธนชาตและ BNS และไดช้ าระเงินเบือ้งตน้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 167,044 ลา้น
บาท ธนาคารธนชาตจึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร  และเมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2563 ธนาคารไดอ้นุมตัิและสรุปราคาซือ้
ขายสดุทา้ยในราคาหุน้ละ 27.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 167,903 ลา้นบาท  

 
ขอ้มลูของสิ่งตอบแทนทัง้หมดท่ีโอนใหแ้ละมลูค่าท่ีรบัรู ้ ณ วนัท่ีซือ้ส  าหรบัสินทรพัยท่ี์ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั 
มีดงันี ้ 
 
    มูลค่ายุติธรรม 

  หมายเหตุ  (ลา้นบาท) 
เงินสด     8,870 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สทุธิ     165,209 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธ ์    3,122 
เงินลงทนุ - สทุธิ    108,490 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั - สทุธิ    696,443 
ทรพัยส์ินรอการขาย - สทุธิ  18  2,111 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม    6,300 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ  19  10,402 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สทุธิ  20  5,247 
สินทรพัยอ์ื่น - สทุธิ    3,743 
เงินรบัฝาก    (743,345) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    (49,018) 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม    (1,735) 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ ์    (2,513) 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม - สทุธิ    (34,439) 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน   26  (3,347) 
ประมาณการหนีส้ินอื่น  27  (1,139) 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  21  (4,969) 
หนีส้ินอื่น    (15,573) 
สินทรัพยท์ี่ได้มาทีร่ะบุได้และหนีส้ินทีรั่บมาสุทธิ    153,859 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ    (61) 
สินทรัพยท์ี่ได้มาทีร่ะบุได้และหนีส้ินทีรั่บมาสุทธิ    153,798 

ค่าความนิยม  20  14,105 
รวมสิ่งตอบแทนในการซือ้    167,903 
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7 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 
 
วิธีการบริหารความเสี่ยง 
 
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนส าคัญของกิจกรรมทางธุรกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธนาคารและบริษัทย่อยโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหม้ีระดบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงรวมทัง้สรา้งมลูค่าท่ียั่งยืนแก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีธ้นาคารและบริษัท
ย่อยไดก้ าหนดกรอบการก ากับความเสี่ยงเพื่อเป็นรากฐานส าหรบัการบริหารความเสี่ยงใหม้ีความสอดคลอ้งกันและมีประสิทธิผล 
ซึ่งประกอบดว้ย ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยง วฒันธรรมองคก์รกระบวนการความเสี่ยง 
กระบวนการและระบบในการบริหารความเสี่ยง ท่ีครอบคลมุความเสี่ยงโดยรวมและความเสี่ยงท่ีส  าคญัของธนาคารและบริษัทย่อย 
อนัไดแ้ก่ ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นตลาด ความเสี่ยงท่ีมิใช่ดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียง และ ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์
 
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) เป็นผูร้บัผิดชอบสงูสดุในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัทย่อย
เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการสื่อสารกรอบการก ากับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและทั่วถึงภายในธนาคารและบริษัทย่อย ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิด
การก ากับดูแลความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก ากับความเสี่ยงท าหน้าท่ี
ทบทวนและก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกดา้นของธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงใหอ้ านาจบางส่วนในการอนุมัตินโยบาย  
แนวทาง กลยทุธ ์กรอบและมาตรฐานในการด าเนินงานดา้นการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการความเสี่ยงชุด
ย่อยรบัผิดชอบก ากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะดา้น เพื่อใหม้ั่นใจว่าความเสี่ยงในแต่ละดา้นมีการจัดการท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม  
  
หน่วยธุรกิจต่าง ๆ เป็นแนวป้องกันระดับท่ี 1 ซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบขั้นตน้ในการบริหารความเสี่ยงและน าแนวทางการบรรเทาความ
เสี่ยงมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสมภายใตก้ลุ่มลูกหนีท่ี้หน่วยงานตนเองเป็นผูร้บัผิดชอบ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นแนวป้องกัน
ระดบัท่ี 2 ภายใตก้ารดูแลของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นบริหารความเสี่ยง มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบหลกัในการบริหารความเสี่ยงท่ีมี
นยัส าคญัแต่ละดา้นของธนาคารและบริษัทย่อย รวมไปถึงก าหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้นโยบาย แนวทาง และกลยทุธใ์นการ
บริหารความเสี่ยง พฒันาเครื่องมือ / ระบบท่ีใชใ้นการบริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลแนวป้องกันระดบัท่ี 1 หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากแนวป้องกันระดบัท่ี 1 และ ระดบัท่ี 2 ท าหนา้ท่ีเสมือนแนวป้องกนัระดบัท่ี 3 โดยใหค้วามเห็นท่ีเป็น
อิสระเพื่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม รวมถึงใหค้  าแนะน าในการปรบัปรุงการก ากับดูแล กรอบความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสี่ยง 
 
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (MCRM - Market Conduct Risk Management) มีหน้าท่ี
รบัผิดชอบด าเนินงานตามแนวป้องกันระดับท่ี 2 โดยท าหนา้ท่ีก ากับดูแลภาพรวมการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน
การใหบ้ริการลูกคา้อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ทัง้ 9 ระบบงานตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย ตัง้แต่เรื่องวฒันธรรม
องค์กร และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า การจ่าย
ค่าตอบแทน กระบวนการขาย การสื่อสารและการใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน การดูแลขอ้มลูของลกูคา้ การแกไ้ขปัญหาและจัดการ เรื่อง
รอ้งเรียน การควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานและแผนรองรบัการปฏิบัติงาน เพื่อใหม้ั่นใจว่าธนาคารและ
บริษัทย่อยน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเหมาะสมกับลูกคา้ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรม  รวมถึงมีการดูแลเก็บรกัษาขอ้มูล
ของลกูคา้อย่างปลอดภยั 
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นอกจากนั้น ธนาคารไดม้ีการจัดตัง้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตตามกลุ่มลกูคา้ ประกอบดว้ย 1) หน่วยงานบริหารความ
เสี่ยงกลุ่มลกูคา้ธุรกิจ (Commercial Credit Risk Management) มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบหลกัในการบริหารความเสี่ยงกลุ่มลกูคา้ธุรกิจ 
โดยกลุ่มลกูคา้จะถูกแบ่งตามขนาดของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของการใหส้ินเชื่อ  แบ่งเป็นกลุ่มลกูคา้
ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 2) หน่วยงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มลกูคา้รายย่อย (Retail Credit Risk Management) 
มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบหลกัในการบริหารความเสี่ยงกลุ่มลกูคา้รายย่อย ประกอบดว้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ทัง้สินเชื่อท่ีมีหลกัประกัน และ
สินเชื่อท่ีไม่มีหลกัประกนั และลกูคา้รายย่อยท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก  
 

7.1  ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk)  
 
ความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคารและบริษัทย่อย คือความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการท่ีผูกู้แ้ละ/หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระคืนเงินกู้
หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพันของสญัญาท่ีไดต้กลงไว ้ความเสี่ยงดา้นเครดิตส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการใหส้ินเชื่อและ
หนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ และภาระผูกพันทางการเงิน (off-balance sheet items) เช่น การค า้ประกันการกู้ยืม และตราสารอนุพนัธ ์
เป็นตน้ 
 
ระดบัความเสีย่งดา้นเครดติทีย่อมรบัได ้(Credit RAS) 
 
ระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตท่ียอมรบัได ้คือ ระดบัสงูสดุของความเสี่ยงดา้นเครดิตท่ีธนาคารและบริษัทย่อยสามารถยอมรบัไดใ้นการ
ด าเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคข์องธนาคารและบริษัทย่อย ธนาคารและบริษัทย่อยมีการพฒันาและทบทวนระดับความเสี่ยงดา้น
เครดิตท่ียอมรบัได ้ทัง้ในระดบัธนาคาร ระดบัหน่วยธุรกิจ และระดบักลุ่มย่อย ซึ่งครอบคลมุตวัชีว้ดัความเสี่ยงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้หมด เพื่อใชต้ิดตามคณุภาพของพอรต์โฟลิโอสินเชื่อและควบคมุการกระจกุตวัของกลุ่มลกูหนี ้
 
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่งดา้นเครดติ  
 
ธนาคารไดจ้ัดท าแม่บทนโยบายการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตเพื่อใชก้ ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต นอกจากนี ้ยงัมี
การก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต เพื่อใหเ้ป็นแนวทางส าหรบัการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตในแต่ละดา้น 
ตามที่ระบไุวใ้นแม่บทนโยบายการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต  โดยหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนบัสนนุท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดตอ้ง
จัดท าเอกสารสนับสนุนในส่วนของนโยบายด้านเครดิต แนวทาง กรอบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ กระบวนการ 
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีรบัผิดชอบ 
 
ขัน้ตอนการอนมุตัสินิเชือ่ 
 
ในการจัดการความเสี่ยงดา้นเครดิต ธนาคารและบริษัทย่อยไดแ้ยกบทบาท หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบของหน่วยงานดา้นการตลาด
ออกจากหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีอนุมัติสินเชื่อเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล ความเสี่ยงด้านเครดิตแต่ละรายจะถูกวิเคราะห์และ
ประเมินผลโดยเจา้หนา้ท่ีสินเชื่อท่ีมีประสบการณแ์ละอนมุตัิโดยผูม้ีอ  านาจตามขนาดและระดบัความเสี่ยงสินเชื่อของสินเชื่อท่ีขอกู ้  
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ธนาคารและบริษัทย่อยอาจขอใหล้กูคา้วางหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นการค า้ประกันหนีใ้นรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ท่ีดินและ
สิ่งปลกูสรา้ง เงินฝากธนาคาร หลกัทรพัยป์ระเภทต่าง ๆ และการค า้ประกนัโดยบคุคลหรือนิติบคุคล เป็นตน้  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการค า้ประกันการกูย้ืม และการค า้ประกันอื่น รวมทัง้การออกเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต
และการอาวัลตั๋วเงินใหก้ับลูกคา้ ในการก่อภาระผูกพันดังกล่าว ธนาคารและบริษัทย่อยไดม้ีการพิจารณาขอ้มูลทางการเงินของ
ลกูคา้และไดจ้ัดท ามาตรฐานการปฏิบตัิงานโดยการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑก์าร
พิจารณาเช่นเดียวกบัการใหส้ินเชื่อ 
 
การตรวจสอบภายใน 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการประเมินและแนะน าแนวทางในการปรบัปรุงความเพียงพอ
และประสิทธิภาพของกระบวนต่าง ๆ ดา้นเครดิต ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 
การสอบทานสนิเชือ่ 
 
หน่วยงานสอบทานสินเชื่อ (Independent Credit Review) ภายใตห้น่วยงานบริหารความเสี่ยงดา้นการใหบ้ริการลูกคา้อย่างเป็น
ธรรม(MCRM) ท าหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ ในการสอบทานการท าธุรกรรมดา้นสินเชื่อ ตัง้แต่เริ่มตน้จนสิน้สดุกระบวนการ (End to end 
process) เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการดา้นสินเชื่อ รวมถึงการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตภายหลงัการอนุมตัิสินเชื่อ 
การพิจารณาจัดชัน้ การกันเงินส ารอง และการตดัสินทรพัยอ์อกจากบญัชี เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิท่ีก าหนดไว ้มีการถ่วงดุลการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของทางการ  
 
การจดัระดบัความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
การจดัระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตขึน้อยู่กบัปัจจยัการวิเคราะหส์ินเชื่อและ/หรือสภาวะตลาด โดยพิจารณาทัง้ขอ้มลูเชิงปริมาณ และ
ขอ้มลูเชิงคณุภาพ  ธนาคารไดพ้ฒันาแบบจ าลองความเสี่ยงดา้นเครดิตเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ และเพื่อสนบัสนนุ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสี่ยงเครดิตของธนาคารและบริษัทย่อย โดยแบบจ าลองนีค้รอบคลุมกระบวนการสินเชื่อ เช่น  การ
ก าหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้การพิจารณาสินเชื่อ การวดัคณุภาพและประสิทธิภาพของพอรต์โฟลิโอ นอกจากนีย้งัใชใ้นการ
คาดการณก์ารเปลี่ยนแปลงคณุภาพของกลุ่มลกูหนีแ้ละเป็นสญัญาณเตือนถึงแนวโนม้การดอ้ยลงของคณุภาพกลุ่มลกูหนี ้อีกทัง้ยงั
มีประโยชน์ส  าหรับการก าหนดอัตราดอกเบีย้ในการให้สินเชื่อ การวัดผลการด าเนินงานของพอรต์ โฟลิโอสินเชื่อ รวมถึงใช้เป็น
เครื่องมือสื่อสารระดบัความเสี่ยงท่ีเป็นมาตรฐานการเดียวกนัภายในองคก์ร 
 
ธนาคารและบริษัทย่อยไดพ้ฒันาแบบจ าลองความเสี่ยงดา้นเครดิตเพื่อพิจารณา ค่าความน่าจะเป็นท่ีลกูหนีจ้ะผิดนัดช าระหนี ้(PD) 
ประมาณการยอดหนีเ้มื่อลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี(้EAD) และรอ้ยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนีต้่อยอด
หนี(้LGD) โดยแบบจ าลองทั้งหมดอาศัยหลักการวิเคราะหบ์นพืน้ฐานของขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซึ่งขอ้มูลเชิง
ปริมาณรวบรวมจากฐานขอ้มลูภายในหรือจากผูใ้หบ้ริการภายนอก การด าเนินการตามแบบจ าลองความเสี่ยงดา้นเครดิตเหล่านี้
นอกจากจะใชใ้นกระบวนการสินเชื่อดงัท่ีไดก้ล่าวไวเ้บือ้งตน้ ยงัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการประมาณการเงินทุนในการก ากับดูแล
และทนุทางเศรษฐกิจอีกดว้ย 
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ธนาคารและบริษัทย่อยก าหนดแนวทางการจดัระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิต เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าและตรวจสอบการจดัระดบั
ความเสี่ยงดา้นเครดิตตามแบบจ าลอง โดยในปัจจบุนัธนาคารและบริษัทย่อยใชแ้บบจ าลองการจัดระดบัความเสี่ยงเครดิตท่ีแตกต่าง
กนัตามกลุ่มของผูกู้ ้
 
ระดบัความเสี่ยงของสินเชื่อขึน้อยู่กับการประมาณค่าความเสี่ยงท่ีลกูหนีจ้ะผิดนัดช าระหนีแ้ละการจัดอนัดบัความเสี่ยง ธนาคารและ
บริษัทย่อยไดม้ีการออกแบบแบบจ าลองการประเมินความเสี่ยงดา้นเครดิตโดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบจ าลองส าหรบั
สินเชื่อเพื่อการพาณิชย ์ใชข้อ้มลูตามสถานะทางการเงินล่าสดุและการประเมินคณุภาพของลกูคา้และ (2) แบบจ าลองส าหรบัธุรกิจ
ขนาดเล็กและสินเชื่อรายย่อย ศึกษาจากพฤติกรรม และ/หรือประวตัิการใชว้งเงินสินเชื่อ ร่วมกับวิธีการทางสถิติท่ีน่าเชื่อถือเพื่อจัด
ระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิต หรือก าหนดค่าความน่าจะเป็นท่ีจะผิดนัดช าระหนีท่ี้เหมาะสมตามระดบัความเสี่ยงของลกูหนี  ้
 
ฐานะเปิดและระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตของลกูคา้จะตอ้งไดร้บัการประเมินและทบทวนใหม่อย่างนอ้ยท่ีสดุตามความถ่ีท่ีก าหนดไว้
ตามแนวทางของธนาคารและบริษัทย่อย  แบบจ าลองเพื่อประเมินและจัดอันดับความเสี่ยงต้องถูกทบทวนและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นกระบวนการในการรกัษาระดบัความเสี่ยงและแบบจ าลองใหท้นัสมยัและมีคณุภาพ 

อนัดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตถูกจัดจากล าดบัต ่าสดุไปยงัสงูสดุ โดยตวัเลขอยู่ในระดบัต ่าจะมีความเสี่ยงอยู่ในระดบัต ่า อนัดบัความ
เสี่ยงดา้นเครดิตสงูสดุแสดงถึงสินเชื่อท่ีดอ้ยค่าโดยมีความน่าจะเป็นท่ีผิดนดัช าระหนีเ้ท่ากบัรอ้ยละ 100 

นอกจากแบบจ าลองความเสี่ยงดา้นเครดิตท่ีพฒันาภายในแลว้  ธนาคารและบริษัทย่อยยงัใชร้ะดบัความน่าเชื่อถือภายนอกท่ีไดร้บั
การจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตสากล เพื่ออา้งอิงระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตของกิจกรรมการลงทนุ 
 
ขอ้มูลเกีย่วกบัผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
 
การเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสาํคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
การเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตถูกประเมินโดยเปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสญัญาท่ีจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ี
รายงานกับความเสี่ยงของการผิดสญัญาท่ีจะเกิดขึน้ ณ การรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกซึ่งพิจารณาความมีนัยส าคญัจากการใชปั้จจยั
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สินทรพัยท์างการเงินท่ีคา้งช าระ 30 วันหรือเกินกว่านั้นแต่ยังไม่เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูก
พิจารณาว่าเกิดการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิตเช่นเดียวกัน 
 
เกณฑ์เชิงปริมาณได้รวมถึงการประเมินว่ามีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความน่าจะ เป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาท่ีมีการ
คาดการณไ์ปในอนาคตนับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ ความน่าจะเป็นของการปฏิบตัิผิดสญัญาท่ีมีการคาดการณไ์ป
ในอนาคตเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีใชใ้นการปรบัปรุงส าหรบัสภาพเศรษฐกิจในอนาคตในลักษณะท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงขอ ง
ความเสี่ยงดา้นเครดิต ถา้เกินกว่าอตัราท่ีก าหนดจะถกูพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต 
 
การประเมินเกณฑเ์ชิงคุณภาพรวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตในปัจจุบนั ขอ้บ่งชีร้วมถึงผลการด าเนินงานไม่ดี มี
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและอื่น ๆ 
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คาํนยิามของการผดินดัชาํระหนี ้
 
สินทรพัยท์างการเงินจะถกูประเมินการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ ทกุสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน และประเมินในความถ่ีท่ีมากขึน้เมื่อเกิด
เหตุการณท่ี์ส่งผลใหค้วรประเมินเพิ่มเติม โดยหลกัฐานท่ีแสดงว่าสินทรพัยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึงการคา้งช าระ
เกินกว่า 90 วนัในภาระสินเชื่อท่ีมีสาระส าคญั เมื่อมีขอ้บ่งชีว่้าผูกู้ก้  าลงัประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั การฝ่าฝืนสญัญา 
การลม้ละลาย หรือการปรบัโครงสรา้งหนีด้อ้ยคณุภาพ 
 
ค่าเผือ่การสูญเสยี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 และ ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้  
 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยไดร้บัรูค้่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ซึ่งไดร้บัการออกแบบใหค้าดการณค์วามเสี่ยงล่วงหนา้ ขอ้ก าหนดการดอ้ยค่า TFRS 9 ใชก้ับสินทรพัย์
ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินท่ีวัดมลูค่าดว้ยค่าตดัจ าหน่ายหรือมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) เช่น  
เงินใหส้ินเชื่อ และ ตราสารหนี ้  รวมถึงรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น สินเชื่อท่ีไม่ไดเ้บิก ภาระผูกพนัดา้นสินเชื่อ การค า้
ประกันทางการเงินและการค า้ประกันวงเงินสินเชื่อหมนุเวียน โดยสินทรพัยท์างการเงินเหล่านีจ้ะถูกแบ่งออกเป็นสามขัน้ (Staging) 
ขึน้อยู่กบัคณุภาพทางเครดิต แบบจ าลอง ECL ถกูประเมินตามเทคนิคทางสถิติและการใชวิ้จารณญาณของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
ปัจจยัทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดใหม้ีการพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยดา้นเศรษฐกิจหรือ
ปัจจัยท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ในการประมาณค่าความสูญเสียท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ โดยใหม้ีการรวมการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกจิ โดยมองว่าค่า GDP เป็นขอ้มลูที่สะทอ้นสภาวะเศรษฐกิจไดด้ี  

ธนาคารและบริษัทย่อยมีขั้นตอนในการสรา้งขอ้มลู คาดการณ์ล่วงหนา้ ขั้นตอนแรกทางธนาคารและบริษัทย่อยจัดเตรียมขอ้มลู
ประมาณการเศรษฐกิจมหภาคจากแหล่งขอ้มูลภายนอกต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลเศรษฐกิจฉันทามติหรือการคาดการณ์ท่ีเผยแพร่โดย
หน่วยงานของรฐั จากนั้นจึงน าเทคนิคทางสถิติมาใชท้ าการแปลงขอ้มูลประเภทสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ขั้นตอนสุดทา้ยจึงน า
สถานการณ์จ าลองท่ีไดม้าใชเ้ป็นตัวแปรในการค านวนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจจะเกิดขึน้และในการระบุคุณภาพเครดิตของ
สินทรพัยท์างการเงินตามที่อธิบายไวก้่อนหนา้นี ้

ธนาคารและบริษัทย่อยไดม้ีการน าการคาดการณก์ารเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ หรือ ปัจจยัท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดท าแบบจ าลองเพื่อประเมินค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ โดยธนาคารและบริษัทย่อยมี
การก าหนดสถานการณ์ส าหรบัการคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า 3 สถานการณ์  สถานการณ์พืน้ฐาน (base case scenario) 
สถานการณด์ีกว่าปกติ (upside scenario) และสถานการณท่ี์แย่กว่าปกติ (downside scenario) โดยใหน้ า้หนักของสถานการณท่ี์
แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ ์ตวัอย่าง ค่าของตวัแปรเครื่องชีเ้ศรษฐกิจมหภาค เช่น  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
อตัราดอกเบีย้ และอตัราว่างงาน 
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การตัง้สาํรองเพิ่มเตมิ (Management Overlay)    
 
ธนาคารและบริษัทย่อยค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ด้วยแบบจ าลอง อย่างไรก็ตาม การตั้งส  ารอง
เพิ่มเติมโดยผูบ้ริหาร (Management Overlay) จะถกูน ามาใชพ้ิจารณาเป็นรายการปรบัปรุงภายหลงัแบบจ าลองเมื่อสมมติฐานหรือ
ขอ้มลูที่น ามาใชค้  านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ไม่สามารถบ่งชีส้ถานการณแ์ละเหตกุารณปั์จจบุนัของธนาคารและ
บริษัทย่อย ณ วนัท่ีรายงานได ้

 
7.1.1  คณุภาพของเครดติ    

 
ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัคณุภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้(ไม่รวมถึงหลกัประกัน
และการปรบัเครดิตใหด้ีขึน้ดา้นอื่น ๆ) ระดบัความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยขึน้อยู่กับฐานะทางการเงินล่าสดุ พฤติกรรม และ
ปัจจยัเชิงคณุภาพต่าง ๆ  
 

 

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ระดบัความเสี่ยง  ชัน้ท่ี 1  ชัน้ท่ี 2  ชัน้ท่ี 3  รวม 
  (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธ ิ       
ความเสี่ยงต ่า   459,316  852  -  460,168 
ความเสี่ยงปานกลาง  182,197  28,046  -  210,243 
ความเสี่ยงสงู  788  31,449  -  32,237 
เงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ  -  -  23,067  23,067 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 642,301  60,347  23,067  725,715 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (4,904)  (14,495)  (12,541)  (31,940) 
มูลค่าตามบัญช ี 637,397  45,852  10,526  693,775 

 

  งบการเงินรวม 

ระดบัความเสี่ยง  ชัน้ท่ี 1  ชัน้ท่ี 2  ชัน้ท่ี 3  รวม 
  (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธ ิ       
ความเสี่ยงต ่า   905,827  5,269  -  911,096 
ความเสี่ยงปานกลาง  330,188  47,415  -  377,603 
ความเสี่ยงสงู  1,623  69,451  -  71,074 
เงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ  -  -  41,685  41,685 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 1,237,638  122,135  41,685  1,401,458 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (11,126)  (21,617)  (20,235)  (52,978) 
มูลค่าตามบัญช ี 1,226,512  100,518  21,450  1,348,480 
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เงินลงทนุในตราสารหนีส้่วนใหญ่ของธนาคารและบริษัทย่อยจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีความเสี่ยงต ่า เนื่องจากเป็นเงิน
ลงทนุในหลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารหนีข้องบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง จ านวนประมาณ 1,563 ลา้นบาท 
ท่ีบริษัทย่อยแห่งหน่ึงถืออยู่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินดอ้ยคณุภาพ 

 
7.1.2  หลกัประกนัและส่วนปรบัปรุงดา้นเครดติอืน่ 
 
 นอกจากการพิจารณาคุณภาพเครดิตของคู่สัญญาผ่านการจัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตแล้ว ธนาคารและบริษัทย่อยยังใช้

หลกัประกันเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงในการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดิตเพื่อลดความเสียหายดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึน้กับธนาคาร
และบริษัทย่อย ประเภทของหลกัประกนัท่ีธนาคารและบริษัทย่อยรบั ประกอบไปดว้ย หลกัประกนัทางการเงินและหลกัประกนัท่ีมิใช่
หลกัประกันทางการเงิน ซึ่งมลูค่าเป็นไปตามคุณภาพและสภาพคล่อง โดยการประเมินมลูค่าของหลกัประกันจะอยู่บนพืน้ฐานของ
ความรอบคอบเพื่อใหม้ั่นใจว่ามลูค่าท่ีไดร้บัการประเมินเป็นปัจจบุนั 

 
 การประเมินความเหมาะสมของหลักประกันส าหรบัธุรกรรมสินเชื่อ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสิ นใจดา้นสินเชื่อท่ีด าเนินการตาม

หลกัความรอบคอบและความระมดัระวงั ซึ่งรวมถึงการปรบัลดมลูค่าหลักประกัน นอกจากนีธ้นาคารและบริษัทย่อยไดมุ้่งเนน้การ
หลีกเลี่ยงลกัษณะความเสี่ยงใน “ทางที่ผิด” โดยท่ีความเสี่ยงของคู่สญัญานัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยงของการด้อยค่า
มลูค่าหลกัประกนั  

 
 ส าหรบัการค า้ประกันนัน้ กระบวนการในการวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือทางดา้นเครดิตของผูค้  า้ประกันตอ้งสอดคลอ้งกับกระบวนการ

ประเมินเครดิตของลกูหนี ้ทัง้นีธ้นาคารใชส้ดัส่วนของเงินใหกู้ต้่อมลูค่าหลกัประกนัในกระบวนการดา้นเครดิตดว้ย 
 
 ตวัอย่างการใชส้ดัส่วนของเงินใหกู้ต้่อมลูค่าหลกัประกัน (LTV) ในกระบวนการสินเชื่อ 

• กระบวนการวิเคราะหส์ินเชื่อ -  ระดับความเสี่ยงเครดิตท่ีต่างกัน จะใชส้ัดส่วน ของเงินใหกู้้ต่อมูลค่าหลักประกันใน
กระบวนการดา้นเครดิตท่ีต่างกนั  

• กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ - สัดส่วนของเงินใหกู้้ต่อมลูค่าหลักประกันในกระบวนการดา้นเครดิตมีผลต่อการก าหนด
อ านาจอนุมตัิในกระบวนการอนุมตัิสินเชื่อ  โดยปัจจุบนัธนาคารก าหนดอ านาจอนุมตัิตามประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม 
ระดบัความเสี่ยงของลกูหนี ้รวมทัง้ระดบั LTV ทัง้นีห้ากเป็นกลุ่มลกูคา้ธุรกิจ ธนาคารพิจารณา LTV ในระดบัท่ีเหมาะสม
ตามแต่ละอุตสาหกรรม ส าหรบัลกูคา้รายย่อยประเภทสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศยั ธนาคารใชเ้กณฑ ์LTV ท่ีระดบั รอ้ยละ 70 
ถึง รอ้ยละ 100 และส าหรับสินเชื่อเพื่อเช่าซือ้ ธนาคารใช้เกณฑ์ LTV ท่ีระดับรอ้ยละ 60 ถึงรอ้ยละ 100 ตามระดับ     
ความเสี่ยงของลกูหนีแ้ละหลกัประกนั 
 

วิธีการประเมินราคาหลกัประกนั 

 
สินทรพัยท่ี์น ามาใชส้  าหรบัการค านวณการกันส ารองและการค านวณ LTV ตามกฎเกณฑ ์ตอ้งผ่านกระบวนการประเมิน โดยการ
ประเมินราคาจะตอ้งด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรพัย์สินใน
ประเทศไทยท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของ   
ฝ่ายประเมินราคาทรพัยส์ิน  ตวัอย่าง 
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• อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการพาณิชย ์ใหใ้ชวิ้ธีคิดจากตน้ทุน (Cost approach) หรือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct 
sales comparison approach) หรือวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) 

• อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยั ใหใ้ชวิ้ธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct sales comparison approach) หรือ
วิธีคิดจากตน้ทนุ (Cost approach) 

• อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ให้ใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost approach) หรือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct sales 
comparison approach) หรือวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income approach) 

• เครื่องจกัรและยานพาหนะ ใหใ้ชวิ้ธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct sales comparison approach) หรือวิธีคิดจาก
ตน้ทนุ (Cost approach)  

• หลกัเกณฑใ์นการประเมินหลกัทรพัยท่ี์อยู่ในความตอ้งการของตลาดทัง้หลกัทรพัยป์ระเภททุนและหลกัทรพัยป์ระเภท
หนี ้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินราคาและก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 

 
ตารางต่อไปนีแ้สดงประเภทหลกัของหลกัประกนัของเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563   
 
ประเภทของฐานะเปิดด้านเครดิต  งบการเงินรวม  ประเภทของหลักประกันหลัก 

     (ลา้นบาท)   

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั     

- เงินใหส้ินเช่ือแก่กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ  615,412  ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์และ ค า้ประกนัโดย
หน่วยงานภาครฐั 

- เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีร้ายย่อยเพื่อที่อยู่อาศยั  296,347  ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 

- สินเช่ือเพ่ือเช่าซือ้  404,865  รถยนต ์

- อ่ืน ๆ   84,834  ไม่มี 

 
 
ประเภทของฐานะเปิดด้านเครดิต 

 งบการเงิน 
เฉพาะธนาคาร 

  
ประเภทของหลักประกันหลัก 

     (ลา้นบาท)   

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั     

- เงินใหส้ินเช่ือแก่กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ  474,140  ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์และ ค า้ประกนัโดย
หน่วยงานภาครฐั 

- เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีร้ายย่อยเพื่อที่อยู่อาศยั  193,850  ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 

- อ่ืน ๆ   57,725  ไม่มี 

 
7.1.3  การกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นเครดติ   
 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีการติดตามการกระจุกตวัของความเสี่ยงดา้นเครดิตเป็นรายอุตสาหกรรม การวิเคราะหก์ารกระจุกตวัของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิตจากเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
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งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร 

  (ลา้นบาท) 
การกระจุกตวัตามอตุสาหกรรม      
การเกษตรและเหมืองแร ่  20,502  15,001  
ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง  59,157  24,965  
การสาธารณปูโภคและบริการ   158,538  113,647  
สินเชื่อรายย่อยเพื่อท่ีอยู่อาศยั  296,347  193,850  
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์  361,882  312,173  
สินเชื่อเพื่อเช่าซือ้  404,865  -  
อื่น ๆ  100,167  66,079  
รวม  1,401,458  725,715  

 
7.2  ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk) 
 

ความเสี่ยงดา้นตลาด หมายถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาตราสารทุน 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของธนาคาร รวมทัง้ภาระผกูพนัทางการเงิน (Off-balance sheet items) 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยไดจ้ัดใหม้ีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดในดา้นต่าง  ๆ เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานและแนวทางส าหรบั
การบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด โดยมีคณะกรรมการย่อยท าหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง
ดูแลใหก้ารบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดของธนาคารและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งและระดับ
ความเสี่ยงท่ียอมรบัไดข้องธนาคารท่ีไดก้ าหนดไว ้ธนาคารและบริษัทย่อยแบ่งการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือ
บญัชีเพื่อคา้ (Trading Book) และบญัชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) โดยธนาคารไดม้ีการจัดท านโยบายเพื่อก าหนดค านิยาม
ของบญัชีดงักล่าว หลกัเกณฑใ์นการแบ่งแยกธุรกรรม และวิธีปฎิบตัิส  าหรบัแต่ละบญัชี 
 
ความเสีย่งดา้นตลาดของบญัชีเพือ่คา้ 
 
ความเสี่ยงดา้นตลาดของบัญชีเพื่อคา้ ประกอบดว้ยความเสี่ยงดา้นตลาดท่ีเกิดจากฐานะของเครื่องมือทางการเงิน  และตราสาร
อนุพนัธท่ี์ถือครองไวโ้ดยมีเจตนาเพื่อการคา้หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอื่น ๆ  ในบญัชีเพื่อคา้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้
จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดส าหรบับญัชีเพื่อคา้ เพื่อควบคุมใหก้ารบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดในบญัชีดงักล่าว
เป็นไปอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม รวมถึงมีการก าหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคมุความเสี่ยงในบญัชีดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในระดบั
ความเสี่ยงท่ีธนาคารและบริษัทย่อยยอมรบัได ้
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ความเสีย่งดา้นตลาดของบญัชีเพือ่การธนาคาร 
 
ความเสี่ยงดา้นตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคารและบริษัทย่อยประกอบดว้ยความเสี่ยงด้านตลาดของรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน และภาระผกูพนัทางการเงิน (Off-balance sheet items) รวมถึงฐานะอนุพนัธท์างการเงินท่ีใชใ้นการป้องกันความเสี่ยงของ
บญัชีเพื่อการธนาคาร  
 
ธนาคารและบริษัทย่อยไดจ้ัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดส าหรบับัญชีเพื่อการธนาคาร  เพื่อก าหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงดา้นตลาดในบญัชีเพื่อการธนาคาร รวมทัง้มีการก าหนดเพดานความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกับความ
เสี่ยงของฐานะในบญัชีดงักล่าวและอยู่ภายในระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัไดข้องธนาคารและบริษัทย่อย 
 
ทัง้นี ้ธนาคารและบริษัทย่อยมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงรวมทัง้มีการประเมินผลกระทบอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การบริหารจดัการโครงสรา้งของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้หมาะกบัการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด 
             

7.2.1  ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest rate risk) 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ตลาดในอนาคต รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ (Rate sensitive) ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และมลูค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบริษัทย่อย 
 
สินทรพัยท์างการเงินหลักของธนาคารและบริษัทย่อยไดแ้ก่ เงินใหส้ินเชื่อแก่ลูกหนี ้ซึ่งส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบีย้
ลอยตัว อา้งอิงกับ MRR, MLR, MOR อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า หรืออัตราดอกเบีย้ลอยตัวอา้งอิง  อื่น ๆ เช่น BIBOR, LIBOR 
เป็นตน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ได ้ดงันี ้
 

 งบการเงินรวม 

2562 
 อตัราดอกเบีย้

ปรบั 
ขึน้ลงตาม 
อตัราตลาด 

      
  อตัรา 

ดอกเบีย้ 
    

  คงที่  ไม่มีดอกเบีย้  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด -  -  23,853  23,853 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิจาก 
รายไดร้อตดับญัชี 48,114  178,769  9,564  236,447 

เงินลงทนุสทุธิ 10,145  154,372  1,748  166,265 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ -  -  8,953  8,953 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก        
   รายไดร้อตดับญัชี 663,318  718,309  10,598  1,392,225 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 667  -  9,303  9,970 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 722,244  1,051,450  64,019  1,837,713 
 
หนีส้ินทางการเงิน 

       

เงินรบัฝาก 948,771  414,242  35,099  1,398,112 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 37,096  46,738  2,792  86,626 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  3,382  3,382 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย        
   มลูค่ายตุิธรรม 418  -  -  418 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 4,527  104,290  18  108,835 
หนีส้ินทางการเงินอื่น 2,100  -  24,057  26,157 
รวมหนีส้ินทางการเงิน 992,912  565,270  65,348  1,623,530 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2562 
 อตัราดอกเบีย้

ปรบั 
ขึน้ลงตาม 
อตัราตลาด 

      
  อตัรา 

ดอกเบีย้ 
    

  คงที่  ไม่มีดอกเบีย้  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด -  -  13,427  13,427 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิจาก        
   รายไดร้อตดับญัชี 45,644  68,410  7,540  121,594 
เงินลงทนุสทุธิ 10,145  50,098  264  60,507 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ -  -  168,062  168,062 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก        
   รายไดร้อตดับญัชี 470,745  190,702  10,156  671,603 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 457  -  4,143  4,600 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 526,991  309,210  203,592  1,039,793 

        

หนีส้ินทางการเงิน        
เงินรบัฝาก 572,216  62,542  28,801  663,559 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,087  65,472  1,192  72,751 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  2,362  2,362 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย        
   มลูค่ายตุิธรรม 418  -  -  418 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 4,523  72,812  18  77,353 
หนีส้ินทางการเงินอื่น 1,468  -  10,055  11,523 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 584,712  200,826  42,428  827,966 

 
  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีส  าคญัจ าแนกตามการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม 
 2563 
 ระยะเวลาในการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่       

   มากกว่า         
 ภายใน  3 เดือน    สินทรพัย ์  ไม่มี   
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  ดอ้ยคณุภาพ  ดอกเบีย้  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด -  -  -  -  21,943  21,943 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 192,953  937  -  -  17,349  211,239 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรม ผ่านก าไรหรือขาดทุน 979  

 
-  2,435  -  374  3,788 

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

            

หนีส้ินทางการเงิน            
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 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย            
   มลูค่ายตุิธรรม 432  -  -  -  -  432 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 15,498  17,553  55,804  -  110  88,965 
หนีส้ินทางการเงินอื่น 3,859  -  -  -  16,228  20,087 

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

 
 



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 
 2562 
 ระยะเวลาในการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่       
   มากกว่า         
 ภายใน  3 เดือน    สินทรพัย ์  ไม่มี   
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  ดอ้ยคณุภาพ  ดอกเบีย้  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด -  -  -  -  23,853  23,853 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 226,471  412  -  -  9,564  236,447 
เงินลงทนุสทุธิ 49,914  53,009  61,594  -  1,748  166,265 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย            
   และบริษัทรว่มสทุธิ -  -  -  -  8,953  8,953 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก            
   รายไดร้อตดับญัชี 723,476  99,134  521,595  37,746  10,274  1,392,225 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 667  -  -  -  9,303  9,970 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,000,528  152,555  583,189  37,746  63,695  1,837,713 

            

หนีส้ินทางการเงิน            
เงินรบัฝาก 1,067,985  278,363  16,665  -  35,099  1,398,112 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 75,065  7,139  1,630  -  2,792  86,626 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  3,382  3,382 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย            
   มลูค่ายตุิธรรม 418  -  -  -  -  418 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 10  34,007  74,800  -  18  108,835 
หนีส้ินทางการเงินอื่น 2,100  -  -  -  24,057  26,157 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,145,578  319,509  93,095  -  65,348  1,623,530 

 
  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
 ระยะเวลาในการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่       
   มากกว่า         
 ภายใน  3 เดือน    สินทรพัย ์  ไม่มี   
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  ดอ้ยคณุภาพ  ดอกเบีย้  รวม 

 (ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด -  -  -  -  12,836  12,836 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 178,357  29,936  -  -  13,000  221,293 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรม ผ่านก าไรหรือขาดทุน 979  -  -  -  147  1,126 

เงินลงทนุสทุธิ 23,444  6,322  43,028  -  529  73,323 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย            
   และบริษัทรว่มสทุธิ -  -  -  -  158,852  158,852 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก            
   รายไดร้อตดับญัชี 544,007  108,313  35,143  22,005  10,494  719,962 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 800  -  -  -  8,556  9,356 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 747,587  144,571  78,171  22,005  204,414  1,196,748 

            

หนีส้ินทางการเงิน            
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 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย            
   มลูค่ายตุิธรรม 432  -  -  -  -  432 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 15,493  17,553  55,804  -  110  88,960 
หนีส้ินทางการเงินอื่น 3,217  -  -  -  8,153  11,370 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 814,507  49,359  63,735  -  42,886  970,487 

 
 
 
 
 



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 
 ระยะเวลาในการปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่       
   มากกว่า         
 ภายใน  3 เดือน    สินทรพัย ์  ไม่มี   
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  ดอ้ยคณุภาพ  ดอกเบีย้  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด -  -  -  -  13,427  13,427 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน            
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 113,643  411  -  -  7,540  121,594 
เงินลงทนุสทุธิ 34,532  8,778  16,933  -  264  60,507 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย            
   และบริษัทรว่มสทุธิ -  -  -  -  168,062  168,062 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก            
   รายไดร้อตดับญัชี 502,396  82,565  58,336  18,150  10,156  671,603 
สินทรพัยท์างการเงินอื่น - สทุธิ 457  -  -  -  4,143  4,600 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 651,028  91,754  75,269  18,150  203,592  1,039,793 

            

หนีส้ินทางการเงิน            
เงินรบัฝาก 597,800  33,026  3,932  -  28,801  663,559 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 37,484  33,779  296  -  1,192  72,751 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม -  -  -  -  2,362  2,362 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย            
   มลูค่ายตุิธรรม 418  -  -  -  -  418 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 5  9,588  67,742  -  18  77,353 
หนีส้ินทางการเงินอื่น 1,468  -  -  -  10,055  11,523 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 637,175  76,393  71,970  -  42,428  827,966 

 
 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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7.2.2 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign exchange risk) 
 
ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนหมายถึงความเสี่ยงที่มลูค่าของเครื่องมือทางการเงินจะไดร้บัผลกระทบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี่ยน 
 
นอกเหนือจากสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไดเ้ปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีฐานะสุทธิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีส าคัญโดยจ าแนกเป็นสกุลเงินได้
ดงัต่อไปนี ้
 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 ดอลลาร์

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

 (ลา้นเหรียญสหรฐั) 
ฐานะทนัที 59  (964)  139  93  (572)  49 
ฐานะล่วงหนา้ (47)  963  (134)  (105)  571  (46) 
ฐานะสุทธิ 12  (1)  5  (12)  (1)  3 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563  2562 
 ดอลลาร์

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

 (ลา้นเหรียญสหรฐั) 
ฐานะทนัที (295)  (965)  111  (425)  (573)  20 
ฐานะล่วงหนา้ 292  962  (108)  405  571  (19) 
ฐานะสุทธิ (3)  (3)  3  (20)  (2)  1 

(*) ส าหรบัสกลุยโูรและสกลุอื่น ๆ แสดงฐานะสทุธิเป็นเงินตราตา่งประเทศเทียบเท่าสกลุเงินเหรียญสหรฐั 

 
7.2.3 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาตราสารทนุ (Equity price risk) 

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุนคือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนหรือ
หุน้ทนุ ท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 
 
การลงทุนในตราสารทุนของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภายใตก้ารบริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดร้บัมอบหมายซึ่งขึน้อยู่กับ      
กลยุทธ ์ประเภทธุรกิจของผูอ้อกตราสารทุน และวตัถุประสงคใ์นการถือครองของธนาคารและบริษัทย่อยโดยอยู่ภายใตก้ารก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Committee) และ/หรือคณะประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Committee) และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Directors) ทัง้นี ้เงินลงทุน
ในตราสารทุนทั้งหมดตอ้งเป็นไปตามกรอบและนโยบายการลงทุนและนโยบายความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้ง  ธนาคารและบริษัทย่อยมี



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด โดยมีการก าหนดระดบัเพดานความเสี่ยง (Limit) ในการท าธุรกรรมเพื่อควบคุมความ
เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีธนาคารรบัได้ เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control 
Unit) ซึ่งแยกออกจากหน่วยงานท่ีท าธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ(Back Office) ท าหนา้ท่ีควบคุมความ
เสี่ยง และรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อหน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริหารความเสี่ยงไดท้นัท่วงที 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยจ์ านวน 1,304 ลา้นบาท โดยมี
ราคาตลาด (Mark to market) จ านวน 910 ลา้นบาท 
 

7.2.4 การวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหว 
 
 ความเสีย่งดา้นตลาดของบญัชีเพือ่คา้ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยใชค้่าความอ่อนไหวจ านวนหน่ึงในการติดตามดแูลความเสี่ยงดา้นตลาดของบญัชีเพื่อคา้ ค่าความอ่อนไหวท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ PV01 และ FX Delta  โดย PV01 ใชใ้นการติดตามดแูลความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ ซึ่งจะวดัผลกระทบต่อมลูค่าของ
พอรต์โฟลิโอหากอัตราดอกเบีย้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 1 basis point ส่วน FX Delta คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ
พอรต์โฟลิโอต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน ใชใ้นการติดตามดแูลความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัแต่ละสกลุเงิน 
 
วิธีการและตัวแปรท่ีธนาคารและธนาคารธนชาตใชใ้นการค านวณค่าความอ่อนไหวเหล่านีเ้ป็น ไปตามมาตรฐานสากลโดยการ
ค านวณมีบางรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ค่าความอ่อนไหวท่ีส าคญัมีรายละเอียด ดงันี ้

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  ธนาคารธนชาต 

 ค่าความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ (PV01)    ค่าความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ (PV01)    
(พนับาท)  (พนับาท) 

สกลุบาท    410 สกลุบาท    (890) 
สกลุดอลลารส์หรฐั    (156) สกลุดอลลารส์หรฐั    116 
สกลุอื่น 14 สกลุอื่น (4) 

รวม 268 รวม (778) 

    

 ค่าความอ่อนไหวต่ออตัราแลกเปลี่ยน  
(FX Delta) 

 ค่าความอ่อนไหวต่ออตัราแลกเปลี่ยน 
 (FX Delta) 

 (พนัเหรียญสหรฐั)  (พนัเหรียญสหรฐั) 
สกลุดอลลารส์หรฐั    (2,753) สกลุดอลลารส์หรฐั    (65) 
สกลุเยน 845 สกลุปอนดส์เตอรล์ิง 67 
สกลุอื่น 208 สกลุอื่น (93) 

รวม (1,700) รวม (91) 
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ความเสีย่งดา้นตลาดของบญัชีเพือ่การธนาคาร 
 

ธนาคารและบริษัทย่อย ใชวิ้ธีการ Repricing gap เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ต่อ
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ และมลูค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและบริษัทย่อยในแต่ละเดือน โดยใชอ้ายสุญัญาคงเหลือหรือระยะเวลาการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้ครัง้ต่อไปตามท่ีระบุในสญัญา โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีการก าหนดเพดานความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ 
เพื่อใชใ้นการดแูลและควบคมุผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ท่ีมีต่อรายไดด้อกเบีย้สทุธิ และมลูค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคารและบริษัทย่อย การค านวณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขีน้กับรายไดด้อกเบีย้สุทธิ และ มูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารและ
บริษัทย่อยตัง้สมมติฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงของดอกเบีย้บนเสน้โครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ (Yield Curve) ในระดบัต่าง ๆ กบัธนาคาร
และบริษัทย่อย โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีการรายงานผลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้สทุธิจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้
เพิ่ม 100 bps เท่ากนัตลอดเสน้โครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ (Parallel Shift) ภายในระยะเวลา 1 ปีล่วงหนา้มีรายละเอียด ดงันี ้

 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร 

     เพิ่มขึน้ 100 bps  เพิ่มขึน้ 100 bps 
     (ลา้นบาท) 
เงินบาท     (2,692)  (293) 
เงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา     148  130 
เงินสกลุอื่น     2  (4) 
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 
   อัตราดอกเบีย้     (2,542)  (167) 

 

7.3  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) 
 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงท่ีธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก าหนด 
เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอส าหรับการด าเนินงานจน
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคาร 
 

คณะกรรมการบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ท าหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง ในการก ากับ
ดแูลการบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคารเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และก ากบัดแูลให้
ธนาคารมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการด าเนินธุรกิจทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารสินทรพัย์
และหนีส้ินรบัผิดชอบดแูลใหม้ีการจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

หน่วยงานบริหารเงิน (The Balance Sheet Management Unit) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับ
ภาพรวม และหน่วยงานธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงิน (The Global Markets and Transaction Banking Unit)  
เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวนั นอกจากนีห้น่วยงานบริหารเงินยงัท าหนา้ท่ีวดัความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง
และรายงานการบริหารสภาพคล่องต่อคณะกรรมการบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ส่วนหน่วยงานบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด (The 
Market Risk Management Unit) ท าหนา้ท่ีระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารไดจ้ัดท านโยบายการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง หรือเมื่อจ าเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์ทัง้นีธ้นาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแต่ละบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องแยก
จากกนั 
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ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารและบริษัทย่อยมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเขา้ถึงตลาดทุนอย่าง
ต่อเน่ือง การบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ินมีการใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินใหส้ินเชื่อ เงินฝาก ตราสารหนีท่ี้ออกและเงิน
กูย้ืม รวมทัง้ใหค้วามส าคญัในการถือครองสินทรพัยท่ี์มีสภาพคล่องสงู ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเร็ว หรือสามารถใช้
เป็นหลกัประกนัในการระดมเงินทนุได ้
 
ธนาคารและบริษัทย่อยได้ก าหนดให้มีการวัด และติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้ตัวบ่งชี ้ระดับความเสี่ยง (Risk 
Indicators) ซึ่งไดแ้ก่ อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loans to Deposits Ratio : LDR) การด ารง
สินทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) และอัตราส่วน
ท่ีมาและใชไ้ปของแหล่งเงินท่ีมีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) รวมทั้งการจัดท าแบบจ าลองกระแสเงินสดซึ่ง
ครอบคลมุรายการตามอายุสญัญาคงเหลือ (Contractual Liquidity Gap) และตามอายุสญัญาคงเหลือท่ีมีการปรบัตามพฤติกรรม
ของลกูคา้ (Behavioral Liquidity Gap) โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีการก าหนดเพดานความเสี่ยงและตวับ่งชีร้ะดบัความเสี่ยง เพื่อ
ควบคมุความเสี่ยงใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องที่ยอมรบัไดข้องธนาคารและบริษัทย่อยท่ีไดร้บัการอนมุตัิ ทัง้นีม้ีการ
ติดตามและรายงานสถานะสภาพคล่องรายวนัและรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยจัดใหม้ีการทดสอบความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) โดยฐานะสภาพคล่องของ
ธนาคารและบริษัทย่อยจะถูกทดสอบภายใตส้ถานการณจ์ าลองหลายรูปแบบตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  เพื่อ
ประเมินความสามารถในการรองรบัภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึน้  นอกจากนีธ้นาคารและบริษัทย่อยไดจ้ัดท าแผนรองรบัเหตุฉุกเฉินด้าน
สภาพคล่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์วิกฤติท่ีอาจเกิดขึน้  ซึ่งมีการระบุถึงบทบาทของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง แผนการจดัหาเงินทนุ แผนการสื่อสารและติดต่อกบัลกูคา้ เป็นตน้ 

 
ธนาคารท าการเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความ รุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio : LCR) ไวบ้นเว็บไซตข์องธนาคาร (www.tmbbank.com/ir/capital_funds/basel3)   
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สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีส  าคญั วิเคราะหต์ามระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญา นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ  วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ าแนกตามระยะเวลาสญัญาไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม 
 2563 
   ภายใน    มากกว่า  ไม่มีก าหนด   
 เมื่อทวงถาม (1)  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด  -  -  -  -  21,943  21,943 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สทุธิจากรายไดร้อตดับญัช ี 23,308 

 
187,641 

 
290 

 
- 

 
- 

 
211,239 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ - 

 
314 

 
2,270 

 
830 

 
374(2) 

 
3,788 

เงินลงทนุสทุธิ            
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ย
ราคาทนุตดัจ าหน่าย -  35  569  17  -  621 

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 101  27,806  103,476  830  -  132,213 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดั 
มลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน -  -  -  -  1,517(2)  1,517 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มสทุธิ -  -  -  -  8,599(2)  8,599 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก  

รายไดร้อตดับญัชี  118,447  423,422  433,288  378,175  39,593(3)  1,392,925 
สินทรพัยท์างการเงินอ่ืน - สทุธิ 597  1,048  -  208  10,469  12,322 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 142,453  640,266  539,893  380,060  82,495  1,785,167 
            
หนีส้ินทางการเงิน            
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 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย           
มลูค่ายติุธรรม  -  -  300  132  -  432 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  10  28,542  60,292  121  -  88,965 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน  925  5,346  901  310  12,605  20,087 
รวมหนีส้ินทางการเงิน  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) รวมรายการที่มีอาย ุ1 วนั 
(2) เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ 
(3) เป็นเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ 
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 งบการเงินรวม 
 2562 
   ภายใน  มากกว่า  ไม่มีก าหนด   
 เมื่อทวงถาม (1)  1 ปี  1 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสด  -  -  -  23,853  23,853 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัช ี 20,608  215,193  646  -  236,447 
เงินลงทนุสทุธิ          
   เงินลงทนุเพื่อคา้และเงินลงทนุทั่วไป  -  4,830  1,746  613(2)  7,189 
   เงินลงทนุเผื่อขาย  5  85,002  72,257  1,130(2)  158,394 
   ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด -  77  605  -  682 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มสทุธิ -  -  -  8,953(2)  8,953 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก 
   รายไดร้อตดับญัชี  

 
130,713 

  
406,737 

  
817,029 

  
37,746(3) 

  
1,392,225 

สินทรพัยท์างการเงินอ่ืน - สทุธิ 1,134  2,638  140   6,058(3)  9,970 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 152,460  714,477  892,423  78,353  1,837,713 
          
หนีส้ินทางการเงิน          
เงินรบัฝาก  979,481  399,725  18,906  -  1,398,112 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 39,888  45,109  1,629  -  86,626 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,382  -  -  -  3,382 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย           
มลูค่ายติุธรรม  -  -  418  -  418 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  10  29,488  79,337  -  108,835 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน  785  3,381  347  21,644  26,157 
รวมหนีส้ินทางการเงิน  1,023,546  477,703  100,637  21,644  1,623,530 
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (871,086)  236,774  791,786  56,709  214,183 
          

(1) รวมรายการที่มีอาย ุ1 วนั 
(2) เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ 
(3) เป็นเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ 

 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
   ภายใน    มากกว่า  ไม่มีก าหนด   
 เมื่อทวงถาม (1)  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด  -  -  -  -  12,836  12,836 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สทุธิจากรายไดร้อตดับญัช ี 18,236 

 
202,767 

 
290 

 
- 

 
- 

 
221,293 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย 
มลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ - 

 
314 

 
344 

 
321 

 
147(2) 

 
1,126 

เงินลงทนุสทุธิ            
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ย
ราคาทนุตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  - 

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุ            

 เบ็ดเสรจ็อ่ืน -  9,785  62,249  830  -  72,864 
เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดั 
มลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน -  -  -  -  459(2)  459 

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

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  5  28,542  60,292  121  -  88,960 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน  925  3,798  479  298  5,870  11,370 
รวมหนีส้ินทางการเงิน  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) รวมรายการที่มีอาย ุ1 วนั 
(2) เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ 
(3) เป็นเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ 
 
 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 
   ภายใน  มากกว่า  ไม่มีก าหนด   
 เมื่อทวงถาม (1)  1 ปี  1 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสด  -  -  -  13,427  13,427 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
   สทุธิจากรายไดร้อตดับญัช ี 15,414  105,534  646  

 
-  121,594 

เงินลงทนุสทุธิ          
   เงินลงทนุเพื่อคา้และเงินลงทนุทั่วไป  -  3,122  1,746      262(2)  5,130 
   เงินลงทนุเผื่อขาย  -  32,448  22,927  2(2)  55,377 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มสทุธิ -  -  -  168,062(2)  168,062 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจาก           
   รายไดร้อตดับญัช ี 112,030  222,589  318,834   18,150(3)  671,603 
สินทรพัยท์างการเงินอ่ืน - สทุธิ 648  355  139   3,458  4,600 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 128,092  364,048  344,292  203,361  1,039,793 
          
หนีส้ินทางการเงิน          
เงินรบัฝาก  601,085  58,504  3,970  -  663,559 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,279  65,176  296  -  72,751 
หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  2,362  -  -  -  2,362 
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย           
มลูค่ายติุธรรม  -  -  418  -  418 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  5  5,069  72,279  -  77,353 
หนีส้ินทางการเงินอ่ืน  577  2,384  346  8,216  11,523 
รวมหนีส้ินทางการเงิน  611,308  131,133  77,309  8,216  827,966 
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (483,216)  232,915  266,983  195,145  211,827 
          

(1) รวมรายการที่มีอาย ุ1 วนั 
(2) เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ 
(3) เป็นเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ 

 
8 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 
 

ตารางต่อไปนีแ้สดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงิน รวมถึงล าดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรมส าหรบัเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มลูมูลค่า
ยุติธรรมส าหรบัสินทรพัย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกลเ้คียงกับ
มลูค่ายตุิธรรมอย่างสมเหตสุมผล 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 งบการเงินรวม 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
สินทรัพยท์างการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน 3,788  -  3,414  374  3,788 

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

รวม 11,959  -  11,959  -  11,959  

เงินลงทุนสุทธิ          
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดั

 จ าหน่าย 621  -  677  -  677 
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
  ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 132,213  -  130,650  1,563  132,213 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 1,517  910  -  607  1,517 

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

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

          

หนีส้ินทางการเงิน          

เงินรับฝาก 1,373,408  -  1,373,493  -  1,373,493 

หนีส้ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 432  -  432  -  432 
หนีส้ินอนุพันธ ์          
 อตัราแลกเปลี่ยน 4,859  -  4,859  -  4,859 
 อตัราดอกเบีย้ 4,409  -  4,409  -  4,409 

รวม 9,268  -  9,268  -  9,268 
ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 88,965  -  90,940  -  90,940 
รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,472,073  -  1,474,133  -  1,474,133 

 
 
  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
สินทรัพยท์างการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน 1,126  -  979  147  1,126 

สินทรัพยอ์นุพันธ ์          
  อตัราแลกเปลี่ยน 6,118  -  6,118  -  6,118 
  อตัราดอกเบีย้ 3,895  -  3,895  -  3,895 
รวม 10,013  -  10,013  -  10,013 

เงินลงทุนสุทธิ          
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 

   ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 72,864  -  72,864  -  72,864 
เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 459  -  -  459  459 
รวม 73,323  -  72,864  459  73,323 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 693,775  -  693,775  -  693,775 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 778,237  -  777,631  606  778,237 

          

หนีส้ินทางการเงิน          

เงินรับฝาก 815,678  -  815,693  -  815,693 

หนีส้ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 432  -  432  -  432 
หนีส้ินอนุพันธ ์          
  อตัราแลกเปลี่ยน 4,436  -  4,436  -  4,436 

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

รวม 8,144  -  8,144  -  8,144  

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 88,960  -  90,935  -  90,935 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 913,214  -  915,204  -  915,204 
 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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มลูค่ายุติธรรมแสดงเปรียบเทียบกับมลูค่าตามบญัชีซึ่งแตกต่างอย่างมีสาระส าคญัของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน
แต่ละรายการตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 
 มลูค่าตาม มลูค่า มลูค่าตาม มลูค่า 
 บญัชี ยตุิธรรม บญัชี ยตุิธรรม 
 (ลา้นบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธ ์ 10,399 10,344 7,395 7,346 
เงินลงทนุสทุธิ 166,265 166,659 60,507 60,828 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1,348,630 1,349,300 647,479 647,355 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,525,294 1,526,303 715,381 715,529 

     

หนีส้ินทางการเงิน     
เงินรบัฝาก 1,398,112 1,398,015 663,559 663,569 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ ์ 9,719 9,790 7,331 7,410 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 108,835 111,803 77,353 80,329 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,516,666 1,519,608 748,243 751,308 

 
ตารางต่อไปนีแ้สดงการวิเคราะหก์ารวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
โดยการวดัมลูค่ายตุิธรรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดบัของล าดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรม 
 

 งบการเงินรวม 
 มลูค่ายตุิธรรม 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 
31 ธันวาคม 2562        

สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธเ์พื่อคา้        
-  ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน -  5,085  -  5,085 
-  ดา้นอตัราดอกเบีย้ -  4,529  -  4,529 
เงินลงทนุ        
-  เงินลงทนุเพื่อคา้ -  6,576  -  6,576 
-  เงินลงทนุเผื่อขาย 1,127  157,267  -  158,394 
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 งบการเงินรวม 
 มลูค่ายตุิธรรม 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 
หนีส้ินทางการเงิน        
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม -  418  -  418 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธเ์พื่อคา้        
-  ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน -  5,255  -  5,255 
-  ดา้นอตัราดอกเบีย้ -  4,361  -  4,361 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 มลูค่ายตุิธรรม 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

31 ธันวาคม 2562        

สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธเ์พื่อคา้        
-  ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน -  4,372  -  4,372 
-  ดา้นอตัราดอกเบีย้ -  2,937  -  2,937 
เงินลงทนุ        
-  เงินลงทนุเพื่อคา้ -  4,868  -  4,868 
-  เงินลงทนุเผื่อขาย -  55,377  -  55,377 

        

หนีส้ินทางการเงิน        
หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม -  418  -  418 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธเ์พื่อคา้        
-  ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน -  4,502  -  4,502 
-  ดา้นอตัราดอกเบีย้ -  2,779  -  2,779 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี                     
31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่รวมสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมลูค่ายตุิธรรมอย่างสมเหตสุมผล 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่า  มลูค่า  มลูค่า 
 ตามบญัชี  ยตุิธรรม  ตามบญัชี  ยตุิธรรม 

 (ลา้นบาท) 
31 ธันวาคม 2562        
สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธเ์พื่อการบริหาร        
   ความเสี่ยงของธนาคาร 785  730  86  37 
เงินลงทนุ        
-  ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด 682  740  -  - 
-  เงินลงทนุทั่วไป 613  949  262  583 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1,348,630  1,349,300  647,479  647,355 
        
หนีส้ินทางการเงิน        
เงินรบัฝาก 1,398,112  1,398,015  663,559  663,569 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธเ์พื่อการบริหาร        
   ความเสี่ยงของธนาคาร 103  174  50  129 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 108,835  111,803  77,353  80,329 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยใชวิ้ธีการ และขอ้สมมติฐานในการประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปไดด้งันี ้
 
- เงินสด  
 
มลูค่ายตุิธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี 
 

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ดา้นสินทรพัย)์ 
 
มลูค่ายตุิธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี ยกเวน้มลูค่ายตุิธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีมี
อตัราดอกเบีย้คงท่ีและมีระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี ค านวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของ
เงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ในตลาด  
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- สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและเงินลงทนุ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีป้ระเภทตราสารหนีภ้าครฐั ค านวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนีอ้ื่นท่ีออกจ าหน่ายในประเทศค านวณโดยใชร้าคาตลาดท่ี
ประเมินโดยสถาบนัท่ีเชื่อถือไดห้รืออตัราผลตอบแทนของตราสารหนีน้ัน้หรือค านวณจากอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย ปรบัดว้ยปัจจยัความเสี่ยงตามความเหมาะสม 
 
มลูค่ายตุิธรรมส าหรบัเงินลงทนุประเภทตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดจะใชร้าคาเสนอซือ้ครัง้สดุทา้ย ณ วนัท าการสดุทา้ย
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบญัชีท่ีรายงาน มลูค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนใชม้ลูค่าสินทรพัยส์ุทธิท่ี
ประกาศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดอา้งอิงจาก
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชแ้พร่หลายในตลาดไดแ้ก่วิธีราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีราคาทุน (Cost Approach) 
หรือวิธีรายได ้(Income Approach) ในการค านวณมูลค่าของกิจการรวมถึงใชข้อ้มูลทางบัญชี (Book Value) หรือการปรบัปรุง
มลูค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) 
 

- เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 
 
มูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของสัญญาเช่าซือ้ท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี 
ค านวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยอตัราดอกเบีย้ซึ่งใชก้ับเงินใหส้ินเชื่อ
ซึ่งมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั สทุธิจากค่าเผื่อขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (2562: ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู) 
 

- สินทรพัยท์างการเงินอื่น 
 
มลูค่ายตุิธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี 
 

- เงินรบัฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ดา้นหนีส้ิน) 
 
มลูค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี ยกเวน้มลูค่ายุติธรรมของเงินรบัฝากหรือรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีและมีระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี ค านวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน
สดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ปัจจุบนัซึ่งใชก้ับเงินรบัฝากหรือรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินในแต่ละประเภทหรือเงินรบัฝากอื่นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
 

- หนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
 
มลูค่ายตุิธรรมค านวณจากแบบจ าลองการวดัมลูค่าโดยใชข้อ้มลูตลาดท่ีหาไดจ้ากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ 
 
 
 



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

 90 

- ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  
 
มูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีและมี
ระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี ค านวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิด
ลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ในตลาด ณ วนัท่ีในรายงานส าหรบักรณีท่ีไม่มีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบั และใชร้าคาตลาดกรณีมีตลาด
ซือ้ขายคล่องรองรบั 
 

- หนีส้ินทางการเงินอื่น 
 
มลูค่ายตุิธรรมก าหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี 

 
- ตราสารอนพุนัธ ์
 
ในกรณีตราสารอนุพนัธม์ีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบั ธนาคารและบริษัทย่อยใชร้าคาตลาดเป็นมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนพุนัธ ์
กรณีท่ีไม่มีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบั มลูค่ายุติธรรมค านวณโดยใชข้อ้มลูตลาดท่ีหาไดจ้ากแหล่งท่ีเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ โดย
อา้งอิงจากราคาซือ้ขายในตลาดอนุพนัธ ์ราคาเสนอซือ้ขายของนายหนา้/ตวัแทน หรือราคาเสนอซือ้ขายจากคู่สญัญา ซึ่งไดม้ีการ
ทดสอบความสมเหตสุมผลของราคาเหล่านัน้ โดยคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณไ์วด้ว้ยอตัราดอกเบีย้ในตลาดส าหรบั
เครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วนัท่ีมีการวดัมลูค่า ทัง้นี ้มลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธท่ี์ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรพัย์
สะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและไดร้วมการปรบัปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและบริษัทย่อยและ
คู่สญัญาตามความเหมาะสม 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูก้ารโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูค่ายุติธรรม ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดการโอนขึน้ ทัง้นีไ้ม่มีการ
โอนระหว่างระดบั 1 และ ระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรมในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 การเปลี่ยนแปลงสภาพตลาดและสถานการณผ์ิดนดัช าระส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนในหุ้นกู้ของคู่สัญญารายหน่ึงไม่สามารถเชื่อถือได้โดยมีขอ้มูลอย่างจ ากัดในการวัดมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีอื่น ผู้บริหารใช้       
ดุลยพินิจในการเปรียบเทียบมลูค่าท่ีจะไดร้บัคืนในการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมถึงการพิจารณาประมาณการมลูค่าท่ีจะไดร้บัคืน
จากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตราสารดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี 1.6 พันลา้นบาท รวมในมูลค่า
ยตุิธรรมระดบั 3 (2562: ระดบั 2) 
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9 การด ารงเงินกองทุน 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. 2551 โดยด ารงเงินกองทุน
ทัง้สิน้เป็นอตัราส่วนกับสินทรพัยเ์สี่ยงตามหลักเกณฑวิ์ธีการและเงื่อนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดอา้งอิงตามหลักเกณฑ ์
Basel III องคป์ระกอบของเงินกองทนุตามรายงานการก ากับแบบรวมกลุ่มและแบบเฉพาะธนาคารของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 จ าแนกไดด้งันี ้

 

 รายงานการก ากับแบบรวมกลุ่ม 

 2563  2562 

 (ลา้นบาท) 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1    

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ    

ทนุช าระแลว้ 91,589  91,541 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 43,322  43,217 
ทนุส ารองตามกฎหมาย 10,091  3,360 
ก าไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 47,819  47,299 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 4,903  5,764 
รายการของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มเฉพาะส่วนของผูถ้ือหุน้    
   ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ และบคุคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น    
   เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 14  15 
รายการปรบัจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (65)  (61) 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (25,949)  (25,342) 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 171,724  165,793 

 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน 

   

หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 12,089  12,089 
รายการของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มเฉพาะส่วนของผูถ้ือหุน้    
   ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ และบคุคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น    
   เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ 

   ทางการเงิน        2 
 

2 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1  183,815  177,884 
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 รายงานการก ากับแบบรวมกลุ่ม 
 2563  2562 
 (ลา้นบาท) 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2    
เงินส ารองทั่วไป 13,612  10,214 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 35,430  42,430 

รายการของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มเฉพาะส่วนของผูถ้ือหุน้    

   ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ และบคุคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น    
   เงินกองทนุชัน้ที่ 2 ที่เป็นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 3  3 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2  49,045  52,647 
    
รวมเงินกองทุน 232,860  230,531 
    
รวมสินทรัพยเ์ส่ียง 1,188,683  1,216,836 

 

 
 ขัน้ต ่าตามที่ 

ธปท. ก าหนด* 
 

2563 2562 
  (รอ้ยละ) 

อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี่ยง  11.0 19.59 18.95 
อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อสินทรพัยเ์สี่ยง  8.5 15.46 14.62 
อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรพัยเ์สี่ยง  7.0 14.45 13.62 

* รวมเงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัผลขาดทนุในภาวะวิกฤตตามขอ้ก าหนดของธปท. โดยเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563  2562 
 (ลา้นบาท) 

เงินกองทุนชัน้ที ่1    
เงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ    
ทนุช าระแลว้ 91,589  91,541 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 43,322  43,217 
ทนุส ารองตามกฎหมาย 10,091  3,360 
ก าไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจัดสรร 45,914  43,612 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 5,293  5,776 
รายการปรบัจากเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (65)  (61) 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (7,965)  (6,834) 
รวมเงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 188,179  180,611 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563  2562 
 (ลา้นบาท) 

    

เงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1  12,089  12,089 
รวมเงินกองทุนชั้นที ่1  200,268  192,700 

    

เงินกองทุนชัน้ที ่2    
เงินส ารองทั่วไป 8,146  3,698 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นงินกองทุนชัน้ท่ี 2 35,430  35,430 
รวมเงินกองทุนชั้นที ่2  43,576  39,128 
    

รวมเงินกองทุน 243,844  231,828 

    

รวมสินทรัพยเ์สี่ยง 833,315  779,168 
 

 
ขัน้ต ่าตามที่ 

ธปท. ก าหนด* 
 

2563 2562 
  (รอ้ยละ)  

อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี่ยง 11.0 29.26 29.75 
อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อสินทรพัยเ์สี่ยง 8.5 24.03 24.73 
อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรพัยเ์สี่ยง 7.0 22.58 23.18 

         * รวมเงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัผลขาดทนุในภาวะวิกฤตตามขอ้ก าหนดของธปท. โดยเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัการใหส้ินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนีร้าย
ใหญ่  
 
การเปิดเผยขอ้มลูตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูการด ารงเงินกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชย ์
การเปิดเผยขอ้มลูการด ารงเงินกองทุนส าหรบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลูการด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อรองรบั
สถานการณด์า้นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง กลุ่มธนาคารไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นช่องทางต่อไปนี ้
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ช่องทางที่เปิดเผยขอ้มลู  เว็บไซตธ์นาคารภายใตส้่วนของนกัลงทนุสมัพนัธท่ี์ 
www.tmbbank.com/ir/capital_funds/basel3 

ขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มลู ภายใน 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้ปีตามขอ้ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ขอ้มลูล่าสดุ ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563 

 
การเปิดเผยขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จะเปิดเผยภายในเดือนเมษายน 2564 ในเว็บไซตธ์นาคารดงักล่าวขา้งตน้ 
 
การบริหารจัดการเงินกองทุน 
 
การบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงคใ์นการรกัษาฐานะเงินกองทุนท่ีเขม้แข็งเพื่อสนับสนุนการ
พฒันาธุรกิจ รวมทัง้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นเงินกองทนุตามกฎหมาย และเพื่อรกัษาอนัดบัความน่าเชื่อถือทางเครดิต 

 
10 การจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน  
 

 งบการเงินรวม 
 เครื่องมือทาง

การเงินที่วดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

เครื่องมือทางการเงิน
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ 
ขาดทนุ  

 
เครื่องมือทางการเงิน
ที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

เงินลงทนุในตราสาร
ทนุที่ก าหนดใหว้ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
เครื่องมือทาง
การเงินที่วดั

มลูค่าดว้ยราคา
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
211,185 

 
211,185 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดั 
     มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
     ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

 
 

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 
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 งบการเงินรวม 
 เครื่องมือทาง

การเงินที่วดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

เครื่องมือทางการเงิน
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ 
ขาดทนุ  

 
เครื่องมือทางการเงิน
ที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

เงินลงทนุในตราสาร
ทนุที่ก าหนดใหว้ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
เครื่องมือทาง
การเงินที่วดั

มลูค่าดว้ยราคา
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
       

หนีสิ้นทางการเงิน       

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
75,909 

 
75,909 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - 3,895 3,895 
หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดให ้
แสดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม - 432 - - - 432 

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

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

 

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 เครื่องมือทาง

การเงินที่วดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

เครื่องมือทางการเงิน
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ 
ขาดทนุ  

 
เครื่องมือทางการเงิน
ที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

เงินลงทนุในตราสาร
ทนุที่ก าหนดใหว้ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
เครื่องมือทาง
การเงินที่วดั 

มลูค่าดว้ยราคา 
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
221,263 

 
221,263 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดั 
     มลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
     ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

 
 

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 
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  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 เครื่องมือทาง

การเงินที่วดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

เครื่องมือทางการเงิน
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือ 
ขาดทนุ  

 
เครื่องมือทางการเงิน
ที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

เงินลงทนุในตราสาร
ทนุที่ก าหนดใหว้ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
เครื่องมือทาง
การเงินที่วดั 

มลูค่าดว้ยราคา 
ทนุตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 

รวม 
 (ลา้นบาท) 
       
       

หนีสิ้นทางการเงิน       

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
51,149 

 
51,149 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - 2,898 2,898 
หนีส้ินทางการเงินที่ก าหนดให้
แสดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม - 432 - - - 432 

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

 
11  สินทรัพยท์างการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
   

งบการเงินรวม 
 งบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 
  (ลา้นบาท) 
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ  3,414  979 

อื่น ๆ   374  147 

รวม  3,788  1,126 

 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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12 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 
 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

   
งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร 

  (ลา้นบาท) 

ในประเทศ     
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟฯู  147,651  142,778 
ธนาคารพาณิชย ์  26,720  57,020 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  16,690  4,190 
สถาบนัการเงินอื่น  10,987  9,075 
รวม  202,048  213,063 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  16  14 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้   (72)  (47) 
รวมในประเทศ  201,992  213,030 

     

ต่างประเทศ     
เงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา  7,957  7,240 
เงินเยน  297  212 
เงินยโูร  177  133 
เงินสกลุอื่น  760  645 

รวม  9,191  8,230 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  12  12 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  (10)  (9) 
รวมต่างประเทศ  9,193  8,233 

     
รวมในประเทศและต่างประเทศ  211,185  221,263 
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
ในประเทศ            
ธนาคารแห่งประเทศไทย            
และกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟฯู 7,499  85,896  93,395  6,551  84,996  91,547 

ธนาคารพาณิชย ์ 492  71,387  71,879  1  3,227  3,228 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 1  32,698  32,699  -  6,400  6,400 
สถาบนัการเงินอื่น 700  24,772  25,472  -  10,470  10,470 
รวม 8,692  214,753  223,445  6,552  105,093  111,645 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั -  57  57  -  32  32 
หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (7)  (180)  (187)  -  (38)  (38) 
รวมในประเทศสุทธิ 8,685  214,630  223,315  6,552  105,087  111,639 
            
ต่างประเทศ            
เงินดอลลารส์หรฐั 10,757  924  11,681  8,076  924  9,000 
เงินเยน 224  -  224  224  -  224 
เงินยโูร 144  -  144  144  -  144 
เงินสกลุอื่น 787  166  953  415  166  581 
รวม 11,912  1,090  13,002  8,859  1,090  9,949 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั 1  16  17  -  16  16 
หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู -  (23)  (23)  -  (23)  (23) 
รวมต่างประเทศสุทธิ 11,913  1,083  12,996  8,859  1,083  9,942 
รวมในประเทศและ            
   ต่างประเทศสุทธิ 20,598  215,713  236,311  15,411  106,170  121,581 
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13 อนุพันธ ์  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มลูค่ายตุิธรรมของอนุพนัธเ์พื่อคา้ การปรบับญัชีตามเกณฑค์งคา้งของอนพุนัธเ์พื่อการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร และจ านวนเงินตามสญัญาจดัประเภทตามความเสี่ยง มีดงันี ้
 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 
 มลูค่ายตุิธรรม   

จ านวนเงิน 
 มลูค่ายตุิธรรม/การปรบับญัชี

ตามเกณฑค์งคา้ง 
  

จ านวนเงิน 
ประเภทความเสี่ยง สินทรพัย ์  หนีส้ิน  ตามสญัญา  สินทรพัย ์  หนีส้ิน  ตามสญัญา 

 (ลา้นบาท) 
อตัราแลกเปลี่ยน            
- อนพุนัธเ์พื่อคา้ 4,997  4,772  376,568  5,085  5,255  447,248 
- อนพุนัธเ์พื่อ 
   การบริหารความ 
    เสี่ยงของธนาคาร (1) 

 
 

7 

  
 

86 

  
 

9,377  785  91  50,230 
- อนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความ
เสี่ยงในกระแสเงินสด 

 
2,398 

  
1 

  
39,106  -  -  - 

            
อตัราดอกเบีย้            
- อนพุนัธเ์พื่อคา้ 4,444  4,374  236,396  4,529  4,361  457,776 
- อนพุนัธเ์พื่อ 
   การบริหารความ 

    เสี่ยงของธนาคาร (1) -  -  -  24  59  41,068 
- อนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความ
เสี่ยงในมลูค่ายตุิธรรม 113  35  8,509  -  -  - 

- อนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความ
เสี่ยงในกระแสเงินสด 

 
- 

  
- 

  
- 

 

-  -  - 
รวม 11,959  9,268  669,956  10,423  9,766  996,322 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563  2562 
 มลูค่ายตุิธรรม   

จ านวนเงิน 
 มลูค่ายตุิธรรม/การปรบับญัชี

ตามเกณฑค์งคา้ง 
  

จ านวนเงิน 
ประเภทความเสี่ยง สินทรพัย ์  หนีส้ิน  ตามสญัญา  สินทรพัย ์  หนีส้ิน  ตามสญัญา 

 (ลา้นบาท) 
อตัราแลกเปลี่ยน            
- อนพุนัธเ์พื่อคา้ 4,487  4,349  342,815  4,372  4,502  377,008 
- อนพุนัธเ์พื่อ 
   การบริหารความ 
    เสี่ยงของธนาคาร (1) 7  86  9,377  86  91  35,003 
- อนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความ    
   เสี่ยงในกระแสเงินสด 1,624  1  30,095  -  -  - 

            
อตัราดอกเบีย้            
- อนพุนัธเ์พื่อคา้ 3,782  3,708  192,481  2,937  2,779  260,659 
- อนพุนัธเ์พื่อ 
   การบริหารความ 
    เสี่ยงของธนาคาร (1) -  -  -  24  6  20,038 
- อนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความ 
   เสี่ยงในมลูค่ายตุิธรรม 113  -  7,509  -  -  - 

รวม 10,013  8,144  582,277  7,419  7,378  692,708 
 

(1) การปรบับญัชีตามเกณฑค์งคา้ง ณ วนัสิน้งวด ของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้เพือ่การบริหารความเสี่ยงของธนาคารคือการปรบัรายการดอกเบีย้
คา้งรับหรือคา้งจ่ายและรายการดอกเบีย้รบัล่วงหน้า หรือจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารแสดงดอกเบีย้คา้งรบัและ
ดอกเบีย้จ่ายล่วงหนา้จ านวน 24 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของ “สินทรพัยอ์ื่น” และแสดงยอดดอกเบีย้คา้งจ่ายและดอกเบีย้รบัล่วงหนา้จ านวน 47 ลา้น
บาท เป็นส่วนหน่ึงของ “หนีส้ินอื่น” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สดัส่วนการท าธุรกรรมของตราสารอนพุนัธจ์ดัแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตาม
สญัญา มีดงันี ้
 
     

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะธนาคาร 
    (รอ้ยละ) 
คู่สัญญา       
สถาบนัการเงิน    84.06  75.59 
อื่น ๆ    15.94  24.41 
รวม    100.00  100.00 

 
14 เงินลงทุนสุทธิ 
 
14.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
 

       งบการเงิน 

     งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 

31 ธันวาคม 2563     (ลา้นบาท) 

เงินลงทุนในตราสารหนีที้่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        

ตราสารหนีภ้าคเอกชน     622  - 

รวม     622  - 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้     (1)  - 

สุทธิ     621  - 

        

เงินลงทุนในตราสารหนีที้่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน        

   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ     108,268  64,221 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน     11,976  5,901 

ตราสารหนีต้่างประเทศ     11,900  2,673 

ตราสารหนีอ้ื่น ๆ     69  69 

รวม     132,213  72,864 
        

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้     (1,766)  (83) 
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      งบการเงิน 

    งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 

     (ลา้นบาท) 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ    910  - 

ตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ    603  456 

ตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ    4  3 

รวม    1,517  459 
       
รวมเงินลงทุนสุทธิ    134,351  73,323 

 

   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 
31 ธันวาคม 2562 (ลา้นบาท) 
เงินลงทุนเพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม    
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ 6,159  4,868 
ตราสารหนีภ้าคเอกชน 417  - 
รวม 6,576  4,868 
    

เงินลงทุนเผ่ือขาย - มูลค่ายุติธรรม    
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ 137,906  55,375 
ตราสารหนีภ้าคเอกชน 10,166  - 
ตราสารหนีต้่างประเทศ 9,193  - 
ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,129  2 
รวม 158,394  55,377 
    

ตราสารหนีที้่จะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ าหน่าย    
ตราสารหนีภ้าคเอกชน 682  - 
รวม 682  - 
    

เงินลงทุนท่ัวไป - ราคาทุน    
ตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,410  1,051 
ตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 3  2 
รวม 1,413  1,053 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (800)  (791) 
สุทธิ 613  262 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 166,265  60,507 
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 364 ลา้นบาท (เฉพาะธนาคาร: 31 ลา้นบาท) 

 
14.2 เงินลงทุนของกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในกิจการท่ีธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่  
รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของทนุช าระแลว้ของกิจการดงักล่าวท่ีไม่เขา้ข่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเงินลงทนุดงักล่าวสรุปได้
ดงันี ้

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563  2562  2563  2562 

 (ลา้นบาท) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 4  34  4  34 

การสาธารณปูโภคและบริการ 101  14  101  14 

กองทนุรวมและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 199  46  198  46 
อื่น ๆ 3  12  3  11 
รวม 307  106  306  105 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
 เกิดขึน้ (2562:  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า) - 

 
(41) 

 
- 

 
(41) 

เงินลงทุนสุทธิ 307  65  306  64 

 
ส่วนไดเ้สยีในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวมซ่ึงเป็นไปตามปกตธิุรกิจ 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยอาจมีรายการกับกิจการซึ่งมีโครงสรา้งเฉพาะตวัในรูปของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน การใหกู้ย้ืมและธุรกรรม
ตราสารอนุพนัธ ์เงินลงทุนในหน่วยลงทุนรบัรูร้ายการเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ส่วนเงินใหกู้้ยืมและธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ท า
รายการโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจและมีการบริหารจดัการเช่นเดียวกบัคู่คา้อื่น ๆ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงและรายการท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการซึ่งมี
โครงสรา้งเฉพาะตวัท่ีตอ้งเปิดเผยในงบการเงิน 
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14.3 เงินลงทุนในบริษัททีม่ีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  และตราสารหนีท่ี้ผิดนัดช าระหนี้ หรือบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรือบริษัทอื่นท่ีมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิก
ถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เงินลงทุนดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมส าหรบัตราสารหนีท่ี้ถือไวเ้ผื่อขาย
หรือราคาทนุสทุธิค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรบัตราสารทุนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สรุปไดด้งัต่อไปนี ้
 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
           ราคาทนุ/     
 จ านวน    มลูค่า  ค่าเผื่อ  จ านวน  ราคาตาม  มลูค่า  ค่าเผื่อ 
 บริษัท  ราคาทนุ  ยตุิธรรม  การดอ้ยค่า  บริษัท  บญัชี  ยตุิธรรม  การดอ้ยค่า 
   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
- บริษัทจดทะเบียนที่เขา้ขา่ยถกูเพิก
ถอน 

               
   จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน                
   และตราสารหนีท้ี่ผดินดัช าระหนี ้ 1  12  -  -  3  62  -  (62) 
- บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงาน 

               
   ต่อเนื่องของกิจการหรือบริษัทอ่ืนที่มี                
   ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน                
   เช่นเดียวกบับริษัทจดทะเบียนที ่                
   เขา้ข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็น                
   หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 11  3,854  1,563  1,597  11  730  -  (730) 
รวม 12  3,866  1,563  1,597  14  792  -  (792) 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563  2562 
           ราคาทนุ/     
 จ านวน    มลูค่า  ค่าเผื่อ  จ านวน  ราคาตาม  มลูค่า  ค่าเผื่อ 
 บริษัท  ราคาทนุ  ยตุิธรรม  การดอ้ยค่า  บริษัท  บญัชี  ยตุิธรรม  การดอ้ยค่า 
   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
- บริษัทจดทะเบียนที่เขา้ขา่ยถกูเพิก
ถอน 

               
   จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน                
   และตราสารหนีท้ี่ผดินดัช าระหนี ้ 1  12  -  -  2  62  -  (62) 
- บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงาน 

               
   ต่อเนื่องของกิจการหรือบริษัทอ่ืนที่มี                
   ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน                
   เช่นเดียวกบับริษัทจดทะเบียนที ่                
   เขา้ข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็น                
   หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 10  693  -  -  11  730  -  (730) 
รวม 11  705  -  -  13  792  -  (792) 
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14.4 ส่วนเกิน (ส่วนต ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น/ 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนเกิน (ส่วนต ่ากว่า) ทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าเงินลงทนุมีดงัต่อไปนี ้
 

 
 งบการเงินรวม 

 
 

งบการเงินฉพาะ

ธนาคาร 
  )ลา้นบาท(  
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
ตราสารหนี ้  404   320 
รวม  404   320 
      

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
ตราสารหนี ้  5   (1) 
ตราสารทนุ  (33)   - 
รวม  (28)   (1) 
      

รวมส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  376   319 

หกั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (75)   (64) 
สุทธิ  301   255 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 
 
15.1  รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  สดัส่วนการถือ         
บริษัท ประเภทธุรกิจ หุน้สามญั ทนุช าระแลว้ ส่วนไดเ้สีย ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ส่วนไดเ้สียสทุธิ ราคาทนุ ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ราคาทนุสทุธิ เงินปันผลรบัส  าหรบัปี 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (รอ้ยละ)   (ลา้นบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                    
บริษัท บริหารสินทรพัย ์
 พหลโยธิน จ ากดั 

ธุรกิจบริหาร 
สินทรพัย ์ 100.00 100.00 25 25 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 25 25 

 
- - 25 25 - - 

บริษัท บริหารสินทรพัย ์
 พญาไท จ ากดั* 

ธุรกิจบริหาร 
สินทรพัย ์ - 100.00 - 1,070 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 649 

 
- (649) - - - - 

ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) *** ธนาคารพาณิชย ์ 99.98 99.98 60,649 60,649 - - - - - - 167,930 167,840 (9,300) - 158,630 167,840 20,249 - 
บริษัทย่อยทางอ้อม                    
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร ์จ ากดั ธุรกิจนายหนา้

ประกนั 99.99 99.99 100 100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 
 

- - - - - - 
บริษัทร่วม                    
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ 
กองทนุทหารไทย จ ากดั** 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์
จดัการกองทนุ 35.00 35.00 100 100 

 
4,487 

 
4,725 

 
- 

 
- 

 
4,487 

 
4,725 197 197 

 
- - 197 197 434 140 

บริษัทร่วมทางอ้อม                    
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ 
กองทนุธนชาต จ ากดั** 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์
จดัการกองทนุ 49.90 49.90 100 100 4,112 

 
4,228 - - 4,112 

 
4,228 - - - - - - - - 

รวม      8,599 8,953 - - 8,599 8,953 168,152 168,711 (9,300) (649) 158,852 168,062 20,683 140 

                    
*  บริษัทจดทะเบียนเสร็จสิน้การช าระบญัชีกบักระทรวงพาณิชย ์ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 
** เงินลงทนุในบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทหารไทย จ ากดั และบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จ ากดั ที่คงเหลืออยู่  มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัสิทธิในการซือ้และสิทธิในการขายในอนาคต 
*** ธนาคารบนัทึกการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนมีนาคม 2563 จ านวน 20,249 ลา้นบาท ซึ่งไดร้บัเงินเต็มจ านวน ทัง้นี ้เน่ืองจากการด าเนินการตามแผนการรวมกิจการและระยะเวลาในการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) มีความชดัเจนยิ่งขึน้ ธนาคารไดบ้นัทึกปรบัลดมลูค่าเงิน
 ลงทนุในบริษัทย่อยจ านวน 9,300 ลา้นบาท โดยใชป้ระมาณการมลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด และไดแ้สดงรายการในรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ สทุธิเป็นจ านวน 10,949 ลา้นบาท  
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การขายเงนิลงทนุในบริษัทย่อย 
 
เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 ธนาคารธนชาตขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนธนชาต จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
ธนาคารธนชาต ในอตัรารอ้ยละ 25.1 ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลงเหลือรอ้ยละ 49.9 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จ ากดั 
จึงสิน้สดุการเป็นบริษัทย่อยและกลายเป็นบริษัทร่วม ทัง้นีไ้ม่มีการบนัทึกก าไรจากการขายดงักล่าวเน่ืองจากธนาคารบันทึกมลูค่าเงิน
ลงทุนในบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนธนชาต จ ากัด ดว้ยมลูค่ายุติธรรมก่อนการขาย ทั้งนี ้เงินลงทุนในบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการ
กองทุนธนชาต จ ากัด ท่ีคงเหลืออยู่ในอัตรารอ้ยละ 49.9 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิในการซือ้และสิทธิในการขายในอนาคต 

 
 15.2 การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย ์ 

 งบกระแสเงินสด 
 บริษัท บริหารสินทรัพย ์พหลโยธิน จ ากัด 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่  
 31 ธันวาคม 
 2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 20  26 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 
    เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
กลบัรายการหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยค่า -  (6) 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (15)  (26) 
เงินสดรบัดอกเบีย้ 15  26 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (2)  (8) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ    
    หนี้สินด าเนินงาน 18  12 
    
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)    
รายการระหว่างบรษิัทและตลาดเงิน -  (25) 
เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ -  17 
    

หนีสิ้นด าเนินงานลดลง    
เจา้หนีอ่ื้น (15)  (4) 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (3)  (2) 
หนีส้ินอ่ืน -  (1) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน -  (3) 

    

เงินสดลดลงสุทธิ -  (3) 
เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม -  3 

เงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม -  - 
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16 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
 
16.1 จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ 
 

        งบการเงิน 
      งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 
      2563 
      (ลา้นบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี      104,006  91,511 

เงินใหกู้ย้ืม      666,471  441,128 

ตั๋วเงิน      216,044  187,188 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้      404,855  - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน      1,268  - 

อื่น ๆ      281  135 

รวมเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้      1,392,925  719,962 

บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ*      8,533  5,753 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ      1,401,458  725,715 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้      (52,978)  (31,940) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ      1,348,480  693,775 
* ส าหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีท้ี่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตแสดงยอดก่อนค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 
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        งบการเงิน 
      งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 
      2562 
      (ลา้นบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี      120,989  105,734 

เงินใหกู้ย้ืม      696,534  427,841 

ตั๋วเงิน      167,466  138,035 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้      472,204  - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน      1,547  - 

อื่น ๆ      222  51 

หกั รายไดร้อตดับญัชี      (66,737)  (58) 

เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี      1,392,225  671,603 

บวก ดอกเบีย้คา้งรบั      1,882  1,285 

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ค้างรับ      1,394,107  672,888 

หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู         

      - เงินส ารองในอตัราขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.      (27,025)  (13,625) 

      - เงินส ารองส่วนท่ีเกินอตัราขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.      (17,513)  (10,845) 

หกั ค่าเผื่อการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้      (939)  (939) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ      1,348,630  647,479 
 
  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 

 110 

16.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินทีอ่ยู่ของลูกหนี ้
 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (ลา้นบาท) 
เงินบาท 1,369,088  3,298  1,372,386  1,368,941  2,393  1,371,334 
เงินดอลลารส์หรฐั 14,091  4,606  18,697  14,667  4,668  19,335 
เงินสกลุอื่น ๆ 1,154  688  1,842  895  661  1,556 
รวม* 1,384,333  8,592  1,392,925  1,384,503  7,722  1,392,225 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (ลา้นบาท) 
เงินบาท 699,232  3,298  702,530  655,969  2,393  658,362 
เงินดอลลารส์หรฐั 12,474  3,856  16,330  12,062  295  12,357 
เงินสกลุอื่น ๆ 1,102  -  1,102  854  30  884 
รวม* 712,808  7,154  719,962  668,885  2,718  671,603 

 * ยอดรวมเงินใหส้ินเช่ือสทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 

16.3 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหส้ินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  (ไม่รวมเงินใหส้ินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) จัดชั้นตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัส ารองของสถาบนัการเงินดงัต่อไปนี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม  1 มกราคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม 

 2563  2563  2563  2563 

 (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ*        
ชัน้ท่ี 1 (สินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ        
   ความเสี่ยงดา้นเครดิต) 1,237,638  1,206,914  642,301  586,391 
ชัน้ท่ี 2 (สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ        
   ความเสี่ยงดา้นเครดิต) 122,135  147,250  60,347  68,186 
ชัน้ท่ี 3 (สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) 41,685  39,478  23,067  18,187 
รวม 1,401,458  1,393,642  725,715  672,764 
* ยอดรวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัในหมายเหตขุอ้ 16.1 
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 งบการเงินรวม 
 2562 
 เงินใหส้ินเชื่อ  ยอดสทุธิท่ีใชใ้น     
 แก่ลกูหนีแ้ละ  การตัง้ค่าเผื่อหนี ้  อตัราขัน้ต ่าตาม  ค่าเผื่อหนี ้
 ดอกเบีย้คา้งรบั  สงสยัจะสญู (1)  เกณฑ ์ธปท.  สงสยัจะสญู (2) 
 (ลา้นบาท)  (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 
เงินส ารองในอตัราขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.        
จดัชัน้ปกติ 1,297,716  1,020,132  1  10,103 
จดัชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ 58,645  44,296  2  3,128 
จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 7,658  4,073  100  3,294 
จดัชัน้สงสยั 6,769  3,420  100  2,458 
จดัชัน้สงสยัจะสญู  23,319  6,523  100  8,042 
รวม* 1,394,107  1,078,444    27,025 
เงินส ารองส่วนท่ีเกินอตัราขัน้ต ่าตามเกณฑธ์ปท.       17,513(3) 
รวม        44,538 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 
 เงินใหส้ินเชื่อ  ยอดสทุธิท่ีใชใ้น     
 แก่ลกูหนีแ้ละ  การตัง้ค่าเผื่อหนี ้  อตัราขัน้ต ่าตาม  ค่าเผื่อหนี ้
 ดอกเบีย้คา้งรบั  สงสยัจะสญู (1)  เกณฑ ์ธปท.  สงสยัจะสญู (2) 
 (ลา้นบาท)  (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 
เงินส ารองในอตัราขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.        
จดัชัน้ปกติ 628,768  566,437  1  6,082 
จดัชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ 25,970  14,678  2  407 
จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 2,795  1,431  100  1,579 
จดัชัน้สงสยั 1,575  497  100  563 
จดัชัน้สงสยัจะสญู  13,780  2,706  100  4,994 
รวม* 672,888  585,749    13,625 
เงินส ารองส่วนท่ีเกินอตัราขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.       10,845 (3) 
รวม        24,470 

* เงินใหส้ินเชื่อสทุธิจากรายไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบีย้คา้งรบั 
 
 (1) ยอดสทุธิท่ีใชใ้นการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู: กรณีสินทรพัยจ์ดัชัน้ปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึงยอดคงคา้งของเงินตน้ท่ีไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั

หลงัหกัหลกัประกนัท่ีไม่ใช่ท่ีดิน อาคาร สิ่งปลกูสรา้ง สิทธิการเช่าและเครื่องจกัร กรณีสินทรพัยจ์ดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสญู หมายถึง
มูลหนีห้ลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากลูกหนีห้รือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากการจ า หน่าย
หลกัประกนัท่ีไม่ใช่เครื่องจกัร 
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(2) การกนัส ารองส าหรบัสินเชื่อท่ีไดร้บัการค า้ประกนัโดยบรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อมตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นไป
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสินเชื่อท่ีไดร้บัการค า้ประกนัโดยบรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อมแบบ 
Portfolio Guarantee Scheme 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยไดร้วมเงินส ารองส าหรบัสินเชื่อดอ้ยคณุภาพจ านวน 3,900 ลา้นบาท (เฉพาะธนาคาร: จ านวน 1,849 
ลา้นบาท)   

 
16.4 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ  
 

เงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึงเงินใหส้ินเชื่อจดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะ
สญูและชัน้สญู ซึ่งเป็นรายการท่ีก าหนดใหเ้ปิดเผยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 23/2561 และเงินใหส้ินเชื่อจัดชัน้ท่ี
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคุณภาพ (รวมเงินใหส้ินเชื่อแก่ธนาคารและตลาด
เงิน) สรุปไดด้งันี ้
 

 2563 
  บริษัท    
 ธนาคาร บริหาร ธนาคาร   
 ทหารไทย สินทรพัย ์ ธนชาต   
 จ ากดั พหลโยธิน จ ากดั ตดัรายการ งบการเงิน 
 (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) ระหว่างกัน รวม 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้นสุทธิจาก      

   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้)      
เงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพสทุธิค่าเผื่อผลขาดทนุ      
   ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเงินใหส้ินเชื่อ      
   ดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 9,511 7 9,887 - 19,405 
เงินใหส้ินเชื่อรวมสทุธิค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาด      
   ว่าจะเกิดขึน้ของเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 910,527 7 706,174 (56,000) 1,560,708 
อตัรารอ้ยละของเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพสทุธิ (รอ้ยละ) 1.04 100.00 1.40  1.24 
      

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เงินต้น)      
เงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 22,005 29 17,559 - 39,593 
เงินใหส้ินเชื่อรวม (ลา้นบาท) 923,021 29 713,846 (56,000) 1,580,896 
อตัรารอ้ยละของเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ (รอ้ยละ) 2.38 100.00 2.46  2.50 
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 2562 
  บริษัท    
 ธนาคาร บริหาร ธนาคาร   
 ทหารไทย สินทรพัย ์ ธนชาต   
 จ ากดั พหลโยธิน จ ากดั ตดัรายการ งบการเงิน 
 (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) ระหว่างกัน รวม 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้นสุทธิจาก      

   ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ)      
เงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพสทุธิค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู      
   ของเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 9,161 7 10,880 - 20,048 
เงินใหส้ินเชื่อรวมสทุธิค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู      
   ของเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 768,797 7 854,171 (32,806) 1,590,169 
อตัรารอ้ยละของเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพสทุธิ (รอ้ยละ) 1.19 100.00 1.27  1.26 
 
 
 

     

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เงินต้น)      
เงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 18,150 29 19,567 - 37,746 
เงินใหส้ินเชื่อรวม (ลา้นบาท) 777,786 29 862,859 (32,806) 1,607,868 
อตัรารอ้ยละของเงินใหส้ินเชื่อดอ้ยคณุภาพ (รอ้ยละ) 2.33 100.00 2.27  2.35 

 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยไดโ้อนขายสินเชื่อดอ้ยคณุภาพโดยมีภาระเงินตน้จ านวน
เงินประมาณ 10,000 ลา้นบาท และ 6,100 ลา้นบาท ตามล าดบั ใหแ้ก่บริษัทบริหารสินทรพัย ์ทัง้นี ้ราคาขายส่วนท่ีสงูกว่ามลูค่าตาม
บญัชีของสินเชื่อดอ้ยคณุภาพดงักล่าวไดแ้สดงหกัจาก “ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้” และ “หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า” ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ตามล าดบั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีท่ี้ระงบัการรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง จ านวน 76,163 
ลา้นบาท (เฉพาะธนาคาร: จ านวน 51,281 ลา้นบาท) 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 

 114 

16.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีท้ีม่ีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และการปรับโครงสร้างหนี้ทีม่ีปัญหา 
 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีท่ี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ ขณะท่ี
เงินใหส้ินเชื่อดงักล่าวมีจ านวนเงินค่าเผื่อผลขาดทุนเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุดงันี ้ 
 
   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 
 2563  2563 
 (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีท้ีม่ีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ในระหว่างปี(*)    
ราคาทุนตดัจ าหน่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ 15,821  11,196 
ผลขาดทนุสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ 286  281 
(*) ไม่รวมเงินใหส้ินเชิ่อแก่ลกูหนีภ้ายใตแ้นวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีต้ามท่ีได ้
 อธิบายไวใ้นหมายเหตขุอ้ 5 ไม่มีก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงในกลุ่มลกูคา้นี ้

 
   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 
 2563  2563 
 (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีท้ีม่ีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่นับจากวันทีรั่บรู้    

   รายการเมื่อแรกเร่ิม    
มลูค่าคงเหลือของเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีท่ี้เคยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่    
   เฉพาะส่วนท่ีค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี    
   จากชัน้ท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต หรือท่ีมี    
   การดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Lifetime ECL) เป็นชัน้ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี    
   นยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต (12-month ECL) 222  - 
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ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยไดท้ าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีท่ี้มีปัญหา (แสดงเฉพาะบญัชีของ
ลกูหนีร้ายท่ีมีส่วนสญูเสีย/ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหนี)้ สรุปไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม 

 2562 

   ก่อนปรบั  หลงัปรบั  สินทรพัยท่ี์รบัโอน 

 จ านวนราย  โครงสรา้งหนี ้  โครงสรา้งหนี ้  ชนิด  มลูค่ายตุิธรรม       

   (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้          
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี ้ 6,267  11,952  11,952  -  - 
รวม 6,267  11,952  11,952    - 

          

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้          
ไม่เกิน 5 ปี 1,163  534  534     
มากกว่า 5 - 10 ปี 3,640  1,930  1,930     
มากกว่า 10 ปี 1,464  9,488  9,488     
รวม 6,267  11,952  11,952     

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2562 

   ก่อนปรบั  หลงัปรบั  สินทรพัยท่ี์รบัโอน 

 จ านวนราย  โครงสรา้งหนี ้  โครงสรา้งหนี ้  ชนิด  จ านวนราย 

   (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้          
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี ้ 6,180  11,739  11,739  -  - 
รวม 6,180  11,739  11,739    - 

          

ระยะเวลาของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้          
ไม่เกิน 5 ปี 1,126  469  469     
มากกว่า 5 - 10 ปี 3,596  1,794  1,794     
มากกว่า 10 ปี 1,458  9,476  9,476     
รวม 6,180  11,739  11,739     
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ขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูหนีท่ี้ปรบัโครงสรา้งหนี ้มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2562 2562 
 (ลา้นบาท) 

รายไดด้อกเบีย้จากลกูหนีท่ี้มีการปรบัโครงสรา้งหนีท่ี้รบัรูใ้นระหว่างปี  
 

531 
 

504 
เงินสดที่รบัช าระจากลกูหนี ้ 1,860 1,672 
กลบัรายการจากการปรบัโครงสรา้งหนีส้ทุธิ (61) (61) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดคงคา้งของลูกหนีท่ี้มีการปรบัโครงสรา้งหนีท่ี้มีปัญหาท่ีปฏิบัติไดต้าม
สญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้ดงันี ้

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562  2562 
 จ านวนราย  ยอดคงคา้ง  จ านวนราย  ยอดคงคา้ง 
   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

ลูกหนีท้ีม่ีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 14,292  22,237  8,797  13,529 
 

 
16.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีท้ีม่ีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหส้ินเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบักับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีปัญหา
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและไดต้ัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ /ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูไวแ้ลว้ 
ดงัต่อไปนี ้

 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
       ค่าเผื่อผล         
       ขาดทนุ         
   เงินใหส้ินเช่ือ    ดา้นเครดิต    เงินใหส้ินเช่ือ    ค่าเผื่อหนี ้
 จ านวน  และดอกเบีย้  หลกั  ที่คาดวา่  จ านวน  และดอกเบีย้  หลกั  สงสยัจะ 
 ราย  คา้งรบั  ประกนั  จะเกิดขึน้  ราย  คา้งรบั  ประกนั  สญู 
   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

บริษัทจดทะเบียนทีเ่ข้าข่ายถูก                
   เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย ์                
   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์                

   แห่งประเทศไทย 1  3  -  1  2  197  -  2 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563  2562 
       ค่าเผื่อผล         
       ขาดทนุ         
   เงินใหส้ินเช่ือ    ดา้นเครดิต    เงินใหส้ินเช่ือ    ค่าเผื่อหนี ้
 จ านวน  และดอกเบีย้  หลกั  ที่คาดวา่  จ านวน  และดอกเบีย้  หลกั  สงสยัจะ 
 ราย  คา้งรบั  ประกนั  จะเกิดขึน้  ราย  คา้งรบั  ประกนั  สญู 
   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

บริษัทจดทะเบียนทีเ่ข้าข่ายถูก                
   เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย ์                
   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์                

   แห่งประเทศไทย 1  3  -  1  1  3  -  - 

 
16.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบการเงินรวม 

 2563 

   ส่วนท่ีถึง     

 ส่วนท่ีถึง  ก าหนดช าระ  ส่วนท่ีถึง   

 ก าหนดช าระ  เกินหน่ึงปี  ก าหนดช าระ   

 ภายในหน่ึงปี  แต่ไม่เกินหา้ปี  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 รายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (20,718)  (39,158)  (1,961)  (61,837) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าทีลู่กหนี้        
   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 97,143  273,411  35,569  406,123 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้       (10,989) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าสุทธิ       395,134 
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 งบการเงินรวม 

 2562 

   ส่วนท่ีถึง     

 ส่วนท่ีถึง  ก าหนดช าระ  ส่วนท่ีถึง   

 ก าหนดช าระ  เกินหน่ึงปี  ก าหนดช าระ   

 ภายในหน่ึงปี  แต่ไม่เกินหา้ปี  เกินหา้ปี  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 120,574  312,489  39,141  472,204 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 488  1,035  24  1,547 

ผลรวมของเงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า 121,062  313,524  39,165  473,751 

หกั รายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (23,171)  (41,420)  (2,088)  (66,679) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าทีลู่กหนี้        

   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 97,891  272,104  37,077  407,072 

หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู       (10,189) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าสุทธิ       396,883 
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17 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้และค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ  
 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ระหว่างปี สรุปไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ที่ไม่มีการเพิ่ม  ที่มีการเพิ่ม     

 ขึน้อย่างมี  ขึน้อย่างมี  สินทรพัย ์   

 นยัส าคญัของ  นยัส าคญัของ  ทางการเงิน   

 ความเสี่ยง  ความเสี่ยง  ที่มีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

เงินลงทุน        

ยอดตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ (ดูหมายเหต ุ3) 61  -  50  111 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้ (9)  5  1,658  1,654 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมลูคา่ค่าเผื่อ        

   ผลขาดทนุใหม่ (4)  -  -  (4) 

ซือ้หรือไดม้า 44  -  -  44 

ตดัรายการ (38)  -  -  (38) 

ยอดปลายปี 54  5  1,708  1,767 

        
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ        
ยอดตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ (ดูหมายเหต ุ3) 9,199  19,047  16,177  44,423 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้ (1,722)  441  13,851  12,570 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมลูคา่ค่าเผื่อ        
   ผลขาดทนุใหม่ 2,128  1,886  7,127  11,141 
ไดม้า  1,997  896  273  3,166 
ตดัรายการ (476)  (653)  (3,021)  (4,150) 
ค่าเผื่อผลขาดทนุส่วนที่ตดัออกจากบญัชี -  -  (14,172)  (14,172) 

ยอดปลายปี 11,126  21,617  20,235  52,978 
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 2563 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ที่ไม่มีการเพิ่ม  ที่มีการเพิ่ม     

 ขึน้อย่างมี  ขึน้อย่างมี  สินทรพัย ์   

 นยัส าคญัของ  นยัส าคญัของ  ทางการเงิน   

 ความเสี่ยง  ความเสี่ยง  ที่มีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

เงินลงทุน        

ยอดตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ (ดูหมายเหต ุ3) 23  -  50  73 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมลูคา่ค่าเผื่อ        

   ผลขาดทนุใหม่ (2)  -  -  (2) 

ซือ้หรือไดม้า 29  -  -  29 

ตดัรายการ (17)  -  -  (17) 

ยอดปลายปี 33  -  50  83 

        

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ        

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

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้ (37)  (331)  7,740  7,372 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมลูคา่ค่าเผื่อ        

   ผลขาดทนุใหม่ 1,090  1,359  4,247  6,696 

ไดม้า 536  182  82  800 

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

ค่าเผื่อผลขาดทนุส่วนที่ตดัออกจากบญัชี -  -  (4,629)  (4,629) 

ยอดปลายปี 4,904  14,495  12,541  31,940 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูระหว่างปี สรุปไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม 
 2562 

      เงินส ารอง  
 เงินส ารองในอตัราขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท. ส่วนท่ีเกินอตัรา  
  กล่าวถึง ต ่ากว่า  สงสยั ขัน้ต ่าตามเกณฑ ์  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสญู ธปท. รวม 
 (ลา้นบาท) 
ยอดตน้ปี 6,142 419 1,235 1,065 9,715 13,400 31,976 
ไดม้าจากการซือ้ธุรกิจ 3,964 2,781 1,745 1,924 3,435 5,961 19,810 
หนีส้งสยัจะสญู (3) (72) 314 (531) 12,151 (1,848) 10,011 
หนีส้ญูไดร้บัคืน - - - - 1,107 - 1,107 
หนีส้ญูตดับญัชี - - - - (15,564) - (15,564) 
หนีส้งสยัจะสญูส่วนของ        

   ลกูหนีท่ี้โอนขาย - - - - (2,802) - (2,802) 

ยอดปลายปี 10,103 3,128 3,294 2,458 8,042 17,513 44,538 

 
 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 

      เงินส ารอง  
 เงินส ารองในอตัราขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท. ส่วนท่ีเกินอตัรา  

  กล่าวถึง ต ่ากว่า  สงสยั ขัน้ต ่าตามเกณฑ ์  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสญู ธปท. รวม 
 (ลา้นบาท) 
ยอดตน้ปี 6,142 419 1,235 1,065 9,686 13,400 31,947 
หนีส้งสยัจะสญู (60) (12) 344 (502) 11,431 (2,555) 8,646 
หนีส้ญูไดร้บัคืน - - - - 1,045 - 1,045 
หนีส้ญูตดับญัชี - - - - (14,366) - (14,366) 
หนีส้งสยัจะสญูส่วนของ        

   ลกูหนีท่ี้โอนขาย - - - - (2,802) - (2,802) 

ยอดปลายปี 6,082 407 1,579 563 4,994 10,845 24,470 
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18 ทรัพยส์ินรอการขายสุทธิ 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์ินรอการขายสทุธิมีดงันี ้
 

 
 

งบการเงินรวม 
2563 

   
                       

ยอดตน้ปี 
ไดม้าจาก        
การซือ้ธุรกิจ เพิ่มขึน้ จ าหน่าย/ลดลง ยอดปลายปี 

 (ลา้นบาท) 
ทรพัยส์ินรอการขายท่ีไดจ้ากการช าระหนี ้      
  -  อสงัหาริมทรพัย ์ 3,562 - 419 (261) 3,720 
  -  สงัหาริมทรพัย ์ 777 - 5,819 (6,031) 565 
ทรพัยส์ินรอจ าหน่าย 820 - 1,706 (460) 2,066 
รวม 5,159 - 7,944 (6,752) 6,351 

หกั ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่า (349) - (898) 933 (314) 

สุทธิ 4,810 - 7,046 (5,819) 6,037 
 

 
 

งบการเงินรวม 
2562 

   
                       

ยอดตน้ปี 
ไดม้าจาก        
การซือ้ธุรกิจ เพิ่มขึน้ จ าหน่าย/ลดลง ยอดปลายปี 

 (ลา้นบาท) 
ทรพัยส์ินรอการขายท่ีไดจ้ากการช าระหนี ้      
  -  อสงัหาริมทรพัย ์ 2,306 1,147 329 (220) 3,562 
  -  สงัหาริมทรพัย ์ - 848 691 (762) 777 
ทรพัยส์ินรอจ าหน่าย 458 327 199 (164) 820 
รวม 2,764 2,322 1,219 (1,146) 5,159 
หกั ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่า (150) (211) (148) 160 (349) 

สุทธิ 2,614 2,111 1,071 (986) 4,810 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
2563 

   
                       

ยอดตน้ปี 
ไดม้าจาก       
การซือ้ธุรกิจ เพิ่มขึน้ จ าหน่าย/ลดลง ยอดปลายปี 

 (ลา้นบาท) 
ทรพัยส์ินรอการขายท่ีไดจ้ากการช าระหนี ้      
  -  อสงัหาริมทรพัย ์ 2,378 - 157 (163) 2,372 
ทรพัยส์ินรอจ าหน่าย 494 - 757 (309) 942 
รวม 2,872 - 914 (472) 3,314 

หกั ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่า (134) - (39) 9 (164) 

สุทธิ 2,738 - 875 (463) 3,150 
 

 
 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
2562 

   
                       

ยอดตน้ปี 
ไดม้าจาก       
การซือ้ธุรกิจ เพิ่มขึน้ จ าหน่าย/ลดลง ยอดปลายปี 

 (ลา้นบาท) 
ทรพัยส์ินรอการขายท่ีไดจ้ากการช าระหนี ้      
  -  อสงัหาริมทรพัย ์ 2,306 - 287 (215) 2,378 
ทรพัยส์ินรอจ าหน่าย 458 - 200 (164) 494 
รวม 2,764 - 487 (379) 2,872 
หกั ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่า (150) - (11) 27 (134) 

สุทธิ 2,614 - 476 (352) 2,738 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารมีทรพัยส์ินรอการขาย ซึ่งมีราคาตามบญัชีสุทธิจ านวน 331 ลา้นบาท และ 633 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ท่ีใหส้ิทธิแก่ลกูหนีใ้นการซือ้คืน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญา 
 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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มูลค่าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้จากการช าระหนี้ท่ีแยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ                       
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2563  2562   2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
ทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการช าระหนี ้
อสงัหาริมทรพัย ์

       

-  ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 3,649  3,554  2,301  2,371 
-  ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 71  8  71  7 
รวม 3,720  3,562  2,372  2,378 
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19 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณสุ์ทธิ   
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การเปลี่ยนแปลงของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์สรุปไดด้งันี ้

งบการเงินรวม 
2563 

  ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผ่ือการด้อยค่า  
 มลูค่าสทุธิ  ผลกระทบ      จ าหน่าย/   มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัช ี  จากการ      ตดัจ าหน่าย/   ขาดทนุ   ทางบญัช ี

 ณ วนัท่ี  เปล่ียนแปลง  จ าหน่าย/    โอนออก/   จากการ จ าหน่าย/  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  นโยบายทาง เพิ่มขึน้/ ตดัจ าหน่าย/   ค่าเสื่อม ปรบัปรุงจาก   ดอ้ยค่า ตดัจ าหน่าย/  31 ธันวาคม 
 2563 ยอดตน้ปี บญัชี โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ราคา การตีราคา ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2563 

       (ลา้นบาท)         
ท่ีดิน                
- ราคาทนุเดิม 5,766 5,928 - - (676) 5,252 - - - - (162) - 11 (151) 5,101 
- ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม* 7,835 7,835 - - (772) 7,063 - - - - - - - - 7,063 
อาคารระหว่างก่อสรา้ง 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 
- ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม* 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 
ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 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 
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* ธนาคารไดท้ าการประเมินราคาในปี 2562 
 

ราคาทรพัยส์ินของอาคารและอุปกรณข์องธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ์ซึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ า นวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน           
6,622 ลา้นบาท (2562: 3,857 ลา้นบาท) 
 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณท่ี์รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทนุรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 3,556 ลา้นบาท และ 1,053 ลา้นบาท ตามล าดบั 
  

  งบการเงินรวม 
  2562 
   ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า  
 มลูค่าสทุธิ        จ าหน่าย/                          โอนกลบั มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี        ตดัจ าหน่าย/   (ขาดทนุ)   ทางบญัชี 

 ณ วนัที่  ไดม้าจาก  จ าหน่าย/    โอนออก/   จากการ จ าหน่าย/  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  การซือ้    เพ่ิมขึน้/ ตดัจ าหน่าย/   ค่าเสื่อม ปรบัปรุงจาก   ดอ้ยค่า ตดัจ าหน่าย/  31 ธันวาคม 
 2562 ยอดตน้ปี ธุรกิจ โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ราคา การตีราคา ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2562 

  (ลา้นบาท) 
ที่ดิน                
- ราคาทนุเดิม 1,834 2,058 3,894       -   (24) 5,928       -           -          -            -  (224)    62       -   (162) 5,766 
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม* 4,079 4,079 3,070 820   (134) 7,835       -           -          -            -       -       -       -        - 7,835 
อาคารระหว่างก่อสรา้ง      60     60       - 405   (293)   172       -           -          -            -       -       -       -        -    172 
อาคาร                
- ราคาทนุเดิม 1,949 5,234 1,082 304   (103) 6,517  (3,244)   (203)         51   (3,396)    (41)      9     30       (2) 3,119 
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม* 1,757 3,586 1,385 2,281     (205) 7,047  (1,829)   (119) (1,576)   (3,524)       -       -       -        - 3,523 
ส่วนปรบัปรุง 
    สิทธิการเช่า     367 1,362       -   54   (43) 1,373     (995)   (111)        40   (1,066)       -      (3)      3        -   307 
อปุกรณร์ะหว่าง 
       ก่อสรา้งและติดตัง้     382   382      35 676   (865)    228             -             -           -           -       -      -       -        -   228 
อปุกรณ ์ 1,448 6,203    936 918   (322) 7,735  (4,755)   (620)       332  (5,043)       -       -       -         -  2,692 

รวม 11,876  22,964   10,402 5,458 (1,989) 36,835) (10,823) (1,053) (1,153) (13,029) (265)    68     33    (164) 23,642 
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  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2563 
  ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผ่ือการด้อยค่า 
 มลูค่าสทุธิ  ผลกระทบ      จ าหน่าย/      มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัช ี  จากการ      ตดัจ าหน่าย/   ขาดทนุ   ทางบญัช ี
 ณ วนัท่ี  เปล่ียนแปลง  จ าหน่าย/    โอนออก/   จากการ จ าหน่าย/  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  นโยบาย    เพิ่มขึน้/ ตดัจ าหน่าย/   ค่าเสื่อม ปรบัปรุงจาก   ดอ้ยค่า ตดัจ าหน่าย/  31 ธันวาคม 
 2563 ยอดตน้ปี ทางบญัช ี โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ราคา การตีราคา ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2563 
 (ลา้นบาท) 
ท่ีดิน                
- ราคาทนุเดิม 1,872 2,034 - - (257) 1,777 - - - - (162) - 8 (154) 1,623 
- ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม* 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 
- ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม* 2,155 5,662 - - (702) 4,960 (3,507) (109) 523 (3,093) - - - - 1,867 
สินทรพัยส์ิทธิ 
    การใช ้- อาคาร - - 674 393 (39) 1,028 - (367) 39 (328) - (16) 16 - 700 
ส่วนปรบัปรุง 
    สิทธิการเช่า 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 
สินทรพัยส์ิทธิ 
   การใช ้- 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 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 
  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า  
 มลูค่าสทุธิ       จ าหน่าย/   โอนกลบั   มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี       ตดัจ าหน่าย/   (ขาดทนุ)   ทางบญัชี 
 ณ วนัที่   จ าหน่าย/    โอนออก/   จากการ จ าหน่าย/  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม     เพ่ิมขึน้/ ตดัจ าหน่าย/   ค่าเสื่อม ปรบัปรุงจาก   ดอ้ยค่า ตดัจ าหน่าย/  31 ธันวาคม 
 2562 ยอดตน้ปี โอนเขา้ โอนออก ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ราคา การตีราคา ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี โอนออก ยอดปลายปี 2562 
 (ลา้นบาท) 
ที่ดิน               
- ราคาทนุเดิม 1,834 2,058 - (24) 2,034 - - - - (224) 62 - (162) 1,872 
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม* 4,079 4,079 820 (134) 4,765 - - - - - - - - 4,765 
อาคารระหว่างก่อสรา้ง 60 60 405 (293) 172 - - - - - - - - 172 
อาคาร               
- ราคาทนุเดิม 1,949 5,234 304 (103) 5,435 (3,244) (195) 51 (3,388) (41) 9 30 (2) 2,045 
- ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม* 1,757 3,586 2,281 (205) 5,662 (1,829) (102) (1,576) (3,507) - - - - 2,155 
ส่วนปรบัปรุง 
    สิทธิการเช่า 367 1,362 54 (43) 1,373 (995) (111) 40 (1,066) - (3) 3 - 307 
อปุกรณร์ะหว่าง 
      ก่อสรา้งและติดตัง้ 382 382 653 (841) 194 - - - - - - - - 194 
อปุกรณ ์ 1,448 6,202 747 (291) 6,658 (4,754) (576) 278 (5,052) - - - - 1,606 
รวม 11,876 22,963 5,264 (1,934) 26,293 (10,822) (984) (1,207) (13,013) (265) 68 33 (164) 13,116 
* ธนาคารไดท้ าการประเมินราคาในปี 2562 
 

ราคาทรพัยส์ินของอาคารและอปุกรณข์องธนาคารก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ ์ซึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยังคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 2,642 ลา้นบาท 
(2562: 3,850 ลา้นบาท) 
 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณท่ี์รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทนุเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 1,840 ลา้นบาท และ 984 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ในเดือนมิถุนายน 2562 ธนาคารตีราคาท่ีดินและอาคารใหม่โดยผูเ้ชี่ยวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเกินของสินทรพัยส์่วนท่ีตีราคาเพิ่มบันทึกใน
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของภายใตห้วัขอ้เรื่อง “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ จ านวน 1,382 ลา้นบาท และโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น
จ านวน 72 ลา้นบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยอนมุตัิใหน้บัมลูค่าของสินทรพัย ์ ส่วนท่ีตีราคาเพิ่มเขา้เป็นส่วนหน่ึงของเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของในเดือนตลุาคม 2562 
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20 ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นมีดงันี ้

   งบการเงินรวม 

   2563 
  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 มลูค่าสทุธิ  ผลกระทบ          มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี  จากการ          ทางบญัชี 

 ณ วนัที่  เปลี่ยนแปลง       ค่าตดั ค่าตดัจ าหนา่ย  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  นโยบาย ไดม้าจาก   โอนเขา้/   จ าหน่าย สะสมส่วน  31 ธันวาคม 

 2563 ยอดตน้ปี ทางบญัชี การซือ้ธุรกิจ ซือ้เพ่ิม ตดัจ าหน่าย (ออก) ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี ที่โอนออก 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 ์
   ระหว่างพฒันา 843 843 - 

 
 
 

- 1,433 (7) (1,523) 746 - - - - 746 
สินทรพัยส์ิทธิการ
 ใช ้- 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 
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  งบการเงินรวม 

  2562 
  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 มลูค่าสทุธิ           มลูค่าสทุธิ 
 ทางบญัชี           ทางบญัชี 

 ณ วนัท่ี  ไดม้าจาก      ค่าตดั ค่าตดัจ าหน่าย  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  การซือ้   โอนเขา้/   จ าหน่าย สะสมส่วน  31 ธันวาคม 

 2562 ยอดตน้ปี ธุรกิจ ซือ้เพิ่ม ตดัจ าหน่าย (ออก) ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี ท่ีโอนออก ยอดปลายปี 2562 
 (ลา้นบาท) 

ค่าความนิยม - - 14,015 - - - 14,015 - - - - 14,015 
คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 2,171 6,881 1,045 105 (42) 921 8,910 (4,710) (687) 28 (5,369) 3,541 
คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์
   ระหว่างพฒันา 421 421 238 1,068 - (884) 843 - - - - 843 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น - - 3,964 - - - 3,964 - - - - 3,964 

รวม 2,592 7,302 19,262 1,173 (42) 37 27,732 (4,710) (687) 28 (5,369) 22,363 

 
ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ซึ่งได้คิดค่าตัดจ าหน่ายเต็มจ านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง  ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 4,797 ลา้นบาท (2562: 3,714 ลา้นบาท) 
 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 1,657 ลา้นบาท และ 687 ลา้นบาท ตามล าดบั 



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 

 131 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

 มลูค่าสทุธิ  ผลกระทบ        มลูค่าสทุธิ 

 ทางบญัชี  จากการ        ทางบญัชี 

 ณ วนัท่ี  เปลี่ยนแปลง      ค่าตดั  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม  นโยบาย   โอนเขา้/   จ าหน่าย  31 ธันวาคม 

 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 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2562 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

 มลูค่าสทุธิ          มลูค่าสทุธิ 

 ทางบญัชี          ทางบญัชี 

 ณ วนัท่ี       ค่าตดั ค่าตดัจ าหน่าย  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม    โอนเขา้/   จ าหน่าย สะสมส่วน  31 ธันวาคม 

 2562 ยอดตน้ปี ซือ้เพิ่ม ตดัจ าหน่าย (ออก) ยอดปลายปี ยอดตน้ปี ระหว่างปี ท่ีโอนออก ยอดปลายปี 2562 

 (ลา้นบาท) 

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 2,171 6,876 90 (42) 921 7,845 (4,705) (657) 28 (5,334) 2,511 

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์

ระหว่างพฒันา 421 421 953 - (884) 490 - - - - 490 

รวม 2,592 7,297 1,043 (42) 37 8,335 (4,705) (657) 28 (5,334) 3,001 

 
ราคาทรพัยส์ินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของธนาคารก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  ซึ่งไดค้ิดค่าตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 
4,094 ลา้นบาท (2562: 3,704 ลา้นบาท) 
 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 889 ลา้นบาท และ 657 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 
 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถกูปันส่วนใหก้บักลุ่มลกูคา้บคุคล ซึ่งเป็นหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 
 มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของค่าความนิยมค านวณจากมลูค่าจากการใชง้าน โดยใชวิ้ธีกระแสเงินสดคิดลดจากแผนธุรกิจ 5 ปี ซึ่งไดร้บั
 การอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคาร อัตราคิดลดท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิอ้างอิงกับต้นทุนเงินทุนของ
 อุตสาหกรรม (ke) อัตราการเติบโตท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาท่ียาวนานกว่ารอบระยะเวลาตามงบประมาณ 
 (Terminal Growth Rate) ซึ่งได้มาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ระยะยาวจะถูกน าไปใช้กับกระแสเงินสดในส่วนทีเกิน
 ระยะเวลา 5 ปี 
 
 ธนาคารทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าของค่าความนิยมหรือไม่ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้น ธนาคารจึง ไม่บันทึกค่าเผื่อ              
การดอ้ยค่าส าหรบัค่าความนิยม 

 
21 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

 
21.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสทุธิรายบริษัทมีรายละเอียดดงันี ้
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  2563  2562  2563  2562 

  (ลา้นบาท) 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,980  1,496  2,818  2,332 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,501  4,730  -  - 

สุทธิ  (1,521)  (3,234)  2,818  2,332 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
ดงันี ้
 
 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วันที่ 

1 มกราคม  
2563 *  

 
ก าไรหรือ 

ขาดทนุ  

 
ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็อื่น  

 
 

อื่น ๆ     

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2563 
 (หมายเหต ุ21.2) 
 (ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 50 ( (10)  -  -  40 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

137 
  

2 
  

- 
  

- 
  

139 
เงินลงทนุ 156  207  44  -  407 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 3,024 3 332  -  (775)  2,581 
ทรพัยส์ินรอการขาย 86  (4)  -  -  82 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 42  (7)  -  -  35 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 1,030  (213)  (136)  -  681 
ประมาณการหนีส้ินอื่น 602  (38)  -  -  564 
รายไดร้อตดับญัชีและหนีส้ินอื่น 1,220  53  -  -  1,273 
อื่น ๆ 411  (84)  21  5  353 
รวม 6,758  238  (71)  (770)  6,155 
          
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

33 
  

1 
  

- 
  

- 
  

34 
เงินลงทนุ 1,898  (111)  29 - -  1,816 
ทรพัยส์ินรอการขาย 1  36  -  -  37 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 3,581  (211)  (36)  -  3,334 
อื่น ๆ 3,540  (1,098)  13  -  2,455 
รวม 9,053  (1,383)  6  -  7,676 
          
สุทธิ (2,295)  1,621  (77)  (770)  (1,521) 
 

* ยอดคงเหลือวนัที่ 1 มกราคม 2563 รวมถึงผลกระทบจากการใชม้าตรฐานเครื่องมือทางการเงิน TFRS และ TFRS 16 สญัญาเช่า (หมายเหต ุ3) 
 



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วันที่ 

1 มกราคม  
2562  

 
ไดม้าจาก
การซือ้ธุรกิจ  

 
ก าไรหรือ 

ขาดทนุ  

 
ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็อื่น     

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2562 
 (หมายเหต ุ21.2) 
 (ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
เงินรบัฝาก -  49  (2)  -  47 
เงินลงทนุ 179  3  120  (10)  292 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 1,160  225  833  -  2,218 
ทรพัยส์ินรอการขาย 46  42  (1)  -  87 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 58  10  (26)  -  42 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 244  669  94  23  1,030 
ประมาณการหนีส้ินอื่น 126  227  18  -  371 
รายไดร้อตดับญัชีและหนีส้ินอื่น 563  518  171  -  1,252 
อื่น ๆ 113  259  31  -  403 
รวม 2,489  2,002  1,238  13  5,742 

          
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
เงินลงทนุ 845  1,323  (389)  75  1,854 
ทรพัยส์ินรอการขาย -  1  -  -  1 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,207  2,134  (27)  268  3,582 
อื่น ๆ 36  3,513  (2)  (8)  3,539 
รวม 2,088  6,971  (418)  335  8,976 

          
สุทธิ 401  (4,969)  1,656  (322)  (3,234) 

 
  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วันที่ 

1 มกราคม  
2563 * 

  
ก าไรหรือ 
ขาดทนุ 

  
ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็อื่น 

  
 

อื่น ๆ 

    ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2563 
 (หมายเหต ุ21.2) 
 (ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3 ( 5  -  -  8 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

137 
  

2 
  

- 
  

- 
  

139 
เงินลงทนุ 134  (128)  -  -  6 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 2,911 3 249  -  (775)  2,385 
ทรพัยส์ินรอการขาย 43  9  -  -  52 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 33  (1)  -  -  32 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 346  17  (50)  -  313 
ประมาณการหนีส้ินอื่น 285  4  -  -  289 
รายไดร้อตดับญัชีและหนีส้ินอื่น 753  159  -  -  912 
อื่น ๆ 170  17  21  -  208 
รวม 4,815  333  (29)  (775)  4,344 

          
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

1 

  
(1) 

  
- 

  
- 

  
- 

เงินลงทนุ 112  -  9 - -  121 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,451  (65)  (36)  -  1,350 
อื่น ๆ 35  17  3  -  55 
รวม 1,599  (49)  (24)  -  1,526 

          
สุทธิ 3,216  382  (5)  (775)  2,818 

 

* ยอดคงเหลือวนัที่ 1 มกราคม 2563 รวมถึงผลกระทบจากการใชม้าตรฐานเครื่องมือทางการเงิน TFRS และ TFRS 16 สญัญาเช่า (หมายเหต ุ3) 

 



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วันที่ 
1 มกราคม  

2562  
ก าไรหรือ 

ขาดทนุ  
ก าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสรจ็อื่น  

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2562 
   (หมายเหต ุ21.2)   
   (ลา้นบาท)   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทนุ 179  120  (10)  289 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 1,160  977  -  2,137 
ทรพัยส์ินรอการขาย 46  (3)  -  43 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 58  (25)  -  33 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังาน 244  90  12  346 
ประมาณการหนีส้ินอื่น 126  6  -  132 
รายไดร้อตดับญัชีและหนีส้ินอื่น 563  190  -  753 
อื่น ๆ 113  36  -  149 
รวม 2,489  1,391  2  3,882 

        

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทนุ -  1  63  64 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,207  (24)  268  1,451 
อื่น ๆ 36  7  (8)  35 

รวม 1,243  (16)  323  1,550 
        
สุทธิ 1,246  1,407  (321)  2,332 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารไดบ้นัทึกรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เงินลงทนุในบริษัทย่อยจ านวน 649 ลา้นบาท เนื่องจากเขา้เกณฑก์ารรบัรูร้ายการตามมาตรฐานการบญัชี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยไดท้ าการช าระบัญชีเสร็จสิน้ เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยธนาคารไดบ้ันทึกรบัรูค้่าใชจ้่ายตาม
เกณฑภ์าษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยจ านวน 649 ลา้นบาท  
 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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21.2 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (ลา้นบาท) 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน         

ส าหรบัปีปัจจุบนั  3,850  3,246  598  2,980 

ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสงูไป  (6)  (2)  (7)  (2) 

  3,844  3,244  591  2,978 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 21.1 (1,621)  (1,656)  (382)  (1,407) 

  (1,621)  (1,656)  (382)  (1,407) 

รวม  2,223  1,588  209  1,571 
 

ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 งบการเงินรวม  
2563  2562 

 

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 

เงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (ลา้นบาท) 

เงินลงทนุ (73)  15  (58)  423  (85)  338 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (179)  36  (143)  1,338  (268)  1,070 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน ์            
   ของพนักงาน 680  (136)  544  (112)  23  (89) 

อื่น ๆ (41)  8  (33)  (41)  8  (33) 

รวม 387  (77)  310  1,608  (322)  1,286 
 
 
 
 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  
2563  2562 

 
ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ลา้นบาท) 
เงินลงทนุ 46  (9)  37  365  (73)  292 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (179)  36  (143)  1,338  (268)  1,070 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน ์            
   ของพนักงาน 249  (50)  199  (56)  12  (44) 
อื่น ๆ (89)  18  (71)  (41)  8  (33) 
รวม 27  (5)  22  1,606  (321)  1,285 

 
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง 

 งบการเงินรวม  
2563  2562 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   

 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท)  (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   12,338    8,810 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  2,468  20  1,762 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว    
     ท่ีใชห้กัภาษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อนเขา้เกณฑ ์   
     การรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและใช ้ 
     ประโยชนร์ะหว่างปี (1)  (119)  (2)  (146) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว    
     ท่ีใชห้กัภาษีเงินไดท่ี้ไม่เขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์ 
     ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีระหว่างปี 15  1,861  -  22 
ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ใช่รายไดท้างภาษี 
     หรือไม่สามารถหกักลบในการค านวณก าไรทางภาษีสทุธิ (16)  (1,981)  (1)  (48) 
ภาษีในปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสงูไป -  (6)  -  (2) 
รวม 18  2,223  17  1,588 

 
  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  
2563  2562 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท)  (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   13,064    8,670 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  2,613              20      1,734 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว    
     ท่ีใชห้กัภาษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อนเขา้เกณฑ ์   
     การรบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและใช ้ 
     ประโยชนร์ะหว่างปี -  (1)             (2)  (146) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั่วคราว 
     ท่ีใชห้กัภาษีเงินไดท่ี้ไม่เขา้เกณฑก์ารรบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์
     ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีระหว่างปี 14  1,861  -  22 
ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ใช่รายไดท้างภาษี 
     หรือไม่สามารถหกักลบในการค านวณก าไรทางภาษีสทุธิ (33)  (4,257)  

      
     -  (37) 

ภาษีในปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสงูไป -  (7)  -  (2)  
รวม 1  209          18    1,571 

 
22 เงินรับฝาก 
 
22.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563  2562  2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
กระแสรายวนั 83,291  76,095  70,895  64,055 
ออมทรพัย ์ 1,103,241  903,198  687,298  536,873 
จ่ายคืนเมื่อสิน้ระยะเวลา 186,930  418,905  57,539  62,717 
รวม 1,373,462  1,398,198  815,732  663,645 
หกั ดอกเบีย้จ่ายล่วงหนา้ (54)  (86)  (54)  (86) 
รวม 1,373,408  1,398,112  815,678  663,559 

 
  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 

 141 

22.2  จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินทีอ่ยู่ของผู้ฝาก 
 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (ลา้นบาท) 
เงินบาท 1,358,581  6,765  1,365,346  1,382,912  5,694  1,388,606 
เงินดอลลารส์หรฐั 7,093  275  7,368  7,847  1,122  8,969 
เงินสกลุอื่น 683  11  694  520  17  537 
รวม 1,366,357  7,051  1,373,408  1,391,279  6,833  1,398,112 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563  2562 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (ลา้นบาท) 
เงินบาท 801,839  6,763  808,602  649,040  5,691  654,731 
เงินดอลลารส์หรฐั 6,207  255  6,462  7,313  1,101  8,414 
เงินสกลุอื่น 605  9  614  399  15  414 
รวม 808,651  7,027  815,678  656,752  6,807  663,559 

 
23 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ิน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
 

   
งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร 

  (ลา้นบาท) 

ในประเทศ     
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟฯู  7,124  5,101 
ธนาคารพาณิชย ์  26,147  26,184 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  11,725  9,750 
สถาบนัการเงินอื่น  29,245  9,575 
รวมในประเทศ  74,241  50,610 
     

ต่างประเทศ     
เงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา  341  177 
เงินสกลุอื่น  1,327  362 
รวมต่างประเทศ  1,668  539 
     

รวมในประเทศและต่างประเทศ  75,909  51,149 
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ิน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 
 (ลา้นบาท) 
ในประเทศ            
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

และกองทนุฟ้ืนฟฯู  
 

410 
  

- 
  

410 
  

- 
  

- 
  

- 
ธนาคารพาณิชย ์ 519  25,200  25,719  381  58,006  58,387 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 32  10,003  10,035  24  7,412  7,436 
สถาบนัการเงินอื่น 37,638  9,187  46,825  6,372  54  6,426 
รวมในประเทศ 38,599  44,390  82,989  6,777  65,472  72,249 
            
ต่างประเทศ            
เงินดอลลารส์หรฐั 233  1,809  2,042  114  -  114 
เงินสกลุอื่น 1,057  538  1,595  388  -  388 
รวมต่างประเทศ 1,290  2,347  3,637  502  -  502 
            
รวมในประเทศและ 
  ต่างประเทศ 

 
39,889 

  
46,737 

  
86,626 

  
7,279 

  
65,472 

  
72,751 

 
24 หนีส้ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
     2563  2562 
     (ลา้นบาท) 
เงินกูย้ืม     432  418 
รวม     432  418 
 
กรณีท่ีแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทกุประเภทในก าไรหรือขาดทุน ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู ดงันี ้
 

             งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

     2563  2562 
     (ลา้นบาท) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมระหว่างปี     (2)  (10) 
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25 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืมสุทธิ 
 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 ณ วนัที ่  2563 2562 

 31 ธันวาคม ปีที่ครบก าหนด ใน  ต่าง    ใน  ต่าง   

 2563 ไถ่ถอน ประเทศ  ประเทศ  รวม  ประเทศ  ประเทศ  รวม 
 (รอ้ยละ)  )ลา้นบาท(  
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (1)         3.50, 4.00  

และ 4.90 
 2565(2) - 2567(2)  

35,430 
  

12,099 
  

47,529 
  

42,488 
  

12,062 
  

54,550 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 3.108, 

6 mLibor+1.05 
และ 0.22-0.85 

2564 - 2568  
 

- 

  
 

41,331 

  
 

41,331 

  
 

24,419 

  
 

29,770 

  
 

54,189 
ตั๋วแลกเงิน (3)         2.15 และ เม่ือทวงถาม            
   และตั๋วสญัญาใชเ้งิน 0.05-2.50 และ 2555 10  -  10  10  -  10 
เงินกูย้ืมอ่ืน ๆ 0.00-0.75 2564 - 2574 27  68  95  18  68  86 

รวม   35,467  53,498  88,965  66,935  41,900  108,835 

 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ณ วนัที ่  2563 2562 

 31 ธันวาคม ปีที่ครบก าหนด ใน  ต่าง    ใน  ต่าง   

 2563 ไถ่ถอน ประเทศ  ประเทศ  รวม  ประเทศ  ประเทศ  รวม 
 (รอ้ยละ)  )ลา้นบาท(  
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (1)         3.50, 4.00  

และ 4.90 
2565(2) -  2567(2)  

35,430 
  

12,099 
  

47,529 
  

35,430 
  

12,062 
  

47,492 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 3.108, 

6mLibor+1.05 
และ 0.22-0.85 

2564 - 2568  
 

- 

  
 

41,331 

  
 

41,331 

  
 

- 

  
 

29,770 

  
 

29,770 
ตั๋วแลกเงิน (3)         2.15 2555 5  -  5  5  -  5 
เงินกูย้ืมอ่ืน ๆ 0.00-0.75 2564 - 2574 27  68  95  18  68  86 

รวม   35,462  53,498  88,960  35,453  41,900  77,353 

 (1) นบัเป็นสว่นหนึ่งของเงินกองทนุชัน้ที่ 2 โดยค านวณตามหลกัเกณฑก์ารนบัเงินกองทนุของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหต ุ9) 
(2) เป็นปีที่เริ่มมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 
(3) ยอดเงินคงเหลือของตั๋วแลกเงินที่ครบก าหนดช าระในระหว่างปี 2555 อยู่ในระหว่างรอการไถ่ถอนจากผูถ้ือตั๋วแลกเงิน 

 
 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 

 144 

25.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
 
25.1.1 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต) ไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิ ครัง้ท่ี 1/2558 เพื่อ

นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2  จ านวน 7,000 ลา้นบาท อาย ุ10 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 4.65 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้
ทุก 3 เดือน ในเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ทัง้นี ้ธนาคารธนชาตมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ย
สิทธิครัง้ที่ 1/2558 ก่อนก าหนดไดน้บัตัง้แต่วนัครบรอบ 5 ปี เป็นตน้ไป หรือภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนโดยตราสารดอ้ยสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื่อ ไม่มีประกัน ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อตราสารและจะถู ก
บงัคบัแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกตราสารเต็มจ านวน เมื่อผูอ้อกตราสารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปได ้และทางการตดัสินใจเขา้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสาร ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อน
ครบก าหนดไดท่ี้ราคาตามมลูค่า ถา้เขา้เงื่อนไขตามท่ีระบไุว ้ 

  
 ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ธนาคารธนชาต ไดไ้ถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ท่ี 1/2558 ก่อนก าหนดทั้งจ านวนเป็นเงิน 7,000 

ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารธนชาต ไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใหด้  าเนินการไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิดงักล่าว
ก่อนก าหนดแลว้ 

 
25.1.2 เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 ธนาคารไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ที่ 1/2560 เพื่อนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตามเกณฑ ์Basel III 

จ านวน 5,430 ลา้นบาท อาย ุ10.5 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 3.50 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 3 เดือน ในเดือน กมุภาพนัธ ์
พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทกุปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ท่ี 1/2560 ก่อนก าหนดไดน้ับตั้งแต่
วนัครบรอบ 5.5 ปี เป็นตน้ไป หรือภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

 
25.1.3 เมื่อวนัท่ี  28 มิถนุายน 2562  ธนาคารไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ที่ 1/2562 เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ตามเกณฑ ์Basel III 

จ านวน 30,000 ลา้นบาท อายุ 10 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 4.00 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 3 เดือน ในเดือน มีนาคม 
มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิครัง้ท่ี 1/2562 ก่อนก าหนดไดน้ับตั้งแต่วัน
ครบรอบ 5 ปี เป็นตน้ไป หรือภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

 
25.1.4 เมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562  ธนาคารไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จ านวน 400 ลา้นเหรียญสหรฐั ไม่มี

ก าหนดเวลาในการช าระคืน อัตราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 4.90 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และ 
ธันวาคม ของทกุปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ก่อนก าหนดไดน้ับตัง้แต่วนัครบรอบ 5 
ปี เป็นตน้ไป หรือภายใตเ้งื่อนไขท่ีก าหนด ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน  ตราสารหนีด้งักล่าว
ออกภายใตโ้ครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร 
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25.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 
 

25.2.1 เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ธนาคารไดอ้อกหุน้กู้ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน จ านวน 300 ลา้นเหรียญดอลลาร ์สหรฐั อายุ 5.5 ปี 
และมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 3.108 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดือนในเดือนเมษายนและเดือนตลุาคมของทกุปี หุน้กู้
ดงักล่าวออกภายใตโ้ครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร 

 
 ในวนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 ธนาคารไดซ้ือ้คืนหุน้กูด้งักล่าวจากผูถื้อตราสารเดิม จ านวน 50 ลา้นเหรียญสหรฐั คงเหลือยอดคงคา้ง

จ านวน 250 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 
25.2.2 เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2561 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิสีเขียว ไม่มีประกนั (Green Bond) จ านวน 60 ลา้นเหรียญดอลลาร์

สหรฐั อายุ 7 ปี อัตราดอกเบีย้อิงกับอตัราดอกเบีย้ลอยตัว Libor 6 เดือน บวกรอ้ยละ 1.05 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 6 
เดือน ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อน าเงินไปสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ภาคเอกชนใน
โครงการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  

 
25.2.3 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิเอสเอ็มอี  ไม่มีประกัน (SME Bond) จ านวน 90 ล้านเหรียญ

ดอลลารส์หรฐั อาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้อิงกับอตัราดอกเบีย้ลอยตวั Libor 6 เดือน บวกรอ้ยละ 1.05 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้
ทกุ 6 เดือน ในเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมของทกุปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนนุสินเชื่อใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี 

 
25.2.4 ระหว่างวันท่ี 11 - 13 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารไดอ้อกหุน้กู้ไม่ดอ้ยสิทธิ สกุลยูโรรวม 4 รุ่น จ านวนรวม 525 ลา้นยูโร อายุ  

1 - 5 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ี รอ้ยละ 0.10 - 0.85 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน ในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน
ของทกุปี 

 
 ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 หุน้กู้ไม่ดอ้ยสิทธิสกุลยูโร อายุ 1 ปี ไดค้รบก าหนด 1 รุ่น จ านวน 150 ลา้นยูโร ซึ่งธนาคารได้

ด  าเนินการไถ่ถอนเรียบรอ้ยแลว้ คงเหลือยอดคงคา้งจ านวนรวม 375 ลา้นยโูร 
 
25.2.5 ระหว่างวนัท่ี 24 - 25 มีนาคม 2563 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิสกลุยโูร ไม่มีประกนั จ านวนรวม 420 ลา้นยูโร อาย ุ1 ปี 

อตัราดอกเบีย้คงท่ี รอ้ยละ 0.25 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน ในเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายนของทกุปี 
 

25.2.6 ในปี 2562 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิระยะสัน้ประเภทมีส่วนลด ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ไม่มีประกัน 
อายไุม่เกิน 1 ปี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.90 - 1.96 ต่อปี จ านวนรวมทัง้สิน้ 24,419 ลา้นบาท หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิดงักล่าวถกูไถ่ถอน
ครบจ านวนในระหว่างงวดเนื่องจากครบก าหนดช าระ 
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25.3 เงินกู้ยืมอื่น ๆ 
 
เงินกูย้ืมอื่นท่ีมีขอ้จ ากดัการใชเ้งิน (เงินกูย้ืมอื่น ๆ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2563 2562 

เงินกูย้ืมจาก วตัถปุระสงคเ์พ่ือการใหกู้ย้ืม เงินกูย้ืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท เงินกูย้ืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท 
   (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร ์      
           และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส าหรบักิจการเพ่ือการวิจยัและพฒันา 27 ลา้นบาท 27 18 ลา้นบาท 18 

สถาบนัสินเชื่อเพื่อการบรูณะ      
           และพฒันาแห่งสหพนัธ ์      
          สาธารณรฐัเยอรมนั (KfW) ส าหรบักิจการอตุสาหกรรมขนาดย่อย 2 ลา้นยโูร 68 2 ลา้นยโูร 68 

รวม   95  86 

 
26 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนข์องพนักงาน 
 
26.1 โครงการสมทบเงิน 

 
ธนาคาร บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานสมทบเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ  2 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ีธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
ใหใ้นอตัรารอ้ยละ 3 - 10 ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจ านวนปีท่ีท างาน โดยกองทนุดงักล่าวจะจ่ายใหก้ับพนักงานในกรณีท่ีเสียชีวิต ลาออกจากงานหรือ
เลิกกิจการตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว ทัง้นีส้ินทรพัยข์องกองทุนดงักล่าวไดแ้ยกต่างหากจากสินทรพัยข์องธนาคารและบริษัทย่อย
และอยู่ภายใตก้ารดแูลของผูจ้ดัการกองทุน 
 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารอง เลีย้งชีพเป็นจ านวน
ประมาณ 793 ลา้นบาท และ 429 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร 499 ลา้นบาท และ 398 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

26.2 โครงการผลประโยชนท์ีก่ าหนดไว้ 
 
26.2.1 โครงการผลประโยชนท์ีก่ าหนดไว้มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563  2562  2563  2562 
 (ลา้นบาท) 

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4,356  5,142  2,507  1,720 
โครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น 10  8  10  8 
รวม 4,366  5,150  2,517  1,728 
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26.2.2 การเปลี่ยนแปลงของโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563  2562  2563  2562 
 (ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,142  1,212  1,720  1,211 
ไดม้าจากการซือ้ธุรกิจ -  3,347  -  - 
ผลประโยชนข์องพนกังานรบัโอน (โอนออก) (14)  -  970  - 
 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

   
 

   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 435  222  261  206 
ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการจ่ายช าระผลประโยชน ์ -  (4)  -  2 
ตน้ทุนบริการในอดีต (195)  312  93  312 
ดอกเบีย้  94  41  46  33 

 334  571  400  553 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร ์  
    ประกนัภยั 

 
(683) 

  
112  

 
(252) 

  
56 

        
อื่น ๆ        
ผลประโยชนจ์่าย (423)  (100)  (331)  (100) 
 (423)  (100)  (331)  (100) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 4,356  5,142  2,507  1,720 

 
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูต้น้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัปรบัปรุงใหม่ท่ีก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหล้กูจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลกูจา้งท างานติดต่อกันครบ 
20 ปีขึน้ไป ลกูจา้งมีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั 
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ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น เกิดขึน้จาก 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563  2562  2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
สมมติฐานประชากร (80)  12  102  (24) 
สมมติฐานทางการเงิน (282)  195  (27)  169 
การปรบัปรุงจากประสบการณ ์ (321)  (95)  (327)  (89) 
รวม (683)  112  (252)  56 

 
26.2.3 ข้อสมมติตามหลักการคณิตศาสตรป์ระกันภัยของโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563  2562  2563  2562 
 (รอ้ยละ) 
อตัราคิดลด 1.21, 1.46  1.49, 1.71  1.21  1.49 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 3.00  4.50, 5.00  3.00  4.50 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวน

พนกังาน  0.00 - 26.00  
 

0.00 - 29.00  0.00 - 26.00  
 

0.00 - 29.00 
 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพรท่ั่วไปและตารางมรณะ 
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26.2.4 การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 
 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงานโดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่น ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้เป็น
จ านวนเงินดงัต่อไปนี ้

 
 งบการเงินรวม 

2563  
 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) 

 
 งบการเงินรวม 

2562  
 กาเปลี่ยนแปลง 

ในสมมติฐาน  

(+)  

 โครงการผลประโยชน ์

หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 การเปลี่ยนแปลง 
ในสมมติฐาน  

(-) 

 โครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
อตัราคิดลด +1%  (456)  -1%  526 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต +1%  499  -1%  (443) 
อตัราการลาออก +1%  (478)  -1%  423 
อตัรามรณะในอนาคต  +1 ปี  7  -1 ปี  (7) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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) 

 
 
 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
2562 

 กาเปลี่ยนแปลง 
ในสมมติฐาน  

(+)  

 โครงการผลประโยชน ์

หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 การเปลี่ยนแปลง 
ในสมมติฐาน  

(-) 

 โครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 
อตัราคิดลด +1%  (128)  -1%  145 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต +1%  136  -1%  (123) 
อตัราการลาออก +1%  (136)  -1%  32 
อตัรามรณะในอนาคต  +1 ปี  7  -1 ปี  (7) 

 
แมว่้าการวิเคราะหนี์ไ้ม่ไดค้  านึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของสมมติฐานต่าง ๆ 
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27 ประมาณการหนีส้ินอื่น 
 

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนีส้ินอื่นระหว่างปี แสดงรายละเอียดไดด้งันี ้
 
 งบการเงินรวม 

   ค่าเผื่อผลขาดทนุ   
   ดา้นเครดิตทีค่าดว่า   
   จะเกิดขึน้ของ   
 ภาระผกูพนัจากการ  ภาระผกูพนั   
 ออกหนงัสือ  วงเงินสินเช่ือ   
 ค า้ประกนั อาวลั ภาระผกูพนั และสญัญา   
 และค า้ประกนัอ่ืน ๆ จากคดีความ ค า้ประกนั อ่ืน ๆ รวม 
  (หมายเหต ุ36.2)    
 (ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 304 44 - 282 630 
ไดม้าจากการซือ้ธุรกิจ 131 840 - 168 1,139 
ประมาณการหนีส้ิน      
   เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 30 (10) - 1,722 1,742 
จ่ายระหว่างปี - (20) - (1,636) (1,656) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 465 854 - 536 1,855 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรบัปรุง   
   (หมายเหต ุ3) 127 

 
854 1,489 536 

 
3,006 

ประมาณการหนีส้ิน  
   เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 12 

 
(71) 

 
114 137 

 
192 

จ่ายระหว่างปี (7) (45) - (326) (378) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 132 738 1,603 347 2,820 
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   ค่าเผื่อผลขาดทนุ   
   ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า   
   จะเกิดขึน้ของ   
 ภาระผกูพนัจากการ  ภาระผกูพนั   
 ออกหนงัสือ  วงเงินสินเชื่อ   
 ค า้ประกนั อาวลั ภาระผกูพนั และสญัญา   
 และค า้ประกนัอื่น ๆ จากคดีความ ค า้ประกนั อื่น ๆ รวม 
  (หมายเหต ุ36.2)    
 (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 304 44 - 282 630 
ประมาณการหนีส้ิน      
   เพิ่มขึน้ (ลดลง) 34 (12) - 1,653 1,675 
จ่ายระหว่างปี - (20) - (1,626) (1,646) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 338 12 - 309 659 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรบัปรุง   
   (หมายเหต ุ3) - 

 
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 

 
28 รายได้รอตัดบัญชี 
 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 
 (ลา้นบาท) 

รายไดร้อตดับญัชี    
- ธุรกรรมกองทนุและผลิตภณัฑป์ระกนั 19,785  16,997 
- ธุรกรรมบตัรเครดิต 168  164 
- ธุรกรรมการใหเ้ช่าซือ้ 702  632 
- อื่น ๆ 230  393 
รวม 20,885  18,186 
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 2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
รายไดร้อตดับญัชี    
- ธุรกรรมกองทนุและผลิตภณัฑป์ระกนั 18,865  16,087 
- ธุรกรรมบตัรเครดิต 168  164 
- อื่น ๆ 229  199 
รวม 19,262  16,450 

 
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“เอฟดบับลิวดี”) ซึ่งเป็นคู่สัญญาแบงกแ์อสชัวรนัสปั์จจุบันของธนาคารและบริษัท  
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (“พรูเด็นเชียล”) ซึ่งเป็นคู่สญัญาแบงกแ์อสชัวรนัสปั์จจุบนัของธนาคารธนชาต ไดม้ีการ
เจรจาและบรรลขุอ้ตกลงรว่มกนั โดยพรูเด็นเชียลไดต้กลงเขา้ซือ้สิทธิการเสนอขายกรมธรรมป์ระกันชีวิตผ่านธนาคารต่อจากเอฟดบับลิวดี 
และไดม้ีการปรบัปรุงแก้ไขสญัญาแบงกแ์อสชัวรนัสร์ะหว่างธนาคารและเอฟดับบลิวดี เพื่อใหค้รอบคลมุการด าเนินงานตามความร่วม
มือใหม่นี ้ 
 
ทัง้นี ้ภายใตข้อ้ตกลงรว่มกนั มีขอ้สรุปสาคญั ดงันี ้ 
 

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

• เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าของทั้งสองธนาคาร ในช่วงระยะเวลาส าหรับการเปลี่ยนผ่านการด าเนินงาน 
(Transition Period) ในปี 2563 นี ้ธนาคารจะยังคงขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ เอฟดับบลิวดี ต่อไปจนถึงสิน้ปี และจะ
สามารถเริ่มน าเสนอผลิตภณัฑป์ระกันชีวิตของ พรูเด็นเชียล ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารไดด้ว้ยเช่นกัน โดยระยะเวลาส าหรบั
การเปลี่ยนผ่านการด าเนินงานนีเ้ริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้ธนาคารธนชาตจะยงัคงขายผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตของ พรูเด็นเชียล แต่เพียงรายเดียวต่อไปเช่นเดิม 

 
ธนาคารจะรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกรรมท่ีพรูเด็นเชียลเขา้ซือ้สิทธิตามสญัญาแบงกแ์อสชัวรนัสร์ะหว่างธนาคารและเอฟดบับลิวดี เป็นจ านวน 
1.3 พนัลา้นบาท ในปี 2563 และจะทยอยรบัรูร้ายไดจ้ านวนประมาณ 20.8 พนัลา้นบาท ตลอดอายุสญัญาขั้นตน้และช่วง Transition 
Period (15 ปี 9 เดือน) เริ่มตัง้แต่ 1 เมษายน 2563 
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29 หนีส้ินอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563  2562  2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,566  7,592  3,587  4,369 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 762  2,483  282  347 
เงินมดัจ าและเงินประกนัรบั 287  181  231  181 
เงินวางประกนัตราสารอนพุนัธ ์ 3,846  2,009  3,205  1,378 
บญัชีพกัเจา้หนี ้- ธุรกรรมโอนเงิน        
   และเงินอิเล็กทรอนิกส ์ 512  646  212  290 
บญัชีพกัเจา้หนี ้- อื่น ๆ 2,511  3,254  1,827  1,739 
เจา้หนีอ้ื่น 829  1,495  180  299 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 1,758  6,023  268  1,612 
อื่น ๆ 4,063  2,683  1,677  1,403 
รวม 20,134  26,366  11,469  11,618 
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30 การหักกลบสินทรัพยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 
 

ปัจจุบนัธนาคารและบริษัทย่อยมีสญัญาอนุพนัธ์และธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาว่าจะขายคืนซึ่งไม่เขา้เงื่อนไขในการหกักลบใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเพราะสญัญาดงักล่าวคู่สญัญามีสิทธิหกักลบตามสญัญาหากเกิดกรณีการผิด
นดัช าระ มีปัญหาสภาพคล่อง  และการลม้ละลายของธนาคารหรือคู่สญัญา หรือเหตกุารณอ์ื่น สิทธิในการเรียกหลกัประกนัขึน้อยู่กบัการ
ตกลงกันของคู่สัญญาโดยก าหนดความถ่ีและปริมาณในการเรียกหลักประกัน  ธนาคารและบริษัทย่อยไดร้บัหรือวางหลักประกันเป็น 
เงินสดหรือ หลกัทรพัยท่ี์อยู่ในความตอ้งการของตลาดตามที่ตกลงในสญัญา รายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวม 

  
 
 
 

มลูค่าขัน้ตน้ 

  
มลูค่าที่น  ามาหกั

กลบใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

  
มลูค่าสทุธิที่
แสดงใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

 มลูค่าที่มีสิทธิหกั
กลบตามสญัญาที่
ไม่ไดน้ ามาหกักลบ
ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

  
 
 

 

มลูค่าสทุธิ 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญา
ว่าจะขายคืน 77,619  -  77,619  (77,619)  - 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 11,076  -  11,076  (3,846)  7,230 
รวม 88,695  -  88,695  (81,465)  7,230 

          

หนีสิ้นทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะซือ้คืน 22,000  -  22,000  (22,000)  - 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 6,362  -  6,362  (1,203)  5,159 
รวม 28,362  -  28,362  (23,203)  5,159 
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มลูค่าขัน้ตน้ 

  
มลูค่าที่น  ามาหกั

กลบใน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

  
มลูค่าสทุธิที่
แสดงใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

 มลูค่าที่มีสิทธิหกั
กลบตามสญัญาที่
ไม่ไดน้ ามาหกักลบ
ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

  
 
 

 
มลูค่าสทุธิ 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญา
ว่าจะขายคืน 77,619  -  77,619  (77,619)  - 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 9,716  -  9,716  (3,205)  6,511 
รวม 87,335  -  87,335  (80,824)  6,511 

          

หนีสิ้นทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะซือ้คืน 22,000  -  22,000  (22,000)  - 

หนีส้ินอนพุนัธ ์ 5,477  -  5,477  (776)  4,701 
รวม 27,477  -  27,477  (22,776)  4,701 
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การกระทบยอดของมลูค่าสทุธิของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินมีรายละเอียดดงันี  ้
 
 งบการเงินรวม 

 
 
 

ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน 

 
มลูค่าท่ีแสดง          

ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
รายการใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
 
 

หมายเหตุ 

 มลูค่าตาม
บญัชีของ

รายการในงบ
แสดงฐานะ
การเงิน 

 มลูค่าตามบญัชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงินท่ีไม่ได้
อยู่ในเงื่อนไขการหกั

กลบ 
 (ลา้นบาท)      (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563        
สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะขายคืน 

77,619  รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินสทุธิ 
(สินทรพัย)์ 

 12  211,185  133,566 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 11,076  สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  13  11,959  883 
รวม 88,695      223,144  134,449 

          
หนีส้ินทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะซือ้คืน 

22,000  รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 
(หนีส้ิน) 

 23  75,909  53,909 

หนีส้ินอนุพนัธ ์ 6,362  หนีส้ินอนุพนัธ ์  13  9,268  2,906 
รวม 28,362      85,177  56,815 
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ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน 

 
มลูค่าท่ีแสดง            

ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
รายการใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
 
 

หมายเหตุ 

 มลูค่าตามบญัชี
ของรายการใน
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มลูค่าตามบญัชีของ
รายการในงบแสดง

ฐานะการเงินท่ีไม่ไดอ้ยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

 (ลา้นบาท)      (ลา้นบาท) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563        
สินทรัพย์ทางการเงิน          
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะขายคืน 

77,619  รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินสทุธิ 
(สินทรพัย)์ 

 12  221,263  143,644 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ 9,716  สินทรพัยอ์นพุนัธ ์  13  10,013  297 
รวม 87,335      231,276  143,941 
          

หนีส้ินทางการเงิน          
ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมี
สญัญาว่าจะซือ้คืน 

22,000  รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 
(หนีส้ิน) 

 23  51,149  29,149 

หนีส้ินอนุพนัธ ์ 5,477  หนีส้ินอนุพนัธ ์  13  8,144  2,667 
รวม 27,477      59,293  31,816 
 

ยอดขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินและยอดสิทธิตามตารางดา้นบนมีการวดัมลูค่าในงบแสดงฐานะการเงินดงันี ้ 

• สินทรพัยอ์นพุนัธแ์ละหนีส้ินอนพุนัธ:์ มลูค่ายตุิธรรม 

• สินทรพัยแ์ละหนีส้ินจากธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาว่าจะขายคืนและธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญาว่าจะซือ้
คืน: ทนุตดัจ าหน่าย 

 

31 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์- การจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยส าหรับพนักงาน 
 

 ข้อมูลโปรแกรมการจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยส าหรับพนักงาน 
 

เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 11/2562 ไดอ้นุมตัิโปรแกรมการจัดสรรหุน้สามญัของธนาคารทหาร
ไทยส าหรบัพนกังาน (TMB Stock Retention Program 2020: TMB TSRP 2020) โดยธนาคารเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยการจัดสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนของธนาคารใหแ้ก่พนกังานธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในโครงการ TMB TSRP 
2020 รายละเอียดโครงการมีดงันี ้
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อายขุองโครงการต่อเนื่อง: 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้แรก 
  
จ านวนของหุน้สามญัท่ีเสนอขาย: จ านวนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 197,700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ตราไว ้หุน้ละ 0.95 บาท 

ธนาคารจะท าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเน่ือง 
  
ราคาเสนอขายต่อหุน้: ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่พนักงานตามโครงการ TMB TSRP 

2020 จะเท่ากบัราคาเฉลี่ยของราคาปิดในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ในแต่ละวนัท าการซือ้ขายหุน้สามญัของธนาคารยอ้นหลงั 7 วนัปฏิทินก่อน
วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้แรก 

  
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีค านวณไดอ้าจเป็นราคาท่ีต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกับการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ 

  
อน่ึงหากราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้ใดครัง้หน่ึงค านวณไดต้ ่า
กว่ามูลค่าหุน้ตราไว ้ธนาคารตอ้งท าการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่
พนกังานตามโครงการ TMB TSRP 2020 ในราคาเท่ากบัมลูค่าหุน้ตราไว ้

  
เงื่อนไขการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ: พนกังานตามโครงการ TMB TSRP 2020 ท่ีจะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้งมี

สถานะเป็นพนักงานของธนาคารทหารไทย หรือธนาคารธนชาต ณ วันจองซือ้
หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (สิทธิยังคงอยู่ส  าหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารหรือเสียชีวิต) 
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31.1 การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ังที ่1  
 
เมื่อวนัท่ี 15 กันยายน 2563 ธนาคารไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ใหแ้ก่พนักงานจ านวน 50,062,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.95 บาท ในราคาหุน้ละ 0.95 บาท โดยสรุปไดด้งันี ้
 

การเสนอขายหุน้ 
สามญัเพิ่มทนุ 

 
 
 

มลูค่า 
ท่ีตราไว ้

 
 
 

ราคา 
เสนอขาย 

 
 

จ านวนหุน้ 
สามญัเพิ่มทนุ 
ท่ีเสนอขาย 

 
 

จ านวนหุน้สามญั 
เพิ่มทุนออกให ้
พนักงาน (1) 

คงเหลือหุน้สามญั 
เพิ่มทนุตามเงื่อนไขของ 
โครงการท่ียงัไม่ออก ณ 

วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

 (บาท/หุน้)  (หุน้)  
ครัง้ท่ี 1 ปี 2563 0.95 0.95 198,750,000 (50,062,500) 148,687,500 
 
(1) ธนาคารจะทยอยออกหุน้ทกุปีภายใน 3 ปี นบัแต่ปีที่มีการเสนอขายหุน้ 

 
31.2 รายการกระทบยอดหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และทุนส ารองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 
   ส่วนเกินมลูค่า ทนุส ารองอื่น - การจ่าย 
 หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 (จ านวนหุน้) (บาท) (บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 96,359,354,380 91,541,386,661 43,217,043,941 - 
ออกหุน้สามญัใหแ้ก่พนักงาน              50,062,500 47,559,375 - 69,562,996 
การปรบัราคาตามสญัญาจาก
การควบรวมกิจการ - - 105,071,655 - 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้สามญั
ใหแ้ก่พนักงาน - - (514,548) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 96,409,416,880 91,588,946,036 43,321,601,048 69,562,996 
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32 ทุนเรือนหุ้น      
 
 มลูค่าหุน้  2563  2562 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท)  

         
ทุนจดทะเบียน ณ วันที ่31 ธันวาคม  0.95  106,224  100,912  106,224  100,912 

          

หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 0.95  96,359  91,541  43,852  41,659 
ออกหุน้ใหม่ 0.95  50       48   52,507  49,882 
ณ วันที ่31 ธันวาคม                      
-  หุ้นสามัญ 0.95  96,409  91,589   96,359   91,541 

 
เมื่อวนัท่ี 23 กันยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562 อนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 31,481,481,482 
หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ และอีกจ านวนไม่เกิน 
30,890,177,781 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของธนาคารธนชาต บุคคลในวงจ ากัด ผูบ้ริหารและพนักงานของธนาคารและ
ธนาคารธนชาต 
 
หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์แลว้เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2562  ท าใหทุ้นจดทะเบียนของธนาคารมี
จ านวนรวมทัง้สิน้ 100,912 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 106,224 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท  
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคารได้ออกหุ้นสามัญจ านวน 27,393 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาทต่อหุ้น จากการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้  
 
ในเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารไดอ้อกหุน้สามญัอีกจ านวน 25,114 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 2.16 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของธนาคาร
ธนชาตทกุราย 
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33 ทุนส ารองตามกฎหมาย     
 
ภายใตบ้ทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดใหธ้นาคารและบริษัท
ย่อยตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลได ้

 
34 การจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 

(ก) เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารมีมติอนมุตัิจัดสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานงวดครึง่ปีแรกของปี 2563 
เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 6,731 ลา้นบาท 
 

(ข) เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารไดม้ีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 และการ
จ่ายเงินปันผล ดงัต่อไปนี ้

 
(1) จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 360 ลา้นบาท 

 
(2) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดครึ่งปีหลงัของปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของธนาคาร ในอตัราหุน้ละ 

0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 964 ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 
2563 

 
(ค)   เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 10/2562 ไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้

สามญัของธนาคารจากผลการด าเนินงานงวดครึง่ปีแรกของปี 2562 ในอตัรา 0.03 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 2,137 
ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562  

  
(ง) เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2562 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของธนาคารไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน

ปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ดงัต่อไปนี ้
 

(1) จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 450 ลา้นบาท 
 
(2)  จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 3,070     

ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
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35 สินทรัพยท์ีม่ีภาระผูกพันและข้อจ ากัด 

 

สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและขอ้จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563  2562  2563  2562  

(ลา้นบาท) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน        
-  เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากัดของสาขาต่างประเทศ -  5  -  5 
-  วางประกนักบันายทะเบียน 1  1  -  - 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์        
-  เงินลงทนุท่ีใชค้  า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้า 5  -  -  - 
-  วางประกนัศาล 2  5  -  - 
-  ใชเ้ป็นหลกัประกันการท าธุรกรรมสญัญาซือ้คืน 16,058  7,005  16,058  7,005 
ทรพัยส์ินรอการขายมีขอ้จ ากดั 35  1  -  - 
รวม 16,101  7,017  16,058  7,010 
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36 ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ 
 

36.1 ภาระผูกพัน 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563  2562  2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
การรบัอาวลัตั๋วเงิน  240  336  159  243 
การค า้ประกนัการกูย้ืมเงิน 2,382  2,386  38  38 
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงั 
      ไม่ครบก าหนด 1,935  2,392 

  
1,878 

  
2,226 

เล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 13,358  13,720  13,042  12,789 
ภาระผกูพนัอื่น        
- การค า้ประกนัอื่น 63,324  63,368  63,324  63,368 
- วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 105,942  104,962  86,104  83,245 
- วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องสินเชื่อท่ี 

      ไม่สามารถยกเลิกได ้ 42,892  44,371 
  

78,239 
  

4,844 
- อื่น ๆ (1) 29,236  41,968  17,029  23,028 
รวม 259,309  273,503  259,813  189,781 
(1)   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดร้วมสินทรพัยท์างการเงินท่ีไดร้บัมาเป็นหลกัประกนั ซึ่งไดน้ าไปขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอดหน่ึง จ านวน 15,924 ลา้นบาท 

(2562: 22,463 ลา้นบาท) โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระในการน าส่งคืนหลกัทรพัยด์งักล่าวคืนในจ านวนท่ีเทียบเท่ากนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันการค า้ประกันอื่นใหก้ับบริษัทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิก
ถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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36.2 คดีความ 
  
(ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยถูกด าเนินคดีตามภาระหนงัสือค า้ประกันและสิทธิเรียกรอ้งอื่น ๆ จ านวน 

120 คดี และ 119 คดี ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร: จ านวน 45 คดี และ 49 คดี ตามล าดบั) ซึ่งในการถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดีดงักล่าวเป็น
การเรียกใหธ้นาคารและบริษัทย่อยรบัผิดประมาณ 3,010 ลา้นบาท (1) และ 2,336 ลา้นบาท (1) ตามล าดบั (เฉพาะธนาคาร: 89 ลา้นบาท (1) 
และ 265 ลา้นบาท (1) ตามล าดบั) 

 
(ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยไดร้บัรูป้ระมาณการหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีฟ้องรอ้งจ านวนรวม 738 

ลา้นบาท และ 854 ลา้นบาท ตามล าดับ (เฉพาะธนาคาร: จ านวน 16 ลา้นบาท และ 12 ลา้นบาท ตามล าดับ) ซึ่งฝ่ายบริหาร
พิจารณาว่าประมาณการหนีส้ินดงักล่าวเพียงพอท่ีจะรองรบัผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีฟ้องรอ้งขา้งตน้  
 

 (1) ไม่รวมความรบัผิดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1,009 ลา้นบาท และ 1,862 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะ
ธนาคาร: จ านวน 994 ลา้นบาท และ 1,312 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซึ่งศาลชัน้ตน้หรือศาลอทุธรณม์ีค าพิพากษายกฟ้อง 

  
36.3 สัญญาเช่าด าเนินงานทีย่กเลิกไม่ได้ 
 

 งบการเงินรวม  
 งบการเงิน 

เฉพาะธนาคาร  
 (ลา้นบาท) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562    
จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้     
ภายใน 1 ปี 1,631  606 
หลงัจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,755  647 
หลงัจาก 5 ปี 43  19 
รวม 3,429  1,272 
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37 บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับธนาคารและบริษัทย่อย หากธนาคารและบริษัทย่อยมีอ านาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
บริหารหรือในทางกลบักัน หรือธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกันหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัเดียวกันกับ
บคุคลหรือกิจการนัน้ การเก่ียวขอ้งกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการอื่น ๆ 

 
ค านิยามและลักษณะความสัมพันธ ์

 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ 

 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หมายถึงผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ของธนาคาร 

 
2. บริษัทย่อย 

 
3. บริษัทรว่ม 

 
4. ผูบ้ริหารส าคญัของธนาคารและบริษัทย่อย  

 
5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง 

 
5.1 สมาชิกในครอบครวัท่ีใกลช้ิดของผูบ้ริหารส าคญั 

 
5.2 กิจการท่ีผูบ้ริหารส าคญัและสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลช้ิดถือหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของทนุท่ีช าระแลว้ของกิจการนัน้ 

 
5.3 กิจการท่ีผูบ้ริหารส าคญัและสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลช้ิด เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจควบคมุ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นนยัส าคญั 

 
5.4 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 
5.5 กิจการท่ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของทนุท่ีช าระแลว้ของกิจการนัน้ 

 
5.6 กิจการท่ีเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 10 ขึน้ไปของทุนท่ีช าระแลว้ของกิจการนั้น (ไม่รวมกิจการท่ีถือเป็นบริษัทย่อยและบริษัท

รว่ม) 
 
ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 15 
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ความสมัพนัธท่ี์ธนาคารมีกบัผูบ้ริหารส าคญัและบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงันี ้ 
 

ชื่อกิจการ/บุคคล ประเทศที่จัดต้ัง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ ์
ผูบ้ริหารส าคญั ไทยและสญัชาติอื่น บุคคลท่ีมีอ านาจและความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารไม่ ว่า
ทางตรงและทางออ้ม ทัง้นีร้วมถึงกรรมการของธนาคาร
และบริษัทย่อย (ไม่ ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

กระทรวงการคลงั ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ่งถือหุน้ธนาคารเกินรอ้ยละ 10 ของทุน
ช าระแลว้ของธนาคารขึน้ไป 

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

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ่งถือหุน้ธนาคารเกินรอ้ยละ 10 ของทุน
ช าระแลว้ของธนาคารขึน้ไป 

กิจการท่ีกระทรวงการคลงัถือหุน้หรือมี
อ านาจควบคมุ 

ไทย บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของธนาคารซึ่งถือหุน้
ธนาคารเกินรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ของธนาคารขึน้
ไป 

บริษัท บริหารสินทรพัย ์พญาไท จ ากดั ไทย บริษัทย่อย ธนาคารถือหุ้นรอ้ยละ 100 และเสร็จสิน้การ
ช าระบญัชีเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 

บริษัท บริหารสินทรพัย ์พหลโยธิน จ ากดั ไทย บริษัทย่อย ธนาคารถือหุ้นรอ้ยละ 100 กรรมการเกิน
กึ่งหน่ีงเป็นผูแ้ทนของธนาคาร 

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต 
จ ากดั 

ไทย บริษัทร่วม กลุ่มธนาคารถือหุ้นร้อยละ  49.9 กรรมการ
นอ้ยกว่ากึ่งหน่ีงเป็นผูแ้ทนของกลุ่มธนาคาร 

บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนทหารไทย 
จ ากดั 

ไทย บริษัทรว่ม ธนาคารถือหุน้รอ้ยละ 35 กรรมการ 
    นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงเป็นผูแ้ทนของธนาคาร 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี ้

 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
อตัราดอกเบีย้ดา้นสินเชื่อ อิงกับอัตราตลาดและการพิจารณาหลักประกันของเงินให้สินเชื่อ

เป็นไปตามปกติธุรกิจ ยกเวน้เงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานใช้
อตัราตามระเบียบของธนาคาร 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ การเป็นนายทะเบียนและบริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  การใหบ้ริการโอนเงิน
และรับโอนเงินให้แก่ผู้ซื ้อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร  การ
ให้บริการและเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนรวมท่ีบริหาร
จัดการโดยบริษัทร่วมซึ่งธนาคารคิดในอัตราตามสัญญา  โดยมี    
การต่อรองตามปกติของธุรกิจท่ีพิจารณาจากขนาดของกองทุนและ
ปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

อตัราดอกเบีย้ดา้นเงินฝากและเงินกูย้ืม อิงกบัอตัราตลาด 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการประเภทอื่น ๆ อิงกบัราคาตลาด 
ดา้นการเช่าส านกังานสาขาและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง อิงกบัอตัราตลาด 
ดา้นการโอนขายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพของธนาคาร 
   ใหแ้ก่บริษัทย่อย 

องิกบัราคาตลาด 

รายไดเ้งินปันผล ตามประกาศ 
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37.1  รายการทางธุรกิจทีส่ าคัญกับผู้บริหารส าคัญและบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
รายการทางธุรกิจท่ีส  าคญักับผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
ดงันี ้
 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 
รายได้
ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่าย 
ดอกเบีย้ 

รายได ้
ค่าธรรมเนียม 
และบริการ 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าธรรมเนียม 
และบริการ 

รายไดจ้ากการ
ด าเนิน 
งานอื่น ๆ 

ค่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนินงาน 
อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 30 44 - - 14 57 
2. บริษัทย่อย - - - - - - 
3. บริษัทรว่ม - - 2,016 - 11 - 
4. ผูบ้ริหารส าคญัของธนาคาร 3 12 - - - - 
5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ี 

เก่ียวขอ้งกนั 3,188 1,354 2,332 - 287 1,676 
 

 งบการเงินรวม 
 2562 

 
รายได้
ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่าย 
ดอกเบีย้ 

รายได ้
ค่าธรรมเนียม 
และบริการ 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าธรรมเนียม 
และบริการ 

รายไดจ้ากการ
ด าเนิน 
งานอื่น ๆ 

ค่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนินงาน 
อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - 2 1 - - 64 
2. บริษัทย่อย - - - - - - 
3. บริษัทรว่ม - - 1,621 - 140 - 
4. ผูบ้ริหารส าคญัของธนาคาร 1 4 - - - - 
5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ี 

เก่ียวขอ้งกนั 623 642 194 4 34 277 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 

 
รายได้
ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่าย 
ดอกเบีย้ 

รายได ้
ค่าธรรมเนียม 
และบริการ 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าธรรมเนียม 
และบริการ 

รายไดจ้ากการ
ด าเนิน 
งานอื่น ๆ 

ค่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนินงาน 
อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 30 - - - - 27 
2. บริษัทย่อย 232 68 838 105 21,034 131 
3. บริษัทรว่ม - - 1,169 - 435 - 
4. ผูบ้ริหารส าคญัของธนาคาร 1 4 - - - - 
5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 525 206 29 - 33 235 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 

 
รายได้
ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่าย 
ดอกเบีย้ 

รายได ้
ค่าธรรมเนียม 
และบริการ 

ค่าใชจ้่าย 
ค่าธรรมเนียม 
และบริการ 

รายไดจ้ากการ
ด าเนิน 
งานอื่น ๆ 

ค่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนินงาน 
อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - - - - - 7 
2. บริษัทย่อย -    39 5 - 1 - 
3. บริษัทรว่ม - - 1,621 - 140 - 
4. ผูบ้ริหารส าคญัของธนาคาร 1 3 - - - - 
5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 380 348 27 - 20 210 
 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยด าเนินการตามแผนการรวมธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปรบัโครงสรา้งงบดุล
ใหม้ีความเหมาะสม การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ การจดัการดา้นทรพัยากรบคุคล และการจดัการดา้นอาคารสถานท่ี   
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37.2  ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือท่ีส  าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันมีดงัต่อไปนี ้
 
37.2.1 ยอดคงเหลือท่ีส  าคญัระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้นบาท) 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ     
กระทรวงการคลงั 39,030 - 39,030 - 

     

ลูกหนีอ้ื่น     
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 112 - 112 

     

สินทรัพยอ์ื่น     
กระทรวงการคลงั 1 1 - - 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 2 1 - - 

     

เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนีส้ิน)     
ING Bank N.V. 4 5 4 5 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 177 33 - - 
     
หนีส้ินอื่น     
บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 392 - 392 
     
ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ ์(1)     
ING Bank N.V. 4,506 4,523 4,506 4,523 
(1) แสดงดว้ยยอดตามสญัญา (Notional amount)     
     
ภาระผูกพันอื่น     
ING Bank N.V. - 15 - 15 
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37.2.2  ยอดคงเหลือท่ีส  าคญัระหว่างธนาคารกบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้นบาท) 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ     
   (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านสินทรัพย)์     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 56,000 - 
     
สินทรัพยอ์ื่น     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 412 - 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 125 140 125 140 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 127 - - - 

รวม 252 140 537 140 

     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านสินทรัพย ์     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 1,241 - 
     
เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและ 

ตลาดเงิน - ด้านหนีส้ิน) 
    

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 304 - 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร ์จ ากดั - - 7 - 
บริษัท บริหารสินทรพัย ์พหลโยธิน จ ากดั - - 31 31 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 155 99 155 99 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 524 9 419 9 

รวม 679 108 916 139 

     
หนีส้ินอื่น     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 217 - 
     
ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม (รวมรายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน) 
  

  
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - - 32,806 
     
ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ ์(1)     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 1,085 2,614 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
 (1)  แสดงดว้ยยอดตามสญัญา (Notional amount) 

297 12 297 12 
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37.2.3 ยอดคงเหลือท่ีส  าคญัระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกบัผูบ้ริหารส าคญัของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้
    

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้นบาท) 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 91 117 31 41 
เงินรบัฝาก 692 609 418 169 

 
37.2.4 ยอดคงเหลือท่ีส  าคญัระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกบับุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้

ดงันี ้
  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้นบาท) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ดา้นสินทรพัย ์และ 

   เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 73,794 107,091 24,192 17,512 

สินทรพัยอ์ื่น 79 317 - - 

เงินรบัฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -  

   ดา้นหนีส้ิน) 34,670 70,525 9,865 14,380 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม  
  (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ดา้นหนีส้ิน) 9,741 13,011 9,741 12,612 

หนีส้ินอื่น 83 630 2 4 

ภาระผกูพนั - ตราสารอนพุนัธ ์(1) 57,006 106,519 57,006 106,519 
(1)  แสดงดว้ยยอดตามสญัญา (Notional amount)     

ภาระผกูพนัอื่น 2,284 1,030 1,957 391 
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37.3 ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
 
ค่าใชจ้่ายผลตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงท่ีรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้
ดงัต่อไปนี ้

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563  2562  2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ - กรรมการ 64  49  52  48 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ - ผูบ้ริหาร 962  893  896  864 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 86  36  84  35 
ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายโดย 
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 
36 

  
-  36  - 

รวม 1,148  978  1,068  947 
 

ทัง้นีผู้บ้ริหารระดบัสงูของธนาคารหมายถึงกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหารในระดบัหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ขึน้ไป และผูบ้ริหารในงานบญัชีหรือการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทย่อย หมายถึงกรรมการและผูบ้ริหารฝ่ายขึน้ไป 
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37.4   ผลประโยชนอ์ื่นทีจ่่ายแก่ผู้บริหารระดับสูง 
 

ผูบ้ริหารระดบัสงูของธนาคารมิไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดจากธนาคารทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินนอกเหนือจากผลประโยชนท่ี์พึง
ไดร้บัตามปกติ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 37.3 ซึ่งไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบีย้ประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี ้
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนท่ีเป็นผู้บริหารของ  ING Bank N.V. ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารและ ING Bank N.V. อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีพ านกัอยู่ต่างประเทศสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าท่ีพกัในการ
เดินทางมาปฏิบตัิหนา้ท่ีในธุรกิจของธนาคารไดต้ามท่ีจ่ายจริง ส าหรบัผูบ้ริหารท่ีเป็นชาวต่างชาติไดร้บัผลประโยชนเ์พิ่มเติมไดแ้ก่ ค่าเช่า
บา้นรวมค่าน า้ ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์และค่าเดินทางกลบัไปเยี่ยมบา้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
38 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

เพื่อวตัถปุระสงคท์างดา้นการบริหารจดัการ ธุรกิจของธนาคารไดแ้บ่งออกเป็นกลุ่มหลกั ๆ ตามประเภทของกลุ่มลกูคา้ ดงัต่อไปนี้ 
 

 1. กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ (Commercial Banking) 
 

1.1  กลุ่มลกูคา้บรรษัทธุรกิจ (Wholesale Banking) เป็นส่วนงานท่ีท าธุรกรรมกับลกูคา้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
โดยประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกัไดแ้ก่ บริการสินเชื่อธุรกิจ การออกหนังสือค า้ประกัน บริการเงินฝาก บริการ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ บริการ Supply Chain Solution บริหารการเงิน และการใหบ้ริการทางการเงินอื่น ๆ 

 
1.2  กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) เป็นส่วนงานท่ีท าธุรกรรมกับลกูคา้ภาคธุรกิจขนาดย่อม 

โดยประเภทของผลิตภัณฑแ์ละบริการหลักไดแ้ก่ บริการสินเชื่อธุรกิจ บริการเงินฝาก และบริการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ประกนัและคุม้ครองธุรกิจ 

 
2.    กลุ่มลกูคา้บุคคล (Retail Banking) ไดแ้ก่ ลกูคา้บุคคลธรรมดา โดยประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั ไดแ้ก่ บริการเงินฝาก 

บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อซือ้รถยนต ์สินเชื่อบุคคล บริการบัตรต่าง  ๆ บริการจ าหน่ายผลิตภัณฑป์ระกันชีวิตและ
กองทนุรวม และบริการเงินตราต่างประเทศ 
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ธนาคารวัดผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานจากก าไรจากการด าเนินงาน โดยธนาคารใช้นโยบายการบัญชีส  าหรับส่วนงาน
ด าเนินงานเช่นเดียวกบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นงบการเงิน   
 
ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2563 มีการโอนยา้ยลูกคา้บางส่วนจากกลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) ไปยังกลุ่ม
ลกูคา้บคุคล (Retail Banking) เพื่อวตัถปุระสงคท์างดา้นการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคารมากยิ่งขึน้ 
 
นโยบายการก าหนดราคาโอนของธุรกรรมระหว่างส่วนงานใชอ้ัตราอา้งอิงกับราคาตลาด ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทางตรงไดบ้ันทึก
เป็นค่าใชจ้่ายของแต่ละส่วนงานและบางส่วนไดถู้กจัดสรรไปยงัแต่ละส่วนงานตามตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปริมาณธุรกรรม ฐานสินทรพัย์
และฐานหนีส้ิน เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอต่อไปนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของธนาคารท่ีผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานไดร้บั
และสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ การจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี ้
ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของธนาคารคือคณะประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Committee) 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด าเนินงาน 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่  
   31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม 

 
กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ  

กลุ่มลกูคา้
บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  

ตดัรายการ 
ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 14,158  40,153  972  (1,478)  53,805 
รวมรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 4,498  8,949  15,170  (13,628)  14,989 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 18,656  49,102  16,142  (15,106)  68,794 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (3,605)  (17,683)  (10,809)  652  (31,445) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 15,051  31,419  5,333  (14,454)  37,349 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้         (25,011) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้         12,338 
ภาษีเงินได ้         (2,223) 
ก าไรส าหรับปี         10,115 
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ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่  
   31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม 

 
กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ  

กลุ่มลกูคา้
บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  

ตดัรายการ 
ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 13,440  11,705  1,905  (185)  26,865 
รวมรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 3,506  6,234  5,022  (1,809)  12,953 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 16,946  17,939  6,927  (1,994)  39,818 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (8,104)  (10,793)  (1,295)  33  (20,159) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 8,842  7,146  5,632  (1,961)  19,659 
ส ารองสินเชื่อและรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินเชื่อ         (10,849) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้         8,810 
ภาษีเงินได ้         (1,588) 
ก าไรส าหรับปี         7,222 
          
 
การกระทบยอดข้อมูลก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่  

   31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม 

 รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 รายไดท่ี้ไม่ใช่
ดอกเบีย้สทุธิ 

 ค่าใชจ้่ายใน 
การด าเนินงาน 

 ผลขาดทนุดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามส่วนงาน 53,805  14,989  (31,445)  (25,011) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้ -  -  (180)  180 

อื่น ๆ -  (3)  3  - 

งบการเงินรวม 53,805  14,986  (31,622)  (24,831) 
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ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่  

   31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม 

 

รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 

รายไดท่ี้ไม่ใช่
ดอกเบีย้สทุธิ 

 

ค่าใชจ้่ายใน 
การด าเนินงาน 

 หนีส้ญู  

หนีส้งสยัจะสญู  

และขาดทนุจากการ

ดอ้ยค่า 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามส่วนงาน 26,865  12,953  (20,159)  (10,849) 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และ

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (10)  6  (508)  512 

อื่น ๆ 10  (3)  (7)  - 

งบการเงินรวม 26,865  12,956  (20,674)  (10,337) 

        
 งบการเงินรวม 
 2563 

 กลุ่มลกูคา้
ธุรกิจ  

กลุ่มลกูคา้
บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  

ตดัรายการ 
ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้ 524,476  838,624  24,814  5,011  1,392,925 
เงินรบัฝาก 195,494  1,178,140  -  (226)  1,373,408 

 

 งบการเงินรวม 
 2562 

 กลุ่มลกูคา้
ธุรกิจ  

กลุ่มลกูคา้
บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  

ตดัรายการ 
ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้ 557,370  807,323  20,916  6,616  1,392,225 
เงินรบัฝาก 201,155  1,126,830  70,135  (8)  1,398,112 
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39 ฐานะและผลการด าเนินงานที่ส าคัญจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
 
39.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ฐานะการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ มีดงันี ้
 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
 

รวม 
ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

 
รวม 

 (ลา้นบาท) 
สินทรพัยร์วม 1,807,653 679 1,808,332 1,857,699 491 1,858,190 
รายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 210,809 376 211,185 235,907 404 236,311 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 3,788 - 3,788 - - - 

เงินลงทนุสทุธิ 134,351 - 134,351 166,265 - 166,265 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัท
รว่มสทุธิ 8,599 - 8,599 8,953 - 8,953 

เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละ 
ดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1,348,480 - 1,348,480 1,348,600 30 1,348,630 

       
เงินรบัฝาก 1,373,405 3 1,373,408 1,398,064 48 1,398,112 
รายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงิน (หนีส้ิน) 75,909 - 75,909 86,554 72 86,626 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืมสทุธิ 69,441 19,524 88,965 89,235 19,600 108,835 
 

  



ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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39.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562       งบการเงินรวม 

 
      ธุรกรรม 

ในประเทศ  
ธุรกรรม

ต่างประเทศ  รวม 
       (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้       39,825  12  39,837 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้       (12,631)  (341)  (12,972) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ดอกเบีย้สทุธิ       27,194  (329)  26,865 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ       8,098  -  8,098 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น       4,871  (13)  4,858 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น  ๆ       (20,659)  (15)  (20,674) 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยค่า       (10,337)  -  (10,337) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้       9,167  (357)  8,810 

 
  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563       งบการเงินรวม 

 
      ธุรกรรม 

ในประเทศ  
ธุรกรรม

ต่างประเทศ  รวม 
       (ลา้นบาท) 
รายไดด้อกเบีย้       72,315  5  72,320 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้       (17,634)  (881)  (18,515) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ดอกเบีย้สทุธิ       54,681  (876)  53,805 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ       10,576  (1)  10,575 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น       4,390  21  4,411 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น  ๆ       (31,601)  (21)  (31,622) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนผลขาดทุน 
   ด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้และภาษีเงินได้        

 
38,046  (877)  37,169 
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40 รายได้ดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ลา้นบาท) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,922  1,965  1,449  1,807 

เงินลงทนุและธุรกรรมเพื่อคา้ 109  131  77  130 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 1,920  1,555  737  1,388 

เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้ 45,633  34,334  29,635  32,970 

การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงิน 22,734  1,822  -  - 

อื่น ๆ 2  30  2  30 

รวม 72,320  39,837  31,900  36,325 
 
41 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (ลา้นบาท) 

เงินรบัฝาก 11,553  6,896  5,274  6,048 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 538  781  356  779 

เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและ ธปท. 3,445  3,371  1,797  3,050 

ตราสารหนีท่ี้ออก        

- หุน้กูแ้ละตราสารหนีด้อ้ยสิทธิ 1,976  1,355  1,918  1,327 

- อื่น ๆ 951  544  869  501 

เงินกูย้ืม 38  23  38  23 

อื่น ๆ 14  2  14  2 

รวม 18,515  12,972  10,266  11,730 
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42 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ        
- การรบัรอง รบัอาวลั และการค า้ประกนั    566  362  455  351 
-  บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต บตัรเครดติ และ        

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ 4,204  3,495  2,607  3,310 
-  กองทนุและผลิตภณัฑป์ระกนั 5,721  5,430  5,439  5,430 
- อื่น ๆ 5,430  2,056  1,905  1,397 
รวม 15,921  11,343  10,406  10,488 
        
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ        
-  บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต บตัรเครดติ และ        

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ (3,360)  (2,377)  (2,137)  (2,234) 
- อื่น ๆ (1,986)  (868)  (688)  (718) 
รวม (5,346)  (3,245)  (2,825)  (2,952) 

สุทธิ 10,575  8,098  7,581  7,536 

 
43 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  

 

   งบการเงิน 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 
 (ลา้นบาท) 
ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ    
-  เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลี่ยน 1,346  1,312 
-  ตราสารอนพุนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ 94  92 
-  ตราสารหนี ้ 88  85 
รวม 1,528  1,489 

 

44 ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   (ลา้นบาท) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมสทุธิ   (22) 
ขาดทุนสุทธิจากหนีส้ินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม   (22) 
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45 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
 

   งบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 
 (ลา้นบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ    
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนพุนัธด์า้นอตัราแลกเปลี่ยน 1,285  1,092 
- ตราสารอนพุนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ 230  234 
- ตราสารหนี ้ 199  83 
- ตราสารทนุ 1  1 
- อื่น ๆ 25  - 
รวม 1,740  1,410 
    

ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

- เงินกูย้ืม (14)  (14) 

รวม 1,726  1,396 

 
46 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (ลา้นบาท) 
ก าไรจากการขาย        
- เงินลงทนุเผื่อขาย -  1,881  -  1,875 
- ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด -  4  -  4 
-  เงินลงทนุทั่วไป -  71  -  71 
-  เงินลงทนุท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (เฉพาะตราสารหนี)้ 678 
 

-  582  - 
รวม 678  1,956  582  1,950 
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47 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการดอ้ยค่าส าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะธนาคาร 
 (ลา้นบาท) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ)    
-  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (44)  (30) 
-  เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้ 10,442  9,077 
ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้ (61)  (61) 
รวม 10,337  8,986 

 
48 ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะธนาคาร 

  (ลา้นบาท) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (110)  19 
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม     
   ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  1,626  10 
เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั  23,202  13,219 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน  113  186 

รวม  24,831  13,434 
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49 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรบัปีท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของธนาคาร
และจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยแสดงการค านวณดงันี ้
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

        
ก าไรส าหรบัปีท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของธนาคาร (ลา้นบาท) 10,112  7,222  12,855  7,099 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ลา้นหุน้) 96,374  48,624  96,374  48,624 

        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.1049  0.1485  0.1334  0.1460 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรบัปีท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของธนาคารและ
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีจากที่ไดป้รบัปรุงผลกระทบของหุน้ปรบัลดดงันี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

        
ก าไรส าหรบัปีท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของธนาคาร (ลา้นบาท) 10,112  7,222  12,855  7,099 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ลา้นหุน้) 96,374  48,624  96,374  48,624 
ผลกระทบของหุน้สามญัท่ีอาจตอ้งออกตามโครงการ TMB TSRP 

2020 (ลา้นหุน้) 167  -  167  - 
จ านวนหุน้สามญัปรบัลดโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  (ลา้นหุน้) 96,541  48,624  96,541  48,624 
        

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.1047  0.1485  0.1332  0.1460 
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50 เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของธนาคารเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญัของธนาคารจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.045 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 4,338 ล้านบาท (โดยจ านวนเงินปันผลดังกล่าวค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563) เงินปันผลนีจ้ะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดร้บัการอนมุตัิโดยมติจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแลว้ 

 
 
 


